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Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit
jaar uitgevoerd bij het bestuur van SPCO Het Groene Hart. We hebben
onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van
voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de
toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.
Daarvoor hebben we op bestuursniveau documenten bestudeerd en
gesprekken gevoerd over de kwaliteitszorg en het financieel beheer.
Ook hebben we op verzoek van het bestuur op negen scholen
onderzocht of deze scholen goede scholen zijn. Daarbij hebben we
ook gekeken of het beeld dat het bestuur heeft van de scholen klopt
met het oordeel dat wij hebben. Wij zijn ook nagegaan of het beleid
van het bestuur terug te zien is in de scholen.

Wat gaat goed?
De mensen binnen SPCO Het Groene Hart werken op een
professionele manier met elkaar samen. Het bestuur zorgt ervoor dat
het leren van en met elkaar steeds vanzelfsprekender wordt binnen de
scholen. Acht van de dertien scholen krijgen het eindoordeel 'goede
school'. Daarnaast is op alle onderzochte scholen het pedagogisch
klimaat, de kwaliteitscultuur en de verantwoording en dialoog met
'goed' beoordeeld. Hiervoor is een groot compliment op zijn plaats.
Het bestuur is duidelijk over zijn ideeën en doelen en spreekt hierover
met veel partijen binnen en buiten de scholen. Daarnaast zorgt het
bestuur ervoor dat de medezeggenschapsraad haar werk goed kan
doen.

Wat moet beter?
In dit onderzoek hebben we geen onderdelen gezien die vanuit
wettelijke vereisten vragen om directe verbetering.

Wat kan beter?
Hoewel we acht scholen als goede scholen beoordelen, vinden we dat
het bestuur en de scholen kritischer mogen zijn op het
onderwijsproces en de kwaliteitszorg. Bestuur en scholen kunnen
daarvoor de lat hoger leggen dan zij nu doen.
Daarnaast kan het bestuur meer inzichtelijk maken wanneer het op
grond van eigen normen voor kwaliteit en eigen ambities, tevreden is
over het onderwijs op de scholen.

Bestuur: SPCO Groene Hart
Bestuursnummer: 41286

Aantal scholen onder bestuur: 13

Totaal aantal leerlingen: 2.566

Lijst met onderzochte scholen:

11ZP cbs Wilhelmina
07MB cbs De Fontein
04PE cbs De Brug
11BO cbs R. de Jager
06PL pcb De Meent
09SQ cbs Constantijn
11OH cbs Willem Alexander
12RL cbs Johan Friso
07KH cbs De Nieuwe Wiel
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Bovendien kunnen de scholen concreter zijn over hun doelen en
ambities.

Vervolg
Een volgend vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en scholen zal
naar verwachting plaatsvinden in het schooljaar 2021/2022.
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Opzet vierjaarlijks onderzoek1 .

Standaard Onderzocht

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ●

KA2 Kwaliteitscultuur ●

KA3 Verantwoording en dialoog ●

Financieel beheerFinancieel beheer

FB1 Continuiteit ●

FB2 Doelmatigheid

FB3 Rechtmatigheid ●

De inspectie heeft in januari en februari 2018 een vierjaarlijks
onderzoek uitgevoerd bij SPCO Het Groene Hart. In een vierjaarlijks
onderzoek staat de volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit
op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer?

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen:
1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het

voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?

3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen?

4. Is het financieel beheer deugdelijk?

Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en
op schoolniveau. Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek
zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. Op
schoolniveau verifiëren wij het zicht en de sturing op de
onderwijskwaliteit van het bestuur en beoordelen wij de onderzochte
standaarden.

Om Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken
we tevens de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen
waarvoor het verantwoordelijk is. We onderscheiden binnen het
vierjaarlijks onderzoek bij SPCO Het Groene Hart op schoolniveau één
type onderzoek:
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Goed

School 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OnderwijsprocesOnderwijsproces

OP1 Aanbod ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OP2 Zicht op ontwikkeling ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OP3 Didactisch handelen ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OP4 (Extra) ondersteuning ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OP6 Samenwerking ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OP8 Toetsing en afsluiting ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SchoolklimaatSchoolklimaat

SK1 Veiligheid ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SK2 Pedagogisch klimaat ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OnderwijsresultatenOnderwijsresultaten

OR1 Resultaten ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OR3 Vervolgsucces ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ● ● ● ● ● ● ● ● ●

KA2 Kwaliteitscultuur ● ● ● ● ● ● ● ● ●

KA3 Verantwoording en dialoog ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1. De Brug, 2. De Meent, 3. De Nieuwe Wiel, 4. De Fontein,
5. Constantijn, 6. R. de Jager, 7. Willem Alexander, 8. Wilhelmina,
9. Johan Friso

• Onderzoek op verzoek goede school
Een bestuur kan bij het vierjaarlijks onderzoek een verzoek doen aan
de inspectie onderzoek uit te voeren bij scholen die naar de mening
van het bestuur goed zijn. De onderzoeken naar goed dienen
tegelijkertijd als verificatieonderzoek:

• Verificatieonderzoek
Het verificatieonderzoek is altijd onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We voeren
het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het
geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de
school.

Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij
scholen is ingericht. Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht
op de verschillende scholen. Ook is aangegeven welk type onderzoek
is ingezet.
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Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. Ook hebben we op verzoek van het bestuur op
negen scholen onderzocht of deze scholen goede scholen zijn. Daarbij
hebben we ook gekeken of het beeld dat het bestuur heeft van de
scholen klopt met het oordeel dat wij hebben. Wij zijn ook nagegaan
of het beleid van het bestuur terug te zien is in de scholen.

De onderzoeken naar goed bestonden uit de volgende
onderzoeksactiviteiten: lesbezoeken, inzien van leerlingdossiers en
gesprekken met de directeuren, de intern begeleiders, een deel van de
leraren, ouders en leerlingen. Ook zijn relevante documenten
bestudeerd, zoals het schoolplan en de schoolgids.

Ter verificatie hebben wij ook gesprekken gevoerd met leden van de
Raad van Toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2.
De hoofdstukken 3 tot en met 11 gaan in op de resultaten van de
onderzoeken naar goede school.

In hoofdstuk 12 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

Kwaliteitsgebieden:

G Goed

V Voldoende

O Onvoldoende

K Kan beter

Onderwijsproces

Schoolklimaat

Onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en ambitie

Financieel beheer
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Resultaten onderzoek op
bestuursniveau

2 .

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. In het eerste
vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in het funderend
onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie standaarden
afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we een
kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.
Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen overeenkomen met
het beeld dat het bestuur zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit op
de scholen en in hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op
schoolniveau.
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Het gespreid
leiderschap
is een
belangrijk
beleidsthema
voor het
bestuur

Samenvattend oordeel

Het bestuur van SPCO Het Groene Hart zorgt voor onderwijs van
kwaliteit, stuurt waar nodig op verbeteringen en zorgt voor deugdelijk
financieel beheer.

In de hele organisatie van SPCO Het Groene Hart zien we een
professionele kwaliteitscultuur. Het bestuur stimuleert en faciliteert
het leren van en met elkaar op de scholen en in bovenschoolse
netwerken. Bovendien ligt het eigenaarschap voor de
schoolontwikkeling laag in de organisatie. Acht van de dertien scholen
krijgen het eindoordeel 'goed' en de professionele kwaliteitscultuur is
hierin een doorslaggevende factor. Het bestuur heeft hierop de
afgelopen jaren ook stevig gestuurd en is hierin overduidelijk
succesvol geweest, waarvoor wij het bestuur complimenteren.

Het bestuur heeft voldoende zicht op de organisatie en de
onderwijskwaliteit. Op de scholen beoordelen wij een flink aantal
standaarden lager dan het bestuur. Bestuur én scholen mogen
dan ook ieder vanuit de eigen rol kritischer kijken naar het
onderwijsproces en de kwaliteitszorg omdat hier de meeste ruimte
ligt voor verdere kwaliteitsverbetering.
Daarnaast kan het bestuur meer inzichtelijk maken wanneer het op
grond van eigen -door SPCO Het Groene Hart- opgestelde
kwaliteitsmaatstaven, tevreden is over het onderwijs op de scholen.

Het bestuur heeft doelen voor zijn onderwijs voor ogen en
beschreven. Deze scholen hanteren deze als uitgangspunt voor hun
school- en jaarplannen. De scholen kunnen hun doelen en ambities
nog wel concreter beschrijven. Het bestuur ondersteunt de scholen al
in dit proces.

Het bestuur heeft de tegenspraak goed georganiseerd en besteedt
veel aandacht aan een actieve dialoog met in- en externe partners.

De financiële positie van SPCO Het Groene Hart is op orde; we zien
geen risico's voor de financiële continuïteit.

2.1 Kwaliteitszorg en ambitie

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen.
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Het is een
prachtige
prestatie en
een groot
compliment
waard dat
acht van de
dertien
scholen het
eindoordeel
goed krijgen

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.

KA1 Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is in orde, met kansen voor verdere verbetering
Op de standaard kwaliteitszorg voldoet het bestuur aan de
basiskwaliteit. Het bestuur heeft een functionerend systeem van
kwaliteitszorg en werkt samen met de scholen aan doelen uit het
strategisch meerjarenplan 2016-2020. Het merendeel van de scholen
functioneert boven de basiskwaliteit. Op enkele punten binnen de
kwaliteitszorg zijn verdere verbeteringen mogelijk.
Zo kan het bestuur zijn zicht op het onderwijsproces versterken door
de scholen hierop kritischer te bevragen en door met eigen
maatstaven voor kwalitatief goed onderwijs te werken. Van het
bovenstaande geven we hieronder een onderbouwing door een aantal
positieve punten te benoemen en een aantal punten die verder
ontwikkeld kunnen worden.

Het strategisch meerjarenplan is het belangrijkste richtinggevende
document binnen de stichting
Het strategisch meerjarenplan 2016-2020 'Op expeditie naar
waarde(n)' is hét richtinggevende document voor het bestuur en zijn
scholen. Het bestuur beschrijft in dit document de doelen waaraan het
werkt en deze doelen werken scholen uit in hun schoolplannen en
onderliggende jaarplannen. De scholen verschillen in het tempo
waarin zij de doelen halen en in de uitwerking ervan.
Voor het bestuur is namelijk essentieel dat het 'wat' is vastgelegd
maar dat de scholen vrij zijn in het 'hoe'. Om de ontwikkelingen op de
scholen te kunnen volgen, heeft het bestuur een zogenoemde
roadmap opgesteld. In die roadmap geven de scholen aan in welk
stadium zij zich bevinden ten opzichte van de doelen uit het
strategisch meerjarenplan (te weten: beginnend, in ontwikkeling,
goed toegepast, innoverend). In 2020 zouden alle scholen het stadium
van goed toegepast bereikt moeten hebben.
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Acht van de dertien scholen zijn goede scholen
Het bestuur heeft succesfactoren opgesteld om de kwaliteit van het
onderwijs op de scholen te meten. De 'harde' (in cijfers vervatte)
succesfactoren zijn de onderwijsresultaten, de tevredenheid van
ouders en leerlingen en de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.
Daarnaast kijkt het bestuur naar externe feedback, bijvoorbeeld van
de inspectie. Ook heeft het bestuur de hierboven genoemde
ontwikkelingsgerichte roadmap en brengt het bestuur jaarlijks aan de
scholen meerdere bezoeken. Over het geheel van harde en zachte
kwaliteitsindicatoren gaat het bestuur drie maal per jaar met de
directie van iedere school in gesprek. Hiermee houdt het bestuur zicht
op de kwaliteit van de scholen, bevordert het deze en, indien nodig,
stuurt het bij door het maken van prestatie-afspraken met de school.
Op verzoek van het bestuur hebben wij negen onderzoeken naar
'goede school' gedaan. Hiervoor hebben wij op deze scholen alle
standaarden van ons onderzoekskader beoordeeld. Het bestuur
maakt in acht van de negen gevallen een juiste inschatting van het feit
dat deze scholen in aanmerking komen voor het eindoordeel 'goed'.
Het is een prachtige prestatie en een compliment waard dat acht van
de dertien scholen dit eindoordeel krijgen.
Hieronder zetten wij uiteen welke kansen voor verdere verbetering wij
zien binnen de kwaliteitszorg.

