Kwaliteitszorg CSG Dingstede, versie februari 2021
In het schoolplan 2018-2022 “Iedereen kan leren. Onderzoekend onderweg met oog voor verschil” schrijven wij over
kwaliteitszorg het volgende:

Het gaat bij de term “kwaliteitszorg” om het constant en doelgericht werken aan verbetering.
Wij hebben door te kiezen voor de cultuur van de onderzoekende houding ook in gedachten de houding waarin constant
gewerkt wordt aan nog beter onderwijs.
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Stelsel van kwaliteitszorg CSG Dingstede
Om het constant en doelgericht werken in te bedden in de schoolorganisatie moet er duidelijkheid zijn over
HOE we dat doen. Daarom is er speciaal t.b.v de kwaliteitszorg een organogram ontwikkeld van onze organisatie.
Daarin is te zien hoe vaak een leidinggevende in gesprek gaat met:
 docent / medewerker
 sectie(voorzitter)
 coach
 werk- of projectgroep.
In al die gesprekken komt een vaste set
van vragen aan de orde: de Dingstedekwaliteitszorgvragen.
In de bijlage p.12 + 13 is het format
opgenomen dat we hiervoor gaan gebruiken.

En dan begint de hele cyclus opnieuw met
het plannen van nieuwe of voortgezette
doelstellingen: PDCA.
Of beter nog: PDSA: Plan-Do-Study-Act.
Dus bestuderen in plaats van controleren.
Bij elk moment van evaluatie komen deze
vragen op tafel.

Kwaliteitszorg Dingstede: de vragen!
1. a. Wat waren de doelstellingen voor dit schooljaar?
b. Zijn deze doelstellingen gehaald? Waarom wel / niet?
2. a. Waren er acties ondernomen t.o.v. het jaar ervoor om de
resultaten te verbeteren? Zo ja, welke?
b. Hebben deze acties het gewenste resultaat opgeleverd?
Hoe weet je dat?
3. a. Wat gaan de nieuwe acties worden?
b. Waarom die?
4. a. Hoe weet je aan het einde van de periode of deze acties het
beoogde resultaat hebben opgeleverd?
b. Hoe ga je dat meten? (i.e. met welk instrument ga je dit meten,
bijv. een enquête uitzetten, cijfers raadplegen)?

Zie voor uitgebreid overzicht van gespreksmomenten de bijlage met het kwaliteitszorgorganogram.
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Kwaliteitszorg op Dingstede
Raad van Beheer

bestuurder a.i. Vr
p. 4

teamleider vwo Hn

teamleider vwo Sg

teamleiderhavo Ot

teamleider havo Ka

teamleider mavo He

(p.5)

(p.6)

(p.7)

(p.8)

(p.9)

docent

docent

sectie

sectie

ne, du, fa, en

na,sk,bi,wi,ec,be

coaches

coaches

vwo 2-5-6

docent

teamleider mavo Kx
(p.10)

(p.11)

financiën en
gebouw

docent

docent

sectie

sectie

ak, gs, gl, ma

te,kbv, (k)mu, ckv

coaches

coaches

coaches

coaches

vwo 1-3-4

havo 4-5

havo 1-2-3

mavo 3-4

mavo 1-2

personeelszaken,
incl. Arbo en
veiligheid

werkgroepen

werkgroepen

werkgroepen

werkgroepen

werkgroepen

werkgroepen

leerlingzaken

portefeuilles

portefeuilles

portefeuilles

portefeuilles

portefeuilles

portefeuilles

ICT en
leermiddelen

ondersteuning

docent

teamleider
bedrijfsvoering Dr

sectie
O&O, hv, tn,

secretariaat

lo, BSM
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Leidinggevende
teamleiders

Dr-He-Hn-Ka-Kx-Ot-Sg

Samenwerkingsverband
Opleidingsschool netwerk
RMD+
Contact RvB en MR
Bestuurlijk extern

Van Reest tot Linde
Gemeente
LEA
VO-MBO provinciaal
Onderwijsinspectie

bestuurder a.i.
Vr

Financiën (Dr)
Gebouw (Dr)
Bestuurlijk intern

P&O (Dr)
(Strategisch) HRM (met teamleiders)
Accounant (Dr)
Bestuursverslag en begroting (Dr)

Voorzitter eindexamen (Ka)
Kwaliteitszorg (Hn)

Identiteitscommissie (Kx)
overige

Technasium schoolleiders (Kx)
PR (He)
Identiteit(scommissie) (Kx)
Contacten met PO bestuurlijk
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docenten

2x per jaar

Bv-Bl-Bu-Dt-Fr

1x lesbezoek

Hk-Lp-Mr-Sf-Sp

1x functioneringsgesprek

Vb-Ws-Zt-An-Mg

1x per jaar

secties

examenresultaten
PTA's en PTB's

teamleider
vwo Hn

coaches

werkgroepen
e.d.

na elk cijferinlevermoment
+ n.a.v. leerlingbespreking.nl

ne
en + enC
du + Goethe
fa + DELF

vwo 2-5-6

Kwaliteitszorg en datateam
1x per jaar

Versterkt talenonderwijs
Opleiden in de School

Compliance
Privacy (officer)
portefeuilles

overleg met directeur-bestuurder

Vice-voorzitter MT
Vensters en Scholen op de kaart
Toetsweken bovenbouw
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docenten

secties

teamleider
vwo Sg

coaches

werkgroepen
e.d.

