Jij bepaalt
de route

Schoolkwaliteit in eigen hand
Sturen op goed onderwijs, dat wil iedere school. In tijden van personeelstekorten en
overvolle lesprogramma’s kan het soms lastig zijn om als directeur of schoolbestuurder
de focus te houden en goed inzicht te hebben op de eigen schoolkwaliteit. En
dat terwijl je juist meer inzicht in de kwaliteit van je scholen moet aantonen. Met
ParnasSys|Schoolkwaliteit bieden we je slimme digitale tools, zodat jij de kwaliteit kunt
blijven waarborgen.
Met ParnasSys|Schoolkwaliteit kun je schoolkwaliteit eenvoudig en zelfstandig
meten, analyseren, verbeteren en verantwoorden. Dit doe je met de modules WMK

Van gestuurd
worden naar
zelfsturend

(Werken met Kwaliteit, ontwikkeld door Cees Bos), Onsbeleidsplan, Mijnschoolplan,
Mijnschoolteam en Ultimview.
Met deze modules krijg je de mogelijkheid om zélf de schoolkwaliteit te bewaken en
te verbeteren. Stel eenvoudig beleids- en schoolplannen op, zorg dat de school en het
team in ontwikkeling blijft en monitor onderwijsdata op school- en bestuursniveau.
Houd zelf de touwtjes in handen met ParnasSys|Schoolkwaliteit.

Totaaloplossing
voor scholen en
besturen

Je beschikt met ParnasSys|Schoolkwaliteit over alle middelen voor het
uitvoeren van jouw kwaliteitsbeleid. De systemen vereenvoudigen
processen en stimuleren je om de schoolkwaliteit te bewaken en te
verbeteren samen met je team.

Koppelingen tussen modules
Je bepaalt zelf welke modules bij jouw organisatie passen, zodat je
de ambities van jouw organisatie realiseert en alles uit het team en de
leerlingen haalt. De koppelingen tussen de modules zorgen ervoor dat
informatie altijd op de juiste plekken terugkomt, zonder overtypen of
extra handelingen.

Een schoolplan
dat je écht
gebruikt
Met ParnasSys|Mijnschoolplan maak
je snel en eenvoudig een schoolplan,
jaarplan en jaarverslag. Doordat je de
acties over het team en in tijd verdeelt,
stimuleert Mijnschoolplan om te blijven

Een schoolplan maken in vier stappen
1. Betrek je team

3. Schrijf je schoolplan

Maak een schoolplan dat wordt gedragen door het

Om het praktisch te maken bevat Mijnschoolplan

team. Maak samen keuzes waar je als school in de

een standaard hoofdstukindeling, dat je naar

toekomst wil staan en stel ambities vast op eigen

eigen inzicht kunt aanpassen. Met behulp van de

thema’s of thema’s van de inspectie. Hiervoor kun

voorbeeldteksten kun je je eigen plan vormgeven.

je de spelvormen in Mijnschoolplan gebruiken.

2. Bepaal je aandachtspunten

4. Breng het schoolplan tot leven
Alle benoemde aandachtspunten worden

In Mijnschoolplan evalueer je zowel de

automatisch opgenomen in een totaaloverzicht.

basiskwaliteit als eigen ambities. De gegeven

Door de aandachtspunten te verdelen over de

scores en aandachtspunten worden verwerkt in

jaren, komen deze ook automatisch terug in de

het bijbehorende hoofdstuk in het schoolplan.

bijbehorende jaarplannen en verslagen. In het

De gegeven scores en aandachtspunten worden

jaarplan bepaal je vervolgens wie en wanneer aan

automatisch verwerkt in het bijbehorende

welk aandachts-punt gaat werken. Dit resulteert in

hoofdstuk in het schoolplan.

een vergaderschema waarin de planning staat.

werken aan de aandachtspunten in de
kwaliteitscyclus. Voorkom dat plannen
onder in de la belanden en ga samen met
je team aan de slag.

| Onsbeleidsplan
Zet bestuursbrede pijlers klaar voor je scholen
Met Onsbeleidsplan kun je op een eenvoudige manier je beleidsplan opstellen. Bovendien
ontzorg je scholen door bestuursbrede aandachtspunten en teksten, zoals financieel beleid,
voor je scholen klaar te zetten.

PLANNEN

| Mijnschoolplan

Meet de schoolkwaliteit op zelfgekozen thema’s
Met ParnasSys|WMK neem je zelf het heft in handen. Naast de basiskwaliteit, kies je ook eigen

Zet ook de
eigen ambities
centraal
ParnasSys|WMK geeft je
de mogelijkheid om naast
de basiskwaliteit ook de
eigen ambities in beeld te
brengen en verbeterdoelen
vast te stellen. Met WMK
meet en onderzoek je

thema’s om de schoolkwaliteit te meten. Je hebt namelijk de vrijheid om eigen vragenlijsten toe
te voegen voor het analyseren van deze thema’s. De thema’s kun je op de korte en lange termijn
verder onderzoeken en ontwikkelen. Dit kan met de volgende functies:

Basiskwaliteit

Schooldiagnose

Je schrijft een zelfevaluatie op basis van het laatste

Op basis van de resultaten van de Quickscan kun

toezichtkader van de inspectie. In dit rapport kun

je een verdiepend onderzoek doen naar beleids-

je ook eigen kwaliteitsaspecten vastleggen en

terreinen die aandacht vragen. Hiermee kun je de

verbeterpunten uitwerken.

diagnose stellen over wat er echt moet gebeuren.