Het gesprek over het onderwijsproces kan kritischer gevoerd worden
Binnen het systeem van kwaliteitszorg zijn op een aantal punten
kansen voor verbetering zichtbaar. Wij constateren ten eerste dat het
bestuur en de scholen kritischer mogen zijn in de zelfevaluatie van de
verschillende onderdelen van het onderwijsleerproces en de
kwaliteitszorg. Op een meerderheid van de standaarden die wij op de
scholen beoordeeld hebben, wijken wij af van de oordelen van het
bestuur en de scholen. Wij beoordelen een fors aantal
standaarden met een 'voldoende' in plaats van met de 'goed' die
bestuur en scholen zichzelf geven.
Zo hebben wij op geen enkele school de kernstandaard didactisch
handelen (OP3) met goed beoordeeld (in tegenstelling tot de eigen
beoordeling van bestuur en scholen). Zicht op ontwikkeling (OP2),
een tweede kernstandaard in het onderwijsproces, komt op (slechts)
vier van de negen scholen als 'goed' uit de bus. Wij zien dat de scholen
vooral sturen op vormkenmerken in het didactisch handelen (het laten
zien van een bepaald lesmodel) en minder op de inhoud van de
vakdidactiek. Ook sturen scholen meer op vormkenmerken van zicht
op ontwikkeling (het hebben van een groepsplan) dan op de inhoud
hiervan (geeft het groepsplan de leraar inderdaad handvatten voor
het dagelijks handelen in de klas). Ook de standaard aanbod
beoordelen wij slechts twee maal met een goed, ondanks het feit dat
twee van de vijf strategische doelen zich richten op het aanbod op de
scholen (te weten 'waardengedreven onderwijs' en '21e eeuwse
educatie') en de meeste scholen van mening zijn dat zij zich al ver
hebben doorontwikkeld.
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Wij denken dat dit komt doordat de succesindicatoren die het bestuur
gebruikt cijfermatig zijn ingestoken en het bestuur minder zicht heeft
op de onderliggende processen. Het verhaal van de scholen is leidend
en hierbij zijn er weinig onderleggers. Het bestuur lijkt de scholen
weinig te bevragen op de onderliggende gegevens over het
onderwijsleerproces en scholen hoeven ook niet te laten zien hoe hun
eigen beoordeling van het onderwijsproces tot stand komt. Het zelfde
geldt voor het gesprek over de roadmap. De scholen bepalen zelf hun
positie op de roadmap en ook hiervoor lijken weinig onderliggende
criteria te zijn. Er ligt dus een ontwikkelkans voor het bestuur om
concreter te maken wat het precies verwacht van zijn scholen wat
betreft het onderwijsproces en de ontwikkeling van de school. Door
expliciet te maken wat het bestuur verwacht en wanneer het tevreden
is, op grond van de eigen ambities en ideeën over goed onderwijs,
kunnen de verantwoordingsgesprekken met de directeuren
waardevoller worden en meer bijdragen aan het verhogen van de
kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Een onderdeel hiervan is
ook dat de scholen hun doelen concreter en ambitieuzer beschrijven
en steviger evalueren of zij hun doelen behaald hebben.

Een mooie ontwikkeling is het auditsysteem dat opgezet wordt
binnen de stichting
Ten tweede kan het bestuur het kritisch vermogen binnen de stichting
stimuleren door het auditsysteem dat zich nu nog in een
beginstadium bevindt, verder vorm te geven. Het eigen beeld van de
scholen over de onderwijskwaliteit en het behalen van de strategische
doelen is nu veelal leidend en externe input beperkt zich tot de
beoordelingen van de inspectie. Om hierin verandering te brengen is
het bestuur een pilot gestart samen met een andere stichting om met
een auditcommissie op elkaars scholen audits uit te voeren. Dit is een
mooie kans om het zicht op de onderwijskwaliteit op de scholen te
vergroten en steviger te sturen op verdere verbetering hiervan.

KA2 Kwaliteitscultuur

De organisatie kenmerkt zich door een professionele kwaliteitscultuur
Op de standaard Kwaliteitscultuur stijgt het bestuur uit boven de
basiskwaliteit. In alle lagen van de organisatie is duidelijk sprake van
een professionele kwaliteitscultuur. Wij hebben op alle onderzochte
scholen de kwaliteitscultuur met 'goed' beoordeeld. Het zogenoemde
gespreid leiderschap dat het bestuur nastreeft, is overal in de
organisatie zichtbaar. Ook is er veel aandacht voor de scholing van het
personeel. Hieronder zullen wij dit verder onderbouwen.

Door gespreid leiderschap ligt verantwoordelijkheid voor de
onderwijskwaliteit laag in de organisatie
Het gespreid leiderschap is een belangrijk beleidsthema voor het
bestuur en het is een sterk punt dat dit overal in de organisatie
zichtbaar is.
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Het bestuur heeft de laatste jaren de omslag gemaakt van een top
down aansturing naar een sturingsfilosofie waarin alle werknemers
binnen de organisatie hun verantwoordelijkheid nemen voor het
uitwerken en uitvoeren van beleidsonderwerpen. Dit is in alle
geledingen van de organisatie terug te zien. Zo zitten de directeuren
nu zelf het directeurenoverleg voor en werken zij in werkgroepen aan
het uitwerken van de beleidsdoelen. Het bestuur werkt samen met
twee andere besturen uit de regio om respectievelijk een
scholingsaanbod te verzorgen voor het gezamenlijk personeel en om
een auditsysteem op te zetten. Scholen werken met elkaar samen
binnen bovenschoolse professionele leergemeenschappen en delen
kennis en ervaring met elkaar, zoals bijvoorbeeld binnen het netwerk
van intern begeleiders. Het gespreid leiderschap is bovendien ook op
alle scholen zichtbaar. Het bestuur verwacht minimaal van de scholen
dat ze allemaal werken met professionele leergemeenschappen,
omdat geen enkele directeur alléén verantwoordelijk mag zijn voor de
onderwijskwaliteit. Hoe scholen hier vorm en inhoud aan geven is aan
henzelf en zij slagen er allen op hun eigen manier in om het
eigenaarschap voor de schoolontwikkeling laag in de organisatie te
leggen. Op alle onderzochte scholen is de kwaliteitscultuur met een
‘goed’ beoordeeld en ligt de goede kwaliteitscultuur aan de basis van
het eindoordeel goed. Om daarnaast te zorgen voor een transparante
en integere organisatiestructuur waarin er een duidelijk onderscheid is
tussen bestuur en toezicht hanteert het bestuur de code Goed Bestuur
van de eigen brancheorganisatie.

De professionalisering sluit aan op de ontwikkeling van leraren
Het bestuur ziet toe op de bekwaamheid van het personeel en
bevordert deze. Ook in de functiedifferentiatie en het
scholingsaanbod voor het personeel is het bestuur gericht op het
bevorderen van de professionaliteit van het personeel en het gespreid
leiderschap. Het bestuur onderscheidt drie typen leraren: de specialist,
de ontwikkelaar en de basisbekwame leraar. Het scholingsaanbod dat
de stichting biedt, is hierop aangepast. Alle leraren van de stichting
maken hiervan gebruik.

Het bestuur neemt deel aan een bestuurlijk visitatietraject
Het bestuur op zijn beurt werkt aan de eigen bekwaamheid door deel
te nemen aan een bestuurlijk visitatietraject. Binnen dit traject hebben
de deelnemende bestuurders scholing gevolgd. Een volgende stap
was het opstellen van een zelfevaluatie waarin het bestuur reflecteert
op de bestuurlijke opgave, de bestuurlijke taak, het bestuurlijk
vermogen en sturing & governance. Daarna heeft er een visitatie
plaatsgevonden door een visitatieteam van deelnemende
bestuurders. Het bestuur heeft de rapportage hiervan met ons
gedeeld.
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KA3 Verantwoording en dialoog

Het bestuur geeft op een mooie manier vorm aan tegenspraak en
dialoog over het onderwijs
De manier waarop het bestuur de tegenspraak organiseert en de
dialoog aangaat met de omgeving stijgt uit boven de basiskwaliteit.
Het is het bestuur er veel aan gelegen om een uitgebreide groep van
belanghebbenden, zoals ouders, de kerk, de gemeente, de PABO en
kinderopvangorganisaties, mee te laten denken over beleidsdoelen.
Ook heeft het bestuur een stichtingsraad van ouders van alle scholen
ingericht om de dialoog over het onderwijs op de scholen te voeren.
Bovendien stimuleert het bestuur de scholen om zich op een passende
wijze te verantwoorden. Het bestuur is hierin succesvol.

Interne en externe verantwoording vindt plaats; behoefte aan
verdieping in relatie met Raad van Toezicht
Het bestuur verantwoordt zich in zijn jaarverslag aan interne en
externe partijen. Naar de Raad van Toezicht (hierna: RvT)
verantwoordt het bestuur zich middels rapportages over onder andere
de opbrengsten van de scholen, de financiën en de voortgang van de
doelen uit het strategisch meerjarenplan. De RvT hanteert ook andere
bronnen om zijn interne toezicht goed uit te kunnen voeren. Zo voert
de RvT gesprekken met het bestuur, met directeuren, legt het zes
schoolbezoeken per jaar af en spreken de leden twee maal per jaar
met de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (hierna: GMR).
Ook nodigt de RvT regelmatig externe sprekers uit tijdens de
vergadering om zich te laten informeren en het gesprek over
bijvoorbeeld de onderwijskwaliteit beter te kunnen voeren. De RvT en
het bestuur streven ernaar het toezicht én het gesprek met elkaar
meer diepgang te geven. De RvT realiseert zich dat de verantwoording
van het bestuur aan de hand van de succesindicatoren wat mager is en
zoekt naar een bredere invulling van de toezichthoudende taak.
Daarnaast willen beide partijen zich inzetten om de dialoog meer
handen en voeten te geven door te starten met zogenoemde ‘benen
op tafel’ sessies, naast de reguliere vergaderingen. In deze sessies wil
de RvT als klankbord voor het bestuur fungeren.