2x per jaar

Bp-Da-Gt-Ls-Ld

1x lesbezoek

Li-Pi-Sd-Sr-Tq

1x functioneringsgesprek

Tp-Tr-Wa-Zk

1x per jaar

na sk bi

examenresultaten

wi

PTA's en PTB's

ec be

na elk cijferinlevermoment
+ n.a.v. leerlingbespreking.nl

1x per jaar

vwo 1-3-4

WON

Technasium (met Kx)
portefeuilles

overleg met directeur-bestuurder

Coördinator externe
netwerkbijeenkomsten ed (bv.
Businessclub)

Covid19
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docenten
TOA's
ondersteuning

2x per jaar
1x lesbezoek
1x functioneringsgesprek

Bg-Br-Hr-Lu-Nu
Ny-Pa-Sh-Vg-Ve
Ds
Me-Bq-Bw

IB
ondersteuning

dug-out
1x per jaar

dyslexie
hoogbegaafdheid
Lyceo

teamleider
havo Ot

coaches

na elk cijferinlevermoment
+ n.a.v. leerlingbespreking.nl

havo 4-5

werkgroepen
e.d.

Decanaat
Mentoraat
portefeuilles

overleg met directeur-bestuurder

Burgerschap (incl. Fairtrade)
Leerlingenraad
PWS havo en vwo
Examentraining havo en vwo
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docenten
TOA's

2x per jaar

Bs-Be-Ha-Hg-Hw

1x lesbezoek

Np-So-Tl-Tx-Vk

1x functioneringsgesprek

Vl-Vs-Zo-Wt

1x per jaar
secties

examenresultaten
PTA's en PTB's

teamleider
havo Ka

coaches

werkgroepen
e.d.

na elk cijferinlevermoment
+ n.a.v. leerlingbespreking.nl

gl
ak
gs

ma

havo 1-2-3

1x per jaar

Examensecretaris (met Cc)
portefeuilles

overleg met directeur-bestuurder

ICT-commissie (met Dr)
Datumlijst
Toetsweken onderbouw
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docenten
TOA's

secties

teamleider
mavo He

coaches

werkgroepen
e.d.

2x per jaar

Bo-Bf-Dk-Es-Gh

1x lesbezoek

Le-Mn-Ov-Sa-Sl

1x functioneringsgesprek

Se-Zn

1x per jaar

te + kbv

examenresultaten

mu + kmu

PTA's en PTB's

ckv

na elk cijferinlevermoment
+ n.a.v. leerlingbespreking.nl

1x per jaar

mavo 3-4

Internationalisering

Vernieuwing vmbo
Design & Innovation (D&I)
portefeuilles

overleg met directeur-bestuurder

PR
PWS mavo
Examentraining mavo
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docenten
TOA's

2x per jaar

Ab-Bd-Bz-Ch-Hi

1x lesbezoek

Hm-Hy-La-Pk-Pr

1x functioneringsgesprek

Tw

1x per jaar
secties

examenresultaten
PTA's en PTB's

teamleider
mavo Kx

coaches

werkgroepen
e.d.

na elk cijferinlevermoment
+ n.a.v. leerlingbespreking.nl

1x per jaar

O&O
hv
tn
lo + BSM

mavo 1-2

Tien-Veertien Meppel

Technasium (met Sg)
Identiteit(scommissie)
portefeuilles

overleg met directeur-bestuurder

CITO volgsysteem
contactgroep PCBO
Versterkt techniekonderwijs
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Harm Bk
facilitaire dienst

Erna Vh

Grietus Nr
Anand Ml
pachter leerlingkantiine

financiën en gebouw
financiën

Frida Zl

secretariaat

Angelica Rh

personeelszaken
teamleider
bedrijfsvoering Dr

Laura St

Femke Sn

administratie
meldkamer

Jacquelien Wl, Coby Dx

Alie Cc

Jenet Oi, Bea Wd
Sietske Bm, Diana Ma

OLC
leerlingzaken
roosterzaken

Peter Kp
Esther Bx

Systeembeheer

Elso Wv

ICT commissie en
systeembeheer

Lieke Hg

ICT en leermiddelen
Lilian Bg
-----------Elso Wv
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Kwaliteitszorg Dingstede
Onderwerp:

Teamleider:
Overige
betrokkenen:
Datum
gesprek:
Looptijd:
Datum
volgende
overleg:

Evaluatie:
Wat waren de doelstellingen voor
dit schooljaar?

Welke aanpassingen/acties zijn
afgelopen periode gedaan om de
resultaten te verbeteren?

Behaald?
ja/nee

Waarom wel/niet?

Hebben
Hoe weet je dat?
die
gewerkt?
ja/nee
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Plannen:
Welke aanpassingen/acties worden de
komende periode gedaan?

Waarom deze?

Check:
Hoe weet je aan het eind van de periode of
deze aanpassingen/acties het beoogde
resultaat op hebben geleverd?

Hoe ga je dat meten?
(bijv. cijfers vergelijken, enquête
afnemen, etc.)
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