Keuze tot Gezonde school

Draagvlak (proces)

1. Wat is jullie doel geweest om mee te doen aan De gezonde
school methodiek?

1. Is er genoeg draagvlak voor GS? (onder de
leerlingen/team/ouders)/ ‘Nee’ of ‘ja’: Waar merk je dat aan?

2. Wat heeft het jullie opgeleverd? (denk aan: vignet, nieuwe
aanmeldingen leerlingen?)

2. Wat heeft het draagvlak jullie opgeleverd?(nieuwe ideeën/
taakverdeling: verlichting werkzaamheden)

-

Voor de:
school (visie/beleid)
team/leerkrachten
Ouders (kiezen de ouders bewust voor jullie school?)
leerlingen

3. Hoe hebben jullie de sleutelfiguren (het team, leerlingen,
ouders) geprobeerd te betrekken in deze
werkwijze?(middelen oa. communicatie:
nieuwsbrief/ouderbijeenkomst/leerlingenraad/werkgroep, etc)
4. Zijn jullie tevreden over de inzet/betrokkenheid van de
sleutelfiguren?(personen gemist/afstemming/samenwerking?)
5. Zijn nog meer betrokken bij de GS? ( GGD /JGZ/
samenwerkingspartners/interventie eigenaren)

Resultaat

Landelijke aanpak

1. Heeft de GS jullie geholpen om makkelijker keuzes te
maken?(was prioriteitenworkshop zinvol?)

1. Wat vinden jullie van de kwaliteit van de Gezonde School
methodiek?

2. In hoeverre zijn de gestelde doelen bereikt of moeten deze
nog worden bijgesteld?

-

Is de website goed te vinden en is deze overzichtelijk?

-

Wat vinden jullie van het proces naar het behalen van het
certificaat? Zijn de juiste criteria gesteld in jullie optiek? Is er
verschil met andere certificaten?

-

Wat vinden jullie van het proces rondom de beoordeling van
de certificaten? (en mogelijk ook herbeoordeling).

3. Sluit de GS aan bij jullie bestaande activiteiten /heeft het
jullie extra tijd gekost?
4. Welke activiteiten zijn goed bevallen?

Samenwerking met de GGD
1. Hoe hebben jullie de ondersteuning/ begeleiding ervaren
van de GGD? (JGZ en GB)
2. Wat hebben jullie gemist?
3. Wat zouden jullie in het vervolg nodig hebben van de
GGD?

Borging Gezonde School
Deze vragen zijn bedoelt alleen voor de scholen die dit schooljaar voor
het laatst meedoen vanuit de subsidie Haarlem aan de Gezonde School.
1. Hebben jullie de intentie om door te gaan met de werkwijze van
de Gezonde School? (argumentatie)
2. Wat hebben jullie nodig om zelfstandig verder te gaan met de
Gezonde School?
3. Gaan jullie opnieuw prioriteren of gaan jullie verder met eerder
gekozen prioriteiten/doelen?
4. Zijn deze activiteiten vastgelegd in het schoolbeleid? Of op een
andere wijze?