Structuur van verantwoording van de scholen aan het bestuur staat
als een huis
De scholen verantwoorden zich drie maal per jaar aan het bestuur
door een rapportage op te leveren over onder andere de kwaliteit van
het onderwijs, de gesprekkencyclus en de (voortgang van) de doelen
uit het strategisch meerjarenplan en school-en jaarplannen. Het
bestuur en de directie van de school voeren daarover vervolgens een
gesprek, op de school. Tijdens dit schoolbezoek spreekt het bestuur
ook met de leraren.
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Het bestuur nodigt de GMR nadrukkelijk uit haar rol te vervullen en
faciliteert dit ook
Om het gesprek binnen de GMR makkelijker te laten verlopen heeft de
GMR zichzelf onlangs verkleind en bestaat het nu nog uit vier leraren
en vier ouders. In deze kleinere setting is het makkelijker voor de GMR
om mee te denken met het stichtingsbeleid en door de open houding
van het CvB, die de GMR ook uitdrukkelijk uitnodigt en faciliteert om
deze rol te vervullen, is de GMR hierin succesvol. Daarnaast ontvangt
de GMR dezelfde rapportages van het bestuur als de RvT. Naar
aanleiding van deze rapportages vindt een inhoudelijk gesprek plaats
tussen de GMR en het bestuur over de voortgang van de verschillende
beleidsterreinen. Bovendien staat het bestuur ook open voor een
agenderende houding van de GMR. Op initiatief van de GMR, die van
mening was dat er behoorlijk behoudend werd begroot, vloeit
tegenwoordig het surplus boven het gewenste weerstandsvermogen
jaarlijks terug naar de scholen. Scholen en bestuur zijn trots op deze
afspraak. Nu de GMR kleiner is, is het belangrijk om met de achterban
in contact te blijven. De GMR doet dit onder andere door alle notulen
met elkaar te delen en door twee maal per jaar met elkaar te
vergaderen.

Het bestuur voert een actieve dialoog met zijn omgeving
Naast de formele lijnen van verantwoording en tegenspraak, geeft het
bestuur op een stevige wijze vorm aan de dialoog binnen de stichting.
Zo hebben verschillende groepen belanghebbenden, zoals kerken, de
PABO, kinderopvangorganisaties, ouders en leraren meegedacht over
de invulling van de bouwstenen en de doelstellingen uit het
strategisch meerjarenplan. Daarnaast participeert de stichting in
diverse gemeentelijke werkgroepen waarin het oplossen van
maatschappelijke problemen, zoals onderwijs aan nieuwkomers,
centraal staat.

Betrokkenheid van ouders bij het beleid is een sterk punt binnen de
stichting
De ouders van alle scholen zijn op stichtingsniveau vertegenwoordigd
in een stichtingsraad. Het bestuur bespreekt drie maal per jaar met de
raad relevante thema’s die zijn ingebracht door de ouders dan wel
door het bestuur. Voorbeelden hiervan zijn Engels in het
basisonderwijs, ouderbetrokkenheid op de scholen, gebruik van
devices door leerlingen enzovoorts. Op de scholen zijn de ouders weer
vertegenwoordigd in een schoolraad. De schoolraad fungeert voor de
directeur als klankbord en sparringpartner.

Het bestuur stimuleert de scholen zich op een passende wijze te
verantwoorden naar de ouders en met hen de dialoog aan te gaan.
Het bestuur is hierin succesvol. Op alle scholen beoordelen wij de
standaard verantwoording en dialoog met goed.
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liquiditeit (current ratio) < 0,75
of < 0,50

3,33 3,43 3,34 3,15 3.07

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,77 0,79 0,79% 0,79 0,78 0,77

Weerstandsvermogen < 5% 32,5% 33,3% 35,9% 35,1% 33,6% 31,9%

Huisvestingsratio > 10%
of > 15%

7,75% 10,0% 10,24% nvt nvt nvt

Rentabiliteit < 0% 0,2% 1,7% 2,7% -1,4% -1,7% -2,0%

2.2 Financieel beheer

Op initiatief
van de GMR
vloeit
tegenwoordig
het surplus
boven het
gewenste
weerstandsvermogen
jaarlijks terug
naar de
scholen

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel
over financiële doelmatigheid.

De standaarden financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide
beoordeeld als voldoende. Het financieel beheer is dan ook
beoordeeld als voldoende.

Financiële continuïteit
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie
jaren afgezet tegen de signaleringswaarden (‘Indicatie’) die wij
gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie.

Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘voldoende’. Zoals blijkt
uit de tabel is er immers geen sprake van waarden die wijzen op een
mogelijk financieel risico voor de continuïteit van het onderwijs op de
korte of middellange termijn. De geprognosticeerde negatieve
rentabiliteit van de jaren 2017 t/m 2021 heeft als doel het eigen
vermogen richting een gecalculeerd weerstandsvermogen te laten
dalen en kan adequaat opgevangen worden als gevolg van de goede
solvabiliteit en liquiditeit.
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Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan
daarover zo nodig het gesprek aan.

Financiële rechtmatigheid
We beoordelen de standaard ‘Rechtmatigheid’ voor SPCO Het Groene
Hart als voldoende. Ons oordeel bij deze standaard gaat enerzijds uit
van de bevindingen van de instellingsaccountants uit het
eerstelijnstoezicht op de financiën van het onderwijs. Anderzijds
speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en (lopende)
onderzoeken op het gebied van financiële rechtmatigheid. Beide
aspecten leiden gezamenlijk tot een gewogen oordeel. In het
onderzoek hebben zich aan ons geen gegevens voorgedaan die een
positieve waardering van de financiële rechtmatigheid in de weg
staan.

2.3 Afspraken over vervolgtoezicht

Een volgend vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en scholen zal
naar verwachting plaatsvinden in het schooljaar 2021/2022.
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Resultaten onderzoek goede
school: cbs De Brug

3 .

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op cbs
De Brug. Het bestuur heeft deze school voorgedragen voor een
onderzoek op verzoek naar een goede school.

Onderstaande figuur geeft de resultaten van het onderzoek.

Beoordeling Onderwijs

Conclusie

De Brug krijgt het eindoordeel 'goede school'. Kenmerkend voor de
school zijn het prettige klimaat en de gezamenlijkheid waarmee
directie en team werken aan het verbeteren van het onderwijs.
Bovendien betrekt de school nadrukkelijk ouders bij de
schoolontwikkeling en werkt zij goed samen met partners rond de
school om bij te dragen aan een doorgaande lijn voor leerlingen.
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3.1 Onderwijsproces

De school gebruikt moderne methodes, taalaanbod kan versterkt
worden
De Brug biedt haar leerlingen een modern en breed aanbod, gericht
op de kernvakken. Er liggen kansen voor de school om het aanbod
verder te verbreden en het taalaanbod te versterken. Hieronder
lichten wij dit toe.
De Brug is vooral gericht op de kernvakken en de sociaal- emotionele
ontwikkeling van de leerlingen. De school verbreedt het aanbod met
de leerlijn Engels vanaf groep 1. Het team besteedt via diverse
activiteiten doorheen het jaar aandacht aan het bevorderen van actief
burgerschap en ontwikkelt een leerlijn voor burgerschap. Hierbij
maakt het team gebruik van de kennis die binnen de stichting is.
Gezien de ambitie van De Brug om wereldburgers af te leveren, liggen
er kansen om het aanbod verder te verbreden. De leerlijn burgerschap
kan wellicht een rode draad zijn in het realiseren van een
samenhangend aanbod waarin godsdienst, sociaal-emotionele

ontwikkeling en 21ste eeuwse vaardigheden een plek krijgen.
Gezien de kenmerken van de populatie doet De Brug er goed aan haar
taalaanbod (denk bijvoorbeeld aan de aandacht voor woordenschat
en mondelinge taalvaardigheid) onder de loep te nemen en waar
nodig te versterken.

De leraren volgen de ontwikkeling van hun leerlingen
De leraren hebben voldoende zicht op de onwikkeling van hun
leerlingen, maar kunnen hun analysevaardigheden versterken om de
leerlingen een nog meer bij hun onderwijsbehoeften passend aanbod
te bieden. Op De Brug volgen de leraren de ontwikkeling van hun
leerlingen met methodegebonden en methodeonafhankelijke
toetsen. Leraren signaleren aan de hand van deze gegevens
opvallende positieve en tegenvallende resultaten. Zij gebruiken deze
gegevens om hun handelen te plannen. Dit doen zij door de leerlingen
in te delen in niveaugroepen, wat een globaal beeld geeft van de
instructiebehoeften van leerlingen. In het geplande aanbod is echter
nog niet duidelijk hoe de instructie inhoudelijk aansluit bij de
verschillende niveaugroepen.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 19/85



Door de kwaliteit van de uitgevoerde analyses op groeps- en
leerlingniveau te verdiepen, kunnen leraren een gerichter aanbod
plannen in aansluiting op wat (groepen) leerlingen nodig hebben. De
school onderschrijft dit aandachtspunt en de huidige interim intern
begeleider neemt het team mee in de stappen die gezet moeten
worden.

De uitleg is duidelijk, met kansen om de instructie meer af te
stemmen
Op De Brug zien wij doelgerichte lessen en betrokken leerlingen,
waarbij de afstemming van de instructie versterkt kan worden.
Met de observanten van de school hebben wij een aantal lessen
geobserveerd. Op De Brug zien we dat de leraren duidelijke,
doelgerichte instructies geven. Zij activeren leerlingen door hen met
korte interactieve opdrachten aan het werk te zetten. Leerlingen zijn
over het algemeen betrokken bij de lessen. Ook kenmerken de lessen
zich door een rustig werkklimaat. Daarnaast is het positief dat
leerlingen werken aan verwerkingsopdrachten die aangepast zijn aan
hun niveau.
Wij zagen echter wel verschillen tussen de lessen. De belangrijkste
aandachtspunten zijn de afstemming van de instructie en het te lage
tempo dat in een aantal lessen opviel. Zo zagen we lessen waarin
vooral de leraar aan het woord was en waarbij alle leerlingen
meededen met de instructie. Leerlingen bevestigen het beeld dat
instructies vaak lang duren en dat iedereen dan mee moet doen. Om
goed aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen kunnen
leraren een gelaagde instructie gaan geven, waarbij zij een deel van de
leerlingen na een korte instructie zelfstandig aan de slag laten gaan,
de rest meenemen in de basisinstructie en tenslotte nog een
verlengde instructie bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. De
leraren van De Brug werken gericht aan het verbeteren van de
afstemming, onder andere door zich verder te bekwamen in een
model voor effectieve instructie.
Het tweede aandachtspunt is het te lage tempo dat we in een aantal
lessen zien. Hiermee geven leraren onbedoeld het signaal af dat zij
geen hoge verwachtingen hebben van hun leerlingen. Door beter zicht
te krijgen op waar leerlingen staan en wat zij nodig hebben (zie onder
zicht op ontwikkeling) kunnen leraren hun leerlingen meer gaan
uitdagen, in aansluiting op de behoeften van leerlingen.

