Placemats: voor iedere school
eigen corona-impactanalyses
als basis voor dialoog
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Een bestuur heeft de behoefte om per school
gedetailleerde informatie over de impact van corona
te hebben

Begin 2022 zoekt een middelgroot schoolbestuur contact
met Leeruniek. Al eerder heeft Leeruniek voor dit bestuur
een analyse uitgevoerd van de impact van corona. Omdat
de impact van de pandemie op de leerresultaten voor iedere
school van het bestuur anders is en de verschillen groot zijn, is
er behoefte aan schoolspecifieke ondersteuning. De stichting
en haar ongeveer twintig scholen maken zich zorgen of ze de
juiste prioriteiten stellen en de leerlingen wel bieden wat ze
nodig hebben voor een kansrijke uitstroom.

Verzoek aan Leeruniek om voor elke school analyses
te verzorgen als basis voor een dialoog over de
gekozen corona-interventies

Het bestuur wil zijn scholen zo goed mogelijk helpen tijdens de
coronacrisis en roept de hulp van Leeruniek in. Kan Leeruniek
helpen om de situatie per school snel in beeld te krijgen?

of intern begeleider over de impact van corona en over de
effectiviteit van de corona-interventies op de school zelf. Welke
aanpak heeft de leergroei van de leerlingen tijdens de coronaperiode gestimuleerd, en welke niet?

Leeruniek ontwerpt professioneel vormgegeven
placemats met heldere grafieken, context en hulp bij
duiding

De placemats krijgen vorm in nauw overleg tussen het bestuur
en Leeruniek. Op basis van zorgvuldige analyse worden heldere
grafieken geproduceerd: grafieken voor het hele bestuur,
schoolspecifieke grafieken en een vergelijking met het
landelijk beeld. Een beknopte toelichting zorgt voor de nodige
context en hulp bij duiding. De vormgevers van Leeruniek
zorgen daarbij voor een visueel aantrekkelijke vormgeving.

Algemene kant van de placemat

Het bestuur wil de scholen de volgende informatie kunnen
bieden:
• per school inzicht in de totale impact van corona;
• van deze analyse verder nog:
• een uitsplitsing naar de kernvakken,
• een uitsplitsing per leerjaar,
• een vergelijking met vergelijkbare scholen
(schoolweging),
• een vergelijking met het Nederlands gemiddelde.
De vraag aan Leeruniek is om de onderzoeksresultaten op
te leveren in de vorm van zogenaamde ‘placemats’, voor
iedere school één. Het bestuur is gewend om met dergelijke
placemats de scholen specifieke analyses aan te reiken. De
placemats moeten iedere school een basis bieden voor een
dialoog tussen team onderwijskwaliteit en de directeur en/
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Eén kant van de placemat is voor elke school vrijwel hetzelfde.
Deze kant bevat een beknopte samenvatting van de impact
die corona voor het gehele bestuur heeft gehad, met daarbij
aangegeven welke plek de school daarbinnen inneemt,
gemeten tot en met de Eindtoets van CITO uit 2021 (CITO E21).
De andere kant van de placemat geeft de resultaten van de
eigen school in detail weer:
• meerjarige grafieken met doorsnedes voor
Begrijpend Lezen, Rekenen/Wiskunde en Spelling;
• meerjarige grafieken met doorsnedes per leerjaar
voor groep 6, 7 en 8;
• vergelijking met het gehele bestuur en met
Nederland.

De placemats zijn voor de scholen een belangrijke
hulp bij het verkleinen van de impact van corona

Leeruniek heeft in korte tijd met uitgebreide en zorgvuldige
analyses voor de ongeveer twintig scholen relevante informatie
ontsloten. Bovendien is in hoog tempo een professionele
vormgeving van placemats gerealiseerd waar de scholen
makkelijk mee aan de slag konden. Daarbij werkten we
nauw samen met het bestuur. Veel aandacht was er voor
de begeleidende teksten bij de grafieken. Deze zijn helder,
volledig en toch compact.
Al met al boden de placemats zo een goede basis om het
gesprek te starten over de feitelijke impact van corona, zowel
binnen de school als tussen school en bestuur. Dankzij de
nieuwe inzichten hebben scholen (en bestuur) concrete
stappen gezet om de impact van corona te verkleinen.

Schoolspecifieke kant van de placemat

*Deze grafiek bevat fictieve data
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