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De Vensters schoolgids is opgebouwd uit onderdelen die er volgens de wet in moeten staan (wet op 
het primair onderwijs, WPO). Vult een school de Vensters schoolgids volledig? Dan zijn alle 
onderdelen opgenomen die volgens de wet in de schoolgids benoemd moeten worden. Uiteraard 
blijft de school zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de teksten. Dat is voor de 
Vensters schoolgids hetzelfde als voor uw huidige schoolgids. 
Scholen mogen de schoolgids digitaal uitreiken of beschikbaar stellen, zolang voor ouders duidelijk 
is waar de schoolgids te vinden is. Dat kan bijvoorbeeld op scholenopdekaart.nl. Als ouders niet 
digitaal bereikbaar zijn, moet de schoolgids op papier worden uitgereikt. De Inspectie van het 
Onderwijs controleert of de schoolgids bestaat en of deze voldoet aan de wettelijke eisen.  
 

Tips van Vensters over het vullen van de schoolgids: 
 
Vul alle schoolgidsonderdelen! De schoolgids wordt gevuld met schoolgidsonderdelen. Welke 
onderdelen dit zijn ziet u in de module Vensters schoolgids. Vul al deze schoolgidsonderdelen 
volledig in. En geef een concreet antwoord op de vragen die we u daarbij ter ondersteuning stellen.  
 
Een voorbeeld: de wet geeft aan dat de schoolgids informatie moet bevatten over het onderwerp 
‘verzuimbeleid’. Voor dit onderwerp geeft u binnen Mijn Scholen op de kaart (indicator Ouders en 
school) antwoord op de twee vragen die daar staan: Op welke manier(en) kunnen ouders hun 

kind ziekmelden? en Op welke manier(en) kunnen ouders verlof aanvragen? 

 
Over het algemeen geldt dat de inspectie verwacht dat uw communicatie op orde is. Dat u 
transparant bent over uw onderwijs en helder en volledig communiceert met ouders. 
 
Hoe weet ik of ik alle schoolgidsonderdelen heb gevuld? In de nieuwe Schoolgids module 
staat een overzicht van de indicatoren die een schoolgidsonderdeel bevatten. U herkent 
deze onderdelen ook aan het schoolgidsicoon: 
 
Toch iets vergeten? Dan ziet u in de conceptversie onderstaande gele blok. De blokken die aangeven 
dat u optioneel tekst kunt toevoegen, verdwijnen automatisch in de definitieve versie.  

 
Begrippenblokken: in de Vensters schoolgids maken we gebruik van standaard begrippenblokken. 
De begrippenblokken geven extra uitleg bij moeilijke begrippen (bijv. schoolondersteuningsprofiel) 
en belangrijke thema’s. Hierdoor volstaat het voor u om bij deze thema’s alleen schoolspecifieke 
informatie toe te voegen.  
 
Schrijf niet te veel 
Hoewel analisten geen richtlijn geven voor de hoeveelheid informatie in de schoolgids, is ons advies 
om kort en bondig te zijn. Lange teksten schrikken af, waardoor ze uiteindelijk niet gelezen worden. 
Vooral online is het moeilijk de aandacht van de lezer vast te houden. Gebruik daarom 
tussenkoppen en korte alinea’s om teksten overzichtelijker en aantrekkelijker te maken. Bepaal wat 
voor uw school belangrijk is om te vertellen en wat voor ouders nodig is om te weten. De 
overzichtelijke indeling van de Vensters schoolgids helpt hierbij.  
Wilt u toch meer informatie delen? Gebruik hiervoor andere kanalen als uw website, een schoolapp 
of nieuwsbrief. Ook belangrijke documenten als de meldcode kindermishandeling stelt u 
beschikbaar via uw website of via Scholen op de kaart. Verwijs er naar in de schoolgids, zodat ouders 
de documenten makkelijk vinden. De documenten zelf voegt u niet toe aan de schoolgids. 
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