De extra ondersteuning voldoet aan de wettelijke eisen
Aan leerlingen die structureel een onderwijsaanbod op een ander
niveau nodig hebben dan de leeftijdsgroep, biedt De Brug passende
ondersteuning.
De interim intern begeleider heeft structuur aangebracht in de
documentatie van de leerlingen die extra ondersteuning krijgen. Alle
leerlingen waarvoor dat nodig is hebben een OPP, met
uitstroomperspectief per vakgebied.
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De OPP’s worden minimaal een keer per jaar geëvalueerd met ouders.
Er liggen kansen voor directie en interim intern begeleider om nog
eens kritisch te kijken naar de mate waarin het aanbod voor deze
leerlingen voldoende sturend is.

De school vergroot de ontwikkelmogelijkheden voor haar leerlingen
door goed samen te werken met relevante partners
De Brug werkt samen met diverse partners om de ontwikkelkansen
van leerlingen te vergroten.
De Brug investeert in de samenwerking met partijen die kunnen
bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen. De school stemt af
met de inpandige peuterspeelzaal waarbij leidsters en leraren groep
1/2 over en weer bij elkaar in de groepen op bezoek komen om
werkwijzen op elkaar af te stemmen. Ook worden gezamenlijk
activiteiten ondernomen die bijdragen aan de onderlinge
saamhorigheid. Daarnaast haalt de school diverse vormen van
ondersteuning in huis die in het dorp niet aanwezig is om leerlingen
die dat nodig hebben te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn de
kindercoach, de logopedist en de kinderoefentherapeut. Uit het
werken met de werkgroepen ouderparticipatie, de focusgroep en de
Schoolraad blijkt dat De Brug gericht is op samenwerking met ouders
om de ontwikkelmogelijkheden voor kinderen te vergroten.

Toetsing en afsluiting voldoet aan de wettelijke eisen
Op De Brug maken alle leerlingen in groep 8 een eindtoets. Ook
maken zij tijdens de schoolperiode de toetsen taal en rekenen van het
leerlingvolgsysteem. De school draagt zorg voor het volgens de
voorschriften afnemen van de toetsen. Ouders worden op de hoogte
gehouden van de vorderingen van de leerlingen en de
adviesprocedure die de school hanteert voor het vervolgonderwijs is
zorgvuldig. Bovenop deze wettelijke vereisten neemt de school voor
het vak Engels een eindtoets af.

3.2 Schoolklimaat

Het team draagt zorg voor een veilige omgeving voor de leerlingen
De school voldoet aan de wettelijke eisen aangaande de zorgplicht
voor een veilige omgeving op school. Leerlingen en ouders zijn
positief over hoe de school werkt aan het creëren van een veilige
omgeving voor leerlingen.
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De Brug beschikt over een veiligheidsbeleid. Daarnaast heeft de
school een vertrouwenspersoon. Overigens is bij ouders en leerlingen
niet bekend wie dit is. Jaarlijks meet de school de veiligheidsbeleving
van de leerlingen.
De school doet dit sinds een jaar met een gestandaardiseerd
instrument. De volgende stap voor de school is om op basis van
meerdere meetmomenten analyses uit te voeren en conclusies te
trekken voor het veiligheidsbeleid.

Het pedagogisch klimaat is goed
De Brug creëert een prettige en ondersteunende leeromgeving voor
haar leerlingen. De leerlingen leveren hun bijdrage aan dit klimaat. Er
liggen kansen voor het team om de leerlingen meer uit te gaan dagen.
De Brug kenmerkt zich door een prettig pedagogisch klimaat.
Leerlingen vertellen dat ze met plezier naar school gaan, vrienden en
vriendinnen hebben, evenals goed contact met hun leraar. In de lessen
zien we dat leerlingen en leraren op een prettige manier met elkaar
omgaan. De directie denkt dan ook goed na over hoe zij de bemensing
van de groepen zo kan regelen dat dit aansluit bij wat de groep nodig
heeft.
De school gebruikt een methode om systematisch aandacht te
besteden aan de omgang met elkaar en een prettig pedagogisch
klimaat. Er zijn duidelijke regels en afspraken, die zichtbaar zijn in de
school. Uit het gesprek met leerlingen blijkt dat niet in alle klassen
regelmatig aandacht wordt besteed aan de omgang met elkaar. Vanuit
preventief oogpunt lijkt het structureel aanbieden van deze lessen wel
verstandig.
De school betrekt de leerlingen via focusgroepen (leerlingen die
meedenken met bepaalde thema’s) bij het bevorderen van het
pedagogisch klimaat.
De leraren op De Brug zouden het pedagogisch klimaat kunnen
versterken door hoge verwachtingen te hebben van hun leerlingen.
Behalve deze uit te spreken, kunnen leraren meer in hun didactisch
handelen laten zien dat zij hun leerlingen willen uitdagen om te leren.
Binnen de stichting zijn hier goede voorbeelden van te vinden waar de
leraren ter inspiratie kunnen gaan kijken.

3.3 Onderwijsresultaten

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 22/85



De leerresultaten voldoen aan de wettelijke eisen
Op De Brug voldoen de eindresultaten op de kernvakken Nederlandse
taal en rekenen/wiskunde aan de gestelde norm.
De school heeft een mooie stap gezet van gemiddeld onvoldoende
tussenresultaten naar resultaten rond het landelijk gemiddelde.
De school denkt na over de formulering van ambitieuze doelen voor
de verschillende vakgebieden, passend bij haar populatie. Naast de
kernvakken maken de leerlingen een eindtoets voor het vak Engels.

De school evalueert de sociale competenties van de leerlingen
Op De Brug werken leraren via diverse lessen aan het bereiken van
sociale en maatschappelijke competenties. Een volgende stap is om te
evalueren of leerlingen hierin ook daadwerkelijk succesvol zijn.
Burgerschapsvorming zit op dit moment verweven in het
godsdienstonderwijs en in de lessen voor sociaal-emotioneel
functioneren. Een werkgroep binnen de school ontwikkelt dit jaar een
beleid voor het bereiken van burgerschapsdoelen. Hierin is aandacht
voor de doelen en hoe de school in een doorgaande lijn op
systematische wijze wil gaan werken aan het opleiden van
wereldburgers. De school evalueert de sociale competenties via een
vragenlijst. Dit is nog niet het geval voor de maatschappelijke
competenties. Er ligt een mooie kans voor de werkgroep om te
doordenken hoe de school op termijn inzichtelijk wil gaan maken in
welke mate zij erin slaagt om die wereldburger op te leiden.

Directie en team zijn op de hoogte over het vervolgsucces van
leerlingen
De directie geeft aan dat zij jaarlijks via het bestuur een overzicht krijgt
van de vorderingen van haar oud-leerlingen. Directie en team voeren
met elkaar het gesprek hierover. Ook voert de school het gesprek met
de voortgezet onderwijs scholen waar haar leerlingen heen zijn
gegaan, om te horen of de leerlingen voldoende zijn voorbereid op
het voortgezet onderwijs. De school is tevreden met het percentage
oud-leerlingen dat na drie jaar nog op het geadviseerde niveau zit en
heeft de ambitie te gaan onderzoeken wat de oorzaken zijn van
eventuele op-of afstroom van oud-leerlingen.

3.4 Kwaliteitszorg en ambitie
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Directie en team werken planmatig aan verbetering
Directie en team hebben zicht op de eigen kwaliteit en werken
planmatig aan verdere verbetering en borging van de kwaliteit.
Kansen liggen er wat betreft het aanscherpen van de doelen en het
versterken van het zicht op het onderwijsleerproces.
Er is een systeem van kwaliteitszorg. Het bestuur en de school spreken
doelen met elkaar af.
Zij evalueren op gezette tijden op basis van gegevens zoals
leerlingresultaten, ouder- en leerlingtevredenheid en voeren
gesprekken met elkaar over hoe succesvol de school is in het behalen
van de doelen. Vanuit het jaarplan stellen werkgroepen
ontwikkelplannen op. De gegevens die de school cyclisch verzamelt,
worden behalve met het bestuur besproken binnen het team. Uit de
evaluatie volgen beleidskeuzes. Via deze werkwijze werken directie en
team vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid continu aan het
verbeteren van het onderwijs. Hoewel de school zicht heeft op haar
kwaliteit, liggen er ook nog kansen om haar kwaliteitszorg verder aan
te scherpen. Zo kunnen de doelen in het jaarplan scherper
geformuleerd worden, waardoor deze ook makkelijker te evalueren
zijn. De evaluaties hebben nu vooral een beschrijvend karakter. Ook
kunnen de resultaatanalyses scherper worden uitgevoerd en kan
hierbij nadrukkelijker de verbinding gezocht worden met andere
gegevensbronnen zoals bijvoorbeeld lesobservaties, aanbod, en
onderwijstijd.
De directie kan haar zicht op de kwaliteit van het onderwijsleerproces
verder versterken door de lesbezoeken cyclisch uit te voeren en de
resultaten op schoolniveau te evalueren. Richting de leraren kan zij
nadrukkelijker gaan aangeven waar zij de lat legt wat betreft het
didactisch handelen van leraren bij de verschillende vakgebieden.
De directeur kan bij collega-directeuren inspiratie opdoen over hoe zij
gericht kan sturen op continu verbeteren van het didactisch handelen.
De audits die binnen het bestuur worden ingericht gaan een rol spelen
om blinde vlekken te voorkomen. De directie erkent dat een kritische
blik van buiten, los van de inspectie, wenselijk is.

Directie en team zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de
schoolontwikkeling
Vergeleken met het vorige bezoek is de kwaliteitscultuur op De Brug
verder versterkt en beoordelen wij deze met een goed.
Leraren werken nu op gestructureerde manier samen en het
eigenaarschap voor de schoolontwikkeling ligt lager in de organisatie.
De leraren van De Brug voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor
de schoolontwikkeling en voor de leerlingen. Via leerwerkgroepen zijn
alle leraren op een gerichte manier bezig met verbeteren, waarbij ze
zich bewust zijn dat het van belang is te werken vanuit een visie op
goed onderwijs die past bij hun populatie. Leraren zijn zich bewust dat
ze kennis van buiten moeten halen (bijvoorbeeld in de vorm van
literatuur) en verbanden moeten leggen tussen leerresultaten,
didactisch handelen, aanbod en onderwijstijd.
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Leraren zien waar de verbeterpunten liggen en willen graag leren.
Behalve in werkgroepen en via maatjesleren, werken leraren aan het
vergroten van hun bekwaamheid via verschillende nascholingen. Ze
waarderen de facilitering en sturing die zij krijgen van de directie en de
interim intern begeleider. Het talententraject dat het team volgt,
draagt bij aan een veiligere leeromgeving voor de leraren. Leraren
hebben geleerd dat ze niet alles alleen hoeven kunnen en dat een
open, vragende houding gewaardeerd wordt in deze school.