Quickscan

Vragenlijsten

Met het zelfevaluatie-instrument krijg je globaal

Meet de kwaliteit bij ouders, leerkrachten en

zicht op beleidsterreinen. De thema’s sluiten aan bij

leerlingen door eigen of bestaande vragenlijsten

het toezichtkader en zijn aan te passen aan iedere

in te zetten. Deze gegevens kunnen gekoppeld

schoolsituatie.

worden aan bijvoorbeeld Vensters PO en Ultimview.

de schoolkwaliteit met

| WMK-bestuur

behulp van vragenlijsten en

Onderzoek bestuursbrede thema’s en één keer

analyseer je de opbrengsten.

Ontlast je scholen door bestuursbrede thema’s in een keer te onderzoeken. Stel hiervoor eigen
vragenlijsten op of put uit de standaard vragenlijsten van WMK. Je bespaart hiermee werk voor
de scholen en je kunt zelf eenvoudig de resultaten van de vragenlijsten ophalen en vergelijken.
Scholen bepalen zelf wanneer zij de vragenlijsten uitzetten. Als bestuur bepaal je de einddatum.

SCHOOLONTWIKKELING

| WMK

Maak ontwikkeling transparant
Met ParnasSys|Mijnschoolteam heb je altijd een actueel en compleet leerkrachtdossier dat
je opbouwt met notities, tips, foto’s, complimenten en observaties op basis van kijkwijzers.

Maak kwaliteit bespreekbaar
Het observeren van een leerkracht met Mijnschoolteam gebeurt tijdens de les. De

Met de module Mijnschoolteam
leg je gedetailleerd de
kwaliteiten van de leerkrachten
en het team vast. Dit observatieinstrument helpt je om de
juiste initiatieven te nemen om
leerkrachten en het team te
ontwikkelen.

leidinggevende of een collega observeert de leerkracht tijdens de les en geeft de
leerkracht een score op basis van de gekozen kijkwijzer. Mijnschoolteam is gekoppeld aan
WMK. Daardoor kun je, naast de standaardkijkwijzers op basis van CAO of Inspectie-eisen,
zelf kijkwijzers vaststellen op basis van de kwaliteitskaarten die je hebt gemaakt in WMK.

Handige teamoverzichten
Mijnschoolteam heeft drie teamoverzichten die altijd actueel zijn. Daarbij is het direct
zichtbaar wie extra ondersteuning nodig heeft en wie een potentiële versneller is (cao). Je
kunt trends over verschillende jaren constateren en de afwijkingen van de verwachtingen
signaleren. Ook is zichtbaar hoe leerkrachten functioneren ten opzichte van elkaar.
De volgende drie teamoverzichten zijn beschikbaar:

• Bekwaamheidseisen en competenties uit ParnasSys|mijnschoolteam
• Het functioneren van collega’s ten opzichte van elkaar
• Suggesties en adviezen

TEAMONTWIKKELING

| Mijnschoolteam

Zet de ontwikkeling van de leerkracht centraal
Stimuleer leerkrachten om het beste uit zichzelf te halen door hun kwaliteiten in beeld
te brengen.

POP
In de POP-omgeving kunnen medewerkers hun eigen POP opstellen. Je kunt tot drie collega’s
vragen om feedback op competenties. Je vindt competentiesets voor verschillende functies en
kan eigen sets invoeren.

Beoordeling medewerkers
Als schoolleider beoordeel je medewerkers en heb je keuze uit 20 competentiesets. Je hebt
persoonlijke rapportages dat je met medewerkers bespreekt. Ook heb je een teamoverzicht
met de resultaten als team.

Bekwaamheidsdossier
Iedere medewerker heeft toegang tot een persoonlijk dossier waarin hij op gestructureerde
wijze bestanden kan uploaden.

TEAMONTWIKKELING

| WMK

In de monitoromgeving Ultimview kun je opbrengsten en alle andere kengetallen overzichtelijk
inkijken op school- en bestuursniveau. Opbrengsten komen uit ParnasSys en kengetallen uit

Behoud het
overzicht

ParnasSys en CBS of DUO. Zo staan alle relevante informatie overzichtelijk in één omgeving in

Met ParnasSys|Ultimview breng je
zowel op school- als bestuursniveau
de schoolkwaliteit in beeld waardoor
je tijdig kunt bijsturen. Het legt de
toetsresultaten naast inspectienormen
en eigen streef-doelen. Zo weet je altijd
hoe jouw school er voor staat.

handige dashboards. De meest gebruikte dashboards zijn:

Kwaliteit van opbrengsten

WMK-Tevredenheidspeilingen

geeft je inzicht in hoe je scoort ten aanzien

maakt de resultaten van de tevredenheidspeilingen

van de Cito-niveau-indeling afgezet tegen

van ouders, medewerkers en leerlingen in één

leerlingkenmerken. Als je WMK hebt, worden ook de

oogopslag zichtbaar.

daar gestelde streefdoelen per toets getoond.

WMK-Basiskwaliteit
Onderwijsopbrengsten trendanalyse

visualiseert de resultaten van de vragenlijsten voor

toont de trend van CITO-toetsscores van de

de zelfevalkuaties van de basiskwaliteit volgens het

afgelopen jaren voor de eigen school of voor meer

laatste toezichtkader van de inspectie.

scholen als je daar toegang toe hebt.

Stuur op onderwijskundige kengetallen
Eindtoets

Je beschikt over verschillende dashboards om

krijg je inzage in de scores van de eindtoetsen

onderwijskundige kengetallen zichtbaar te maken.

afgezet tegen de geldende inspectienormen.

Op die manier stuur je eenvoudig op:

Hier is ook te zien hoe leerlingen presteren op de
referentieniveaus die verplicht zijn.

•
•
•
•
•

In- en uitstroom van leerlingen
Groepsgrootte
Doorstroming
Leerlingprognose
VO-advies

MONITORING

| Ultimview

Meer weten? Ga naar:
parnassys.nl/schoolkwaliteit