De school voert een actieve dialoog met de omgeving
De school slaagt erin ouders en overige belanghebbenden te
betrekken bij de (beleids)ontwikkelingen binnen de school. Dit doet zij
door transparant te zijn over doelen en resultaten en een actieve
dialoog te voeren. Daarom beoordelen wij deze standaard met 'goed'.
De school vindt het belangrijk om de medezeggenschapsraad,
schoolraad en ouderraad bij de ontwikkeling van het beleid, de doelen
en de resultaten te betrekken. Beleidsplannen en jaarplannen komen
dan ook tot stand via een dialoog met alle betrokkenen. De school
slaagt er ook in de ouders te betrekken bij de ontwikkelingen die
spelen op de school. Een mooi voorbeeld daarvan is hoe de school de
ouders heeft meegenomen in de overgang naar het continurooster.
Samen hebben zij zich georiënteerd op de mogelijkheden,
onmogelijkheden en oplossingen. Ouders ervaren het team en de
directeur als laagdrempelig en gesprekken die eerder bij het hek
werden gevoerd, vinden nu in de school plaats.
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Resultaten onderzoek goede
school: pcb De Meent

4 .

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op pcb
De Meent. Het bestuur heeft deze school voorgedragen voor een
onderzoek op verzoek naar een goede school.

Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek

Beoordeling Onderwijs

Conclusie

De Meent krijgt het eindoordeel 'goede school'. Binnen de context van
een kleine school slaagt de school er overtuigend in de ontwikkeling
van alle kinderen goed te volgen en hen te begeleiden. Dit gebeurt
vanuit een goed pedagogisch klimaat en door een team dat
gezamenlijk werkt aan het verbeteren van het onderwijs. Hierover
voeren zij ook een goede dialoog met de ouders.
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4.1 Onderwijsproces

De Meent heeft de ambitie zich meer te richten op talentontwikkeling
Het leerstofaanbod op De Meent voldoet aan de basiskwaliteit. Zij
biedt de leerlingen namelijk een eigentijds en gedegen aanbod dat
gebaseerd is op de kerndoelen en de doorgaande lijn voldoende
waarborgt. Voor de kernvakken maakt de school gebruik van moderne
methodes en hebben alle leerlingen een Chromebook tot hun
beschikking waarmee zij op niveau de leerstof kunnen verwerken. Op
het gebied van burgerschap heeft de school een visie ontwikkeld
waarin is opgenomen in welke jaren de verschillende doelen aan bod
komen. Een uitgewerkte leerlijn kan de volgende stap zijn. Naast de
kernvakken en burgerschap is de school voortdurend op zoek naar
verbreding van haar onderwijsaanbod. Zo oriënteert de school zich dit
schooljaar op een aanbod gericht op talentontwikkeling tijdens de
crea-uren. Dit sluit aan bij de behoefte van de leerlingen ook
uitgedaagd te worden op andere gebieden dan de kernvakken.
Kansen voor de school liggen vooral in de zorg voor een doorgaande
lijn bij onderdelen als gym, sociaal-emotionele ontwikkeling en
onderzoekend leren. Leerlingen geven aan dat het erg afhankelijk is
van de leraar hoeveel tijd hieraan wordt besteed. De directie herkent
dit beeld en erkent dat dit aandacht vraagt.

Zicht op ontwikkeling is een sterk punt van de school
Binnen de context van een kleine school slaagt de school er
overtuigend in de ontwikkeling van alle kinderen goed te volgen en
hen te begeleiden. De leraren volgen zowel de cognitieve als de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Hiervoor
gebruiken ze naast toetsen en observaties ook gesprekken met de
leerlingen. Dit gebeurt vanaf dat een leerling instroomt in groep 1. Als
een leerling een opvallende ontwikkeling doormaakt dan zoeken zij
naar verklaringen en een passende aanpak. Naast de groepsplannen
die voor een langere periode gelden, houden de leraren in de
weekplanning een logboek bij. Door zaken die opvallen bij een leerling
of een groepje leerlingen bij te houden helpen zij zichzelf om meteen
een vervolgactie te plannen. Het team waardeert de cruciale rol die de
intern begeleider speelt als coach en klankbord in dit proces.
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De leraren kunnen nog verder groeien door hetgeen ze leren van de
intern begeleider meer zelfstandig uit te voeren.

Het pedagogisch klimaat en het klassenmanagement vallen in
positieve zin op
De kwaliteit van het didactisch handelen is op orde. Het pedagogisch
klimaat en het klassenmanagement vallen in positieve zin op. In de
groepen is sprake van een rustige en taakgerichte werksfeer. Ook is
afstemming op de onderwijsbehoeften van de leerlingen in zowel de
verwerking als de instructie van de lesstof duidelijk zichtbaar.
Alhoewel het gekozen didactisch model zichtbaar is, liggen er nog
kansen het doel van de les explicieter te benoemen, de leerlingen hier
vervolgens in mee te nemen en hier bij de afronding van de les op
terug te komen. Ook kunnen de leraren meer ruimte geven aan de
interactie met en tussen leerlingen en minder zelf aan het woord zijn.

De Meent biedt goede en passende ondersteuning
De school hecht veel waarde aan een goede ondersteuning van
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en laat dit ook zien in
de praktijk. Zo zijn het aanbod, de ondersteuning en/of de begeleiding
gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling. Ook
evalueert de school periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft
en stelt de interventies zo nodig bij. Door zowel leerlingen als ouders
indien mogelijk te betrekken bij het opstellen van de (leer)doelen
geeft de school eigen invulling aan de wettelijke opdracht. Ook
investeren de intern begeleider en de leraren in de relatie met de
ouders en betrokken zorgverleners, vooral door met hen af te
stemmen. Tenslotte begeleidt de intern begeleider de leerlingen met
een speciale onderwijsbehoefte ook intensief in de stap naar het
voortgezet onderwijs door indien nodig aan te schuiven bij
gesprekken tussen ouders en de school voortgezet onderwijs. Het
team van De Meent laat zien er veel aan te doen om kinderen in hun
woonomgeving naar school te laten gaan.

De school streeft naar een volgende stap in samenwerking met de
voorschool
De school heeft aandacht voor de samenwerking met verschillende
partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven. Zo
betrekt zij daar waar nodig externe partijen bij de begeleiding van
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook denkt de
school voortdurend na hoe zij het educatief partnerschap met de
ouders verder kan ontwikkelen. Begin dit schooljaar is hiervoor gestart
met een app. De samenwerking met de voorschool bestaat uit een
warme overdracht van alle leerlingen en organisatie van gezamenlijke
activiteiten. Er is de wens om de samenwerking te intensiveren op
onderwijsinhoud en doorgaande lijnen. Dit past ook bij het streven
van de school door te groeien naar een Integraal Kindcentrum.
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Toetsing en afsluiting voldoet aan wettelijke eisen
De Meent heeft de toetsing van leerlingen en de overgang naar het
vervolgonderwijs zo ingericht dat het voldoet aan de basiskwaliteit.
Zo maken alle leerlingen tijdens de schoolperiode regelmatig toetsen
van het leerlingvolgsysteem en nemen alle leerlingen deel aan de
eindtoets. Wel attenderen wij de directie erop dat zij alert blijft op
consequente toepassing in de praktijk van de gemaakte afspraken
rond het afnemen van toetsen. Tenslotte heeft de school de procedure
beschreven rond de overgang van leerlingen van het primair naar het
voortgezet onderwijs. Zij informeert de ouders hierover in zowel
groep 7 als groep 8.

4.2 Schoolklimaat

De school zet zich in voor een veilige omgeving voor de leerlingen
De school voldoet aan de wettelijke eisen aangaande de zorgplicht
voor een veilige omgeving op school. De ouders geven aan dat hun
kinderen vertellen met plezier naar school te gaan. Dit beeld wordt in
het gesprek met de leerlingen bevestigd. Er is een veiligheidsbeleid.
Ook zijn na het vorige inspectiebezoek twee vertrouwenspersonen
aangewezen met wie de leerlingen bekend zijn. Jaarlijks meet de
school de veiligheidsbeleving van de leerlingen. Aan de hand van deze
gegevens monitort de school de veiligheid van haar leerlingen en gaat
zij met de leerling en ouders in gesprek indien daar aanleiding toe is.
De directie schrijft in de zelfevaluatie al dat een volgende stap kan zijn
om een meerjarig beeld te krijgen hiervan, de bevindingen te
analyseren en conclusies te trekken voor het veiligheidsbeleid.

Door een goed pedagogisch klimaat weten de leerlingen wat van hen
wordt verwacht en waar ze aan toe zijn
Het team biedt de leerlingen een positief en ondersteunend
klimaat. De leerlingen worden gezien. De ouders geven dit ook terug.
Bovendien zijn ouders en leerlingen zeer te spreken over de
benaderbaarheid en de betrokkenheid van de school. In de school is
een focus op persoonlijke ontwikkeling en leren zichtbaar. Iedereen
weet waar ze aan toe zijn en dat schept rust. Er is dan ook sprake van
duidelijke regels en een voorspelbaar pedagogisch klimaat. De school
zou er nog voor kunnen kiezen de leerlingen de ruimte te bieden mee
te denken over de schoolontwikkeling door het instellen van een
leerlingenraad.
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4.3 Onderwijsresultaten

Kansen om eigen streefdoelen te formuleren
De eindresultaten van de leerlingen zijn voldoende. We kijken
hiervoor naar de gemiddelde leerresultaten van de leerlingen in de
afgelopen drie jaar. De leerlingen leren voldoende maar de school kan
zich afvragen of zij de lat hoog genoeg legt. Het scherper formuleren
van ambitieuze doelen voor de eindresultaten die passen bij de
populatie en vervolgens bepalen of deze zijn behaald kan een
volgende stap zijn voor De Meent.
Een ander ontwikkelpunt kan zijn in beeld te brengen welke resultaten
leerlingen bereiken in de vakgebieden die niet in de eindtoets
opgenomen zijn, zoals onderzoekend leren.

De school brengt de sociale en maatschappelijke competenties in
beeld
De school heeft binnen haar aanbod voldoende aandacht voor sociale
en maatschappelijke competenties. Voor het ontwikkelen van
maatschappelijke competenties heeft de school in het beleidsplan
Burgerschap haar visie en aanbod beschreven en ook geven de leraren
wekelijks lessen sociaal-emotionele ontwikkeling. De school beschikt
al wel over een instrument om de sociaal-emotionele ontwikkeling in
kaart te brengen. Voor beide aspecten geldt dat de school inzichtelijk
kan maken welke doelen zij nastreeft en hoe zij monitort of deze zijn
behaald.

De Meent spreekt de ambitie uit gegevens over vervolgsucces
nauwkeuriger te analyseren
De Meent beschikt over gegevens over het vervolg van de
schoolloopbaan van de leerlingen die de school hebben verlaten. Deze
informatie geeft de school een globaal beeld dat leerlingen passende
adviezen krijgen. Dit wordt bevestigd in de voortgangsgesprekken die
de leraar van groep 8 altijd voert met alle ontvangende scholen voor
voortgezet onderwijs over de oud-leerlingen. De directie spreekt de
ambitie uit de beschikbare gegevens nauwkeuriger te analyseren.
Daarbij past het ook eigen doelen te formuleren, bijvoorbeeld voor
het percentage passende adviezen en deze doelen te evalueren.
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4.4 Kwaliteitszorg en ambitie

De kwaliteitszorg is op orde en kan versterkt worden door het
onderwijsleerproces cyclisch in kaart te brengen
De Meent heeft voldoende zicht op de eigen kwaliteit. Het bestuur en
de school spreken doelen met elkaar af. Zij evalueren op gezette tijden
op basis van gegevens zoals leerlingresultaten, ouder- en
leerlingtevredenheid en gesprekken met elkaar in hoeverre de school
succesvol is in het behalen van die doelen. Het team evalueert de
leerlingresultaten in de analysevergadering. Hierbij gaan de leraren
uitvoerig na welke didactische aanpakken wel en niet hebben
gewerkt.
De school geeft zelf aan dat zij de kwaliteitszorg kan verbeteren
aangaande de sociale competenties, de veiligheid en het
vervolgsucces. In aanvulling daarop kan de directie haar zicht op
kwaliteit ontwikkelen door scherper te bepalen wat zij minimaal wil
zien in het onderwijsproces. Na het bepalen van deze lat kan zij aan de
hand van lesbezoeken cyclisch in kaart brengen in hoeverre die
kwaliteit op schoolniveau zichtbaar is en welke verbeteringen
eventueel nodig zijn om de beoogde kwaliteit te bereiken en/of
borgen. Vervolgens kan het team hierover met elkaar het kritische
gesprek aangaan. Een andere kans voor de school om het zicht op de
onderwijskwaliteit verder te versterken is regelmatig een externe
audit te laten uitvoeren.

Gespreid leiderschap mooi zichtbaar
Op De Meent is sprake van een goede kwaliteitscultuur. Leraren
voelen zich steeds meer eigenaar van de schoolontwikkeling en
werken gezamenlijk aan het verbeteren van het onderwijs.
De leraren vertellen in het gesprek dat ze vooruit willen met elkaar,
elkaar scherp houden en elkaar om advies vragen. Zij voelen een
gezamenlijke verantwoordelijkheid om te werken aan
kwaliteitsverbetering. Op verschillende onderwerpen werken
werkgroepen aan onderwijskundige vernieuwingen en de borging
daarvan. Het gespreid leiderschap krijgt op deze manier steeds meer
vorm. De directie stuurt het leren met en van elkaar.
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Dit gebeurt nu vooral in de gezamenlijke overleggen, waarbij de
directie voorbeeldgedrag laat zien, vragen stelt en feedback geeft.
Het effect van gedeeld eigenaarschap kan nog groter worden wanneer
leraren lessen van elkaar observeren en elkaar feedback geven. De
kennis en vaardigheden die leraren hebben opgedaan in de studiedag
over feedback geven aan ouders, kunnen dan ook worden benut
binnen het team. De directie draagt ook bij aan het eigenaarschap van
leraren door de expertises van een ieder in beeld te brengen. Tenslotte
hebben de leraren de mogelijkheid om te zichzelf te scholen. Leidraad
hierbij is dat de persoonlijke ontwikkeling in relatie staat tot de
schoolontwikkeling.

De school verantwoordt zich en voert een actieve dialoog met haar
omgeving
De school legt intern en extern op transparante wijze verantwoording
af. Daarnaast voert zij een actieve dialoog met ouders en overige
belanghebbenden.
De school legt verantwoording af aan het bestuur via de daartoe
ingerichte structuur. De ouders stelt zij op de hoogte over de doelen
en de resultaten via de schoolgids, de website en de
medezeggenschapsraad. Sinds het huidige schooljaar gebruikt de
school een app om ouders te betrekken bij het leerstofaanbod en het
reilen en zeilen in de groepen. Ook de ouderraad zet in op het
vergroten van de belangstelling van ouders voor de school en het
onderwijs. De ouders die wij spraken zijn positief over de
toegankelijkheid van het team en de directie, de transparante wijze
waarop de school communiceert en de manier waarop zij de ouders
betrekt bij het onderwijs. Naast de dialoog met de ouders, investeert
de school in de dialoog met haar omgeving. De directie realiseert zich
dat dit juist in een klein dorp van groot belang is. Een voorbeeld van
de goede dialoog met haar omgeving is het structurele overleg dat de
school voert met de dorpsraad om gezamenlijk op te trekken ter
bevordering van de leefbaarheid in het dorp.
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Resultaten onderzoek goede
school: pcbs De Nieuwe Wiel

5 .

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op De
Nieuwe Wiel. Het bestuur heeft deze school voorgedragen voor een
onderzoek op verzoek naar een goede school.

Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek

Beoordeling Onderwijs

Conclusie

De Nieuwe Wiel heeft haar basiskwaliteit op orde en hoewel zij trots
mag zijn op de ontwikkeling die zij de laatste jaren heeft
doorgemaakt, liggen er ook nog voldoende ontwikkelpunten, onder
meer in het onderwijsproces. Daarom beoordelen wij De Nieuwe Wiel
niet als een goede school. Om de schoolontwikkeling nader vorm te
geven is aan een belangrijke voorwaarde voldaan en dat betreft de
kwaliteitscultuur. Wij beoordelen de kwaliteitscultuur als goed.
Gezamenlijk werken aan verbetering en de eigen professionalisering
zijn belangrijke drijfveren voor het team van De Nieuwe Wiel en in de
aansturing door de schoolleiding. Ook het pedagogisch klimaat is een
sterk punt van de school. Op de overige standaarden laat de school
zien wat wettelijk gezien van een school mag worden verwacht.
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5.1 Onderwijsproces

De Nieuwe Wiel gaat richting een nieuw geïntegreerd aanbod voor de
zaakvakken
Het leerstofaanbod op De Nieuwe Wiel voldoet aan de basiskwaliteit.
Zij biedt de leerlingen namelijk een eigentijds en doordacht aanbod
dat gebaseerd is op de kerndoelen en de doorgaande lijn voldoende
waarborgt. Zo zijn er naast de kernvakken ook doorgaande lijnen voor
Burgerschap en Engels. Verder is de school ten opzichte van het vorige
bezoek weer een stap verder in de zoektocht naar een nieuw
geïntegreerd aanbod voor de zaakvakken. Het team houdt hierbij

naast aspecten als 21e eeuwse vaardigheden en onderzoekend en
ontwerpend leren oog voor het feit of de methode dekkend is voor de
kerndoelen. Een definitieve keuze maakt het team dit schooljaar.

De leraren volgen de ontwikkeling van de leerlingen
De leraren hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van de
leerlingen door het gebruik van toetsen, observaties en
gesprekken. Hiermee signaleren zij tijdig achterstanden. De leraren
richten zich zowel op de cognitieve als de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Op basis van de verzamelde gegevens maken de leraren
twee keer per jaar groepsplannen waarin zij de leerlingen indelen in
drie groepen. Deze plannen worden tussentijds geëvalueerd en waar
nodig bijgesteld. Conform de jaarplanning bespreken de leraren de
leerlingen met de intern begeleider. De leraren onderzoeken en
plannen dan de vervolgstappen, te weten de nadere analyse van de
gegevens om te zien waar hiaten of leermoeilijkheden zitten en het
plannen en uitvoeren van begeleiding. De begeleiding vindt zoveel
mogelijk plaats in de klas. Dit gebeurt in overleg met de intern
begeleider. Deze begeleidt de leraren bij de uitvoering van de
groepsplannen. Om nog meer zicht te krijgen op de ontwikkeling
kunnen de leraren meer in gesprek gaan met leerlingen, waarbij
leerlingen ook eigen leerdoelen kunnen stellen.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 34/85



De basis van het didactisch handelen is op orde, nu de doorgaande lijn
versterken
Het didactisch handelen voldoet aan de basiskwaliteit. Sterke punten
in de lessen zijn de positieve benadering van de leerlingen en het
klassenmanagement. Ook benoemen de leraren bij de start van de les
expliciet wat de leerlingen gaan leren. Tegelijkertijd zien we ook dat de
lessen aan kracht kunnen winnen door de interactie met en tussen de
leerlingen verder te stimuleren.
Daarnaast kan de instructie effectiever worden, door hierin meer af te
stemmen op de verschillende onderwijsbehoeften in de groepen. Op
deze punten zien wij verschillen tussen de lessen. Het is dan ook van
belang schoolbrede afspraken over het didactisch handelen
consequenter door te voeren. Het team zet stappen als het gaat om
het functioneel gebruik van wisbordjes en de inzet van hulpmiddelen
en materialen bij de verlengde instructies.

De extra ondersteuning is in orde
De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen die
extra bekostiging krijgen vanuit het samenwerkingsverband en/of een
eigen leerlijn volgen. Deze perspectieven voldoen aan de wettelijke
vereisten, met een beschrijving van de uitgangssituatie, een beoogde
uitstroom, tussentijdse doelstellingen en een regelmatige evaluatie en
zo nodig bijstelling.

De school hecht waarde aan een warme overdracht
De school heeft voldoende aandacht voor de samenwerking met
verschillende partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te
geven. Zo hecht de school waarde aan de overdracht vanuit de
voorscholen. Daar waar nodig vindt dan ook een warme overdracht
plaats. Dit gebeurt bij VVE-leerlingen altijd. Ook wanneer leerlingen
tussentijds de school instromen of verlaten is er contact tussen de
leraren van beide scholen om te zorgen voor een goede
overdracht. Verder betrekt zij externe partijen bij de begeleiding van
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Tenslotte werken
directie en team aan de ontwikkeling van het educatief partnerschap
met de ouders. Het feit dat de school consequent via haar
weekbrieven zichtbaar maakt wat het huiswerk is voor de leerlingen
illustreert dit.

Toetsing en afsluiting voldoet aan de wettelijke eisen
Op De Nieuwe Wiel maken alle leerlingen in groep 8 een eindtoets.
Ook maken zij tijdens de schoolperiode de toetsen taal en rekenen van
het leerlingvolgsysteem. De school draagt zorg voor het volgens de
voorschriften afnemen van de toetsen. Ouders worden op de hoogte
gehouden van de vorderingen van de leerlingen en de
adviesprocedure die de school hanteert voor het vervolgonderwijs is
zorgvuldig.
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5.2 Schoolklimaat

Het team draagt zorg voor een veilige omgeving voor de leerlingen
De school voldoet aan de wettelijke eisen aangaande de zorgplicht
voor een veilige omgeving op school. Leerlingen en ouders zijn
positief over hoe de school werkt aan het creëren van een veilige
omgeving voor leerlingen. De Nieuwe Wiel beschikt naast een
veiligheidsbeleid en een anti-pestprotocol over beleid waarin is
beschreven wanneer sprake is van grensoverschrijdend gedrag en hoe
daar mee moet worden omgegaan. Vanuit een schoolbrede aanpak
werkt de school preventief aan gewenst gedrag. Naast gesprekken
met leerlingen over gedrag en veiligheid neemt de school ook de
ouders mee in deze onderwerpen. Dit gebeurt in de MR en de
schoolraad, maar ook tijdens ouderavonden. En als er toch gepest
wordt is er sprake van een zorgvuldige registratie en afwikkeling. De
anti-pestcoördinator neemt hierin het initiatief. Tenslotte volgt de
school jaarlijks de veiligheidsbeleving van de leerlingen. De volgende
stap voor de school is om een langdurig beeld te krijgen hiervan, de
bevindingen te analyseren en conclusies te trekken voor het
veiligheidsbeleid.

Het pedagogisch klimaat is positief en ondersteunend
Op De Nieuwe Wiel is sprake van een goed en ondersteunend
pedagogisch klimaat. De keuze van de school voor een schoolbrede
aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en het
voorkomen van probleemgedrag heeft zichtbaar effect. Ook geven de
leraren wekelijks lessen sociaal-emotionele ontwikkeling en
betrekken ouders hierbij. De leerlingen en de leraren gaan op een
respectvolle manier met elkaar om en in de klassen is een positief
klimaat zichtbaar. Dit gebeurt vanuit een herkenbare structuur, rust en
duidelijke regels voor zowel leerlingen als leraren. Verder geeft de
school de leerlingen een stem. De leerlingarena’s waarin leerlingen de
ruimte krijgen hun mening te geven zijn hiervan een voorbeeld.
Tenslotte dagen de leraren de leerlingen ook uit doelen te bepalen
waar de groep gezamenlijk aan werkt.
De school spant zich in om deze sterke punten en kwaliteiten te
onderhouden door hier bewust op te sturen.
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Zo staat het versterken van gewenst gedrag altijd op de agenda
tijdens studiedagen.

5.3 Onderwijsresultaten

Kansen om eigen ambities concreter te formuleren
Op De Nieuwe Wiel voldoen de eindresultaten op de kernvakken
Nederlandse taal en rekenen/wiskunde aan de landelijke norm voor
scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. Het formuleren
van ambitieuze doelen voor de eindresultaten die passen bij de
populatie en vervolgens bepalen of deze zijn behaald kan een
volgende stap zijn voor De Nieuwe Wiel. Ook kan nog worden
nagedacht over ambities op andere vakgebieden en vaardigheden die
de school de leerlingen wil meegeven. De school mag duidelijk maken
wat de leerlingen wanneer moeten kennen en kunnen en hoe zij dit
laten zien. De school kan vervolgens onderzoeken of de leerlingen de
gestelde doelen inderdaad behalen en eventueel het onderwijs
bijstellen.

De verantwoording van sociale en maatschappelijke competenties
kan een volgende stap zijn
De Nieuwe Wiel heeft binnen haar aanbod voldoende aandacht voor
sociale en maatschappelijke competenties. Voor het ontwikkelen van
maatschappelijke competenties heeft de school in het beleidsplan
Burgerschap haar visie en aanbod beschreven en ook geven de leraren
wekelijks lessen sociaal-emotionele ontwikkeling. De school beschikt
al wel over een instrument om de sociaal-emotionele ontwikkeling in
kaart te brengen. Voor beide aspecten geldt dat de school inzichtelijk
kan maken welke doelen zij nastreeft en hoe je monitort of deze zijn
behaald.

De school heeft zicht op vervolgsucces
De directie geeft aan er naar te streven dat tachtig procent van de
leerlingen drie jaar na het verlaten van De Nieuwe Wiel nog op het
geadviseerde niveau zit. De school geeft aan dat zij structureel
cijfermatige gegevens terugkrijgt van het voortgezet onderwijs over
de vorderingen van oud-leerlingen. Hierdoor is de school op de
hoogte van het vervolgsucces van de leerlingen.
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De gesprekken die de leerkracht met oud-leerlingen voert zijn hierop
een waardevolle aanvulling. De volgende stap kan zijn meer betekenis
te geven aan de verzamelde gegevens voor de kwaliteit van de
gegeven adviezen en de adviesprocedure.

5.4 Kwaliteitszorg en ambitie

Er is zicht op de eigen kwaliteit maar de school mag kritischer zijn op
de te bereiken doelen
De school heeft zicht op de eigen kwaliteit. Het bestuur en de school
spreken doelen met elkaar af. Zij evalueren op gezette tijden op basis
van data zoals leerlingresultaten, ouder-en leerlingtevredenheid en
gesprekken met elkaar in hoeverre de school succesvol is in het
behalen van die doelen. Op deze manier houden bestuur en school
zicht op de kwaliteit van het onderwijs.
De school kan haar zicht op kwaliteit ontwikkelen door scherper te
bepalen wat zij minimaal wil zien in het onderwijsproces. Na het
bepalen van deze zogenaamde lat kan aan de hand van lesbezoeken in
kaart worden gebracht in hoeverre op schoolniveau de kwaliteit
zichtbaar is die samen is afgesproken. Vervolgens kan het team
hierover meer met elkaar het kritische gesprek aangaan. Een andere
kans ligt er nog voor de school om het zicht op de onderwijskwaliteit
verder te versterken door externe audits. Op bestuursniveau is
hiervoor al aandacht.

Het team durft van en met elkaar te leren
Op De Nieuwe Wiel is sprake van een goede kwaliteitscultuur. Het
team geeft aan een enorme ontwikkeling te hebben doorgemaakt. Zij
voelen zich veilig en durven zich daardoor kwetsbaar op te stellen.
Vanuit deze basis zijn op De Nieuwe Wiel stappen gezet naar een
goede professionele cultuur. De bereidheid van het team tot en de
gekozen focus van de school op continu verbeteren is zichtbaar. Het
team leert van elkaar en brengt de kwaliteit van onderwijs verder door
samen lessen voor te bereiden, bij elkaar in de les te kijken en elkaar
feedback te geven. Ook krijgen de leraren veel ruimte om zichzelf te
laten scholen. Hierbij heeft de directie veel aandacht voor een goede
samenhang tussen persoonlijke ontwikkeling en schoolontwikkeling.
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De school verantwoordt zich goed naar haar omgeving en voert een
actieve dialoog
Het jaarplan, de schoolgids, weekbrieven en de website fungeren als
communicatiemiddelen over de doelen en de resultaten. Zowel met
het bestuur, de Medezeggenschapsraad en de schoolraad worden
deze documenten gedeeld. In deze geledingen bespreekt de directeur
ook het jaarplan en de evaluatie ervan, de ouder- en
leerlingtevredenheid jaarlijks.
Voor de ouders zijn er daarnaast ook ouderavonden en gesprekken
waarin de directie ook ingaat op de evaluatie van de doelen en de
resultaten. De school staat open voor de inbreng van ouders. Een
voorbeeld van de goede dialoog binnen De Nieuwe Wiel is dat in de
Medezeggenschapsraad elke vergadering een inhoudelijke presentatie
plaats vindt die door een ouder en een leraar samen wordt
voorbereid. Dit heeft als doel de inhoudelijke kennis te verdiepen en
constructief samen te werken op inhoudelijke onderwerpen. In de
schoolraad vindt een soortgelijk proces plaats. Een klein verbeterpunt
blijft de manier waarop de school in haar schoolgids communiceert
over haar resultaten. Net als tijdens het vorige bezoek constateren wij
dat de school meer mag doen door aan te geven of zij tevreden is met
de resultaten en waarom wel of niet.
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Resultaten onderzoek goede
school: cbs De Fontein

6 .

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op cbs
De Fontein. Het bestuur heeft deze school voorgedragen voor een
onderzoek op verzoek naar een goede school.

Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek.

Beoordeling Onderwijs

Conclusie

Christelijke basisschool De Fontein krijgt het eindoordeel 'goede
school'. Het aanbod op De Fontein is gericht op de brede ontwikkeling
van de leerlingen. De leerlingen doen actief mee aan de lessen en het
goede pedagogische klimaat komt tot stand door de gezamenlijke
inspanningen van leraren, leerlingen en directie.
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6.1 Onderwijsproces:

Het aanbod is breed en toekomstgericht
Het aanbod op De Fontein overstijgt de basiskwaliteit omdat het is
gericht op de brede ontwikkeling van leerlingen. Het sterke
onderwijsaanbod op De Fontein is op de kerndoelen gebaseerd en
sluit aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De school heeft
een mooie doorgaande leerlijn actief burgerschap uitgewerkt, waarin
zij de doelen per leerjaar concreet formuleert. Ook maakt de school
inzichtelijk hoe zij werkt aan het bereiken van deze doelen. De school
biedt de leerlingen thematisch geïntegreerd zaakvakonderwijs en
Engels vanaf groep 1 waarbij een native speaker de leraar ondersteunt.
Binnen het geïntegreerd zaakvakonderwijs leert de school de
leerlingen onderzoeksvaardigheden aan. Daarnaast is de school

voornemens om ieder schooljaar twee verschillende 21e eeuwse
vaardigheden centraal te stellen. Dit jaar zijn dat communiceren en
samenwerken.
De school geeft aan dat het doelgerichte aanbod vanuit de leerlijn in
de groepen 1 en 2 in ontwikkeling is.

De leraren hebben zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen
De leraren volgen de ontwikkeling van hun leerlingen en hebben
voldoende inzicht of leerlingen de onderwijsdoelen behalen. De
leraren kunnen zich verder bekwamen in het zoeken naar verklaringen
voor constateringen die zij doen en vervolgens beredeneerde keuzes
maken voor aanbod en instructie.
Op De Fontein volgen de leraren de ontwikkeling van hun leerlingen
middels methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen. Ook
voeren zij tweemaal per jaar een ‘driehoeksgesprek’ met leerling en
ouders (vanaf groep 5) waarin zij afspraken maken met de leerlingen
over de doelen die zij willen behalen en het behalen hiervan
monitoren. Daarnaast voeren de leraren van de groepen 3-8
kindgesprekken met hun leerlingen.
Tevens volgen de leraren ook de ontwikkeling van de gehele groep
secuur. Zij bekijken tweemaal per jaar hoe de groep zich ontwikkelt
ten opzichte van de gestelde ambities voor de verschillende
vakgebieden.
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Zij kunnen deze analyse meer diepgang geven door meer naar
verklaringen te zoeken voor opvallende fluctuaties en hier ook het
eigen didactisch handelen bij betrekken. Vervolgens kunnen zij
conclusies trekken voor hun onderwijsaanbod.

De uitleg is duidelijk en doelgericht, maar de afstemming van de
instructie kan beter
Op De Fontein geven de leraren over het geheel genomen een
duidelijke en doelgerichte uitleg, waarin de afstemming van de
verwerking op de onderwijsbehoeften van de leerlingen duidelijk
zichtbaar is maar waarin de afstemming van de instructie kan
verbeteren. Op De Fontein zien wij goed georganiseerde lessen met
veelal betrokken leerlingen. De leraren zetten dan ook verschillende
technieken in om leerlingen te activeren, zoals coöperatieve
werkvormen. Leraren stemmen vooral de verwerkingsopdrachten af
op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De instructie
daarentegen kan beter hierop afgestemd worden. Hoewel de leraren
in hun voorbereiding verschillende instructiegroepen onderscheiden,
is dit in de uitvoering in de groep weinig zichtbaar.

De ontwikkelingsperspectieven mogen sturender worden opgesteld
Aan leerlingen die structureel een onderwijsaanbod op een ander
niveau nodig hebben dan de leeftijdsgroep, biedt De Fontein
passende ondersteuning. Deze leerlingen hebben een
ontwikkelingsperspectief (OPP). In het ontwikkelingsperspectief
ontbrak ten tijde van het onderzoek de uitstroomverwachting.
Wij hebben hiervoor een herstelopdracht gegeven. Het bestuur heeft
in de conceptfase van het rapport aan deze opdracht voldaan. De
ontwikkelingsperspectieven voldoen nu aan de wettelijke eisen.
De school biedt extra aanbod en begeleiding aan leerlingen die
speciale ondersteuning nodig hebben. De school evalueert regelmatig
of deze begeleiding ook het gewenste effect heeft. De school mag er
op letten dat de ontwikkelingsperspectieven die hieraan ten grondslag
liggen, voldoende handvatten geven om sturend in plaats van volgend
op te treden. De school mag er ook in de toekomst alert op blijven dat
zij inzichtelijk maakt wat zij uiteindelijk wil bereiken met de leerlingen,
welke doelen zij stelt om hier te komen en welk aanbod hierbij hoort.
Dit stelt de school ook in staat om de geboden begeleiding scherp te
evalueren.

De school steekt veel tijd in samenwerking met relevante partners
De directie van De Fontein vindt de doorgaande lijn van de voorschool
naar de basisschool belangrijk en een sterk punt van de school is de
nauwe samenwerking met de voorschool.
De afgelopen jaren heeft De Fontein geïnvesteerd in structureel
overleg met de voorschoolse voorzieningen om de overgang van de
voorschool naar de basisschool zo makkelijk mogelijk te laten
verlopen voor de leerling én de leerkracht.
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Niet alleen is er een warme overdracht georganiseerd, ook is de school
helder over welke informatie zij graag wil ontvangen over de
ontwikkeling van de nieuwe leerlingen. Hiermee kan het onderwijs op
school vanaf het begin zo passend mogelijk worden gemaakt.

De school voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot toetsing
en afsluiting
Op De Fontein maken alle leerlingen in groep 8 de eindtoets. Ook
maken zij tijdens de schoolperiode de toetsen taal en rekenen van het
leerlingvolgsysteem. Hoewel de school beschikt over voorschriften
over het afnemen van toetsen, is het niet helder of die voorschriften
altijd strikt worden nageleefd door de leraren. Het is belangrijk dat de
school haar procedures tegen het licht houdt. Ouders worden op de
hoogte gehouden van de vorderingen van de leerlingen en de
adviesprocedure die de school hanteert voor het vervolgonderwijs is
zorgvuldig.

6.2 Schoolklimaat:

Het team spant zich in om voor een veilige omgeving te zorgen voor
de leerlingen
De school voldoet aan de wettelijke eisen aangaande de zorgplicht
voor een veilige omgeving op school. Op De Fontein geven de
leerlingen die wij spraken aan met plezier naar school te gaan. De
ouders die wij spraken bevestigen dit beeld.
De Fontein beschikt over een veiligheidsbeleid, inclusief een beleid
voor het gebruik van sociale media. Daarnaast zijn er op de school
twee anti-pestcoördinatoren. Zij gaan tweemaal per jaar de klassen
rond om zich bekend te maken en om het pestprotocol te
bespreken. Jaarlijks meet de school tweemaal de veiligheidsbeleving
van de leerlingen.
Ook gaat de school eenmaal per jaar in gesprek met ouders over het
onderwerp veiligheid, naar aanleiding van de
oudertevredenheidspeiling. De school is recent gestart met de
monitoring van de veiligheidsbeleving, met een gestandaardiseerd
instrument. De school bespreekt de uitkomst met het team, de MR en
de Schoolraad. De volgende stap voor de school is om van meerdere
meetmomenten de bevindingen te analyseren en conclusies te
trekken voor het veiligheidsbeleid.
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Het pedagogisch klimaat is plezierig en ondersteunend
In de zelfevaluatie zegt het team terecht dat duidelijkheid, aandacht
en structuur en een grote betrokkenheid tussen leraren en leerlingen
kenmerkend is voor de school. Het pedagogisch klimaat beoordelen
wij dan ook met een 'goed'. Daarnaast is opvallend dat een goed
pedagogisch klimaat geen vanzelfsprekendheid is voor het team.
Hierop wordt bewust gestuurd.

Op De Fontein zijn er duidelijke afspraken over wederzijdse
verwachtingen tussen leraren en leerlingen. De directie monitort
jaarlijks met een kijkwijzer hoe het pedagogisch klimaat is in de
groepen en de uitkomst wordt in teamverband én met de leerlingen
besproken. Hiermee maakt de school duidelijk dat een plezierig
klimaat een verantwoordelijkheid is van een ieder. Daarnaast is er een
leerlingenraad. De leerlingenraad heeft onlangs de schoolregels
opnieuw onder de loep gehouden en adviezen gegeven. Bovendien is
de school dit jaar gestart met een leerlijn ‘leren leren’. De school vindt
het belangrijk om leerlingen zelf inzicht te laten ontwikkelen in hun
groeimogelijkheden.

6.3 Onderwijsresultaten:

De leerresultaten voldoen aan de wettelijke eisen
Op De Fontein voldoen de eindresultaten op de kernvakken
Nederlandse taal en rekenen/wiskunde aan de gestelde norm. De
school is bezig met het formuleren van ambitieuze doelen voor deze
vakgebieden. Deze ontwikkeling is nog pril.

De school monitort de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
leerlingen
Op De Fontein heeft het team een duidelijk beeld van de sociale en
maatschappelijke competenties die zij haar leerlingen wil meegeven.
De weg naar het behalen van deze doelen is nog niet zo inzichtelijk.
Het aanleren van deze competenties is impliciet in verschillende
lessen opgenomen maar de leerlijn is niet heel helder.
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De school is onlangs gestart met een meer bij de wensen van de
school passend monitoringssysteem van sociale en maatschappelijke
competenties van leerlingen. De uitkomsten hiervan gaan mogelijk
helpen om meer inzicht te krijgen in de voortgang van de leerlingen
zodat er ook meer handvatten voor verdere verbetering ontstaan.

De school is tevreden over het vervolgsucces van de leerlingen
Zo’n tachtig procent van de leerlingen zit drie jaar na het verlaten van
De Fontein nog op het geadviseerde niveau. De school is hierover
redelijk tevreden.
De school geeft aan dat zij structureel na drie jaar cijfermatige
gegevens terugkrijgt van het voortgezet onderwijs over de
vorderingen van oud-leerlingen. Hierdoor is de school op de hoogte
van het vervolgsucces van de leerlingen.
De school geeft aan dat de cijfers haar inzicht geven of de
verwijzingen juist zijn geweest. Indien nodig kan de school het
verwijsbeleid bijstellen. De school bespreekt de cijfers in het team en
in de Schoolraad.

6.4 Kwaliteitszorg en ambitie:

De kwaliteitszorg is voldoende maar de lat kan omhoog
De school heeft zicht op de eigen kwaliteit. Dit zicht kan de school
verder aanscherpen door kritischer te kijken naar het onderwijsproces
en de gegevens meer in samenhang te evalueren.
Het bestuur en de school spreken doelen met elkaar af. Zij evalueren
op gezette tijden op basis van data zoals leerlingresultaten, ouder- en
leerlingtevredenheid en gesprekken met elkaar in hoeverre de school
succesvol is in het behalen van die doelen. Op deze manier houden
bestuur en school zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Ondanks
het feit dat De Fontein een goede school is, door haar goede aanbod
en sterk pedagogisch klimaat, zijn er zeker nog verbeteringen te
behalen in het onderwijsproces. Bestuur en school kunnen de lat
hoger leggen als het gaat om het analyseren van resultaten en de
eisen die ze stellen aan het didactisch handelen.
Een mooie kans is het auditsysteem dat het bestuur heeft opgezet en
dat op dit moment in de pilotfase zit. Hiermee krijgen onafhankelijke
deskundigen een rol in de kritische evaluatie van het onderwijsproces
op de school.
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De directie stuurt het leren van elkaar expliciet aan
Op De Fontein troffen wij een professionele kwaliteitscultuur aan. De
open cultuur en de wil om met elkaar de kwaliteit van het onderwijs
verder te verbeteren is opvallend. Een ieder neemt hiervoor de
verantwoordelijkheid. De directie stuurt expliciet op het leren van
elkaar.
Op De Fontein ligt de focus op het continu werken aan de eigen
bekwaamheid. Dit kent vele gedaantes. Doorlopende scholing van
leraren en directie is vanzelfsprekend.
Daarnaast stuurt de directie op het leren van elkaar door van leraren
te vragen geregeld bij elkaar in de klassen observaties uit te voeren.
Ook gaat de directie zelf zeer regelmatig de groepen in. In
professionele leergemeenschappen werken leraren
onderwijsinhoudelijke doelen uit, waardoor zij met elkaar
verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van het onderwijs. De
leraren geven aan goed te weten wat er van ze verwacht wordt,
bijvoorbeeld doordat afspraken in kijkwijzers zijn opgenomen.

De school voert een actieve dialoog met de omgeving
De school legt intern en extern op betrouwbare wijze verantwoording
af. Vooral de focus op de dialoog met ouders is een opvallend sterk
punt.
De school heeft op een mooie manier tegenspraak georganiseerd. De
school vindt het belangrijk om de medezeggenschapsraad en ook de
schoolraad bij de ontwikkeling van het beleid, de doelen en de
resultaten te betrekken. Ouders kunnen feedback, aanvullingen en
eigen input geven. In deze geledingen bespreekt de directeur ook het
jaarplan en de evaluatie ervan en de uitkomsten van de ouder- en
leerlingtevredenheidspeilingen. Ook in de nieuwsbrieven en de
schoolgids is de school helder over de eigen doelen en ambities.
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Resultaten onderzoek goede
school: cbs Constantijn

7 .

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op cbs
Constantijn. Het bestuur heeft deze school voorgedragen voor een
onderzoek op verzoek naar een goede school.

Onderstaande figuur geeft de resultaten van het onderzoek.

Beoordeling Onderwijs

Conclusie

Kenmerkend voor de school zijn de kwaliteit van de extra
ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben, het warme en
stimulerende klimaat en de gezamenlijkheid en planmatigheid
waarmee directie en team werken aan het continu verbeteren van het
onderwijs. Bovendien betrekt de school nadrukkelijk ouders bij de
schoolontwikkeling en werkt zij goed samen met partners rond de
school om bij te dragen aan een doorgaande lijn voor leerlingen.
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7.1 Onderwijsproces

De school gebruikt moderne methodes voor de kernvakken en
verbreedt haar aanbod
De Constantijnschool heeft een modern aanbod, gericht op de
kernvakken. Daarnaast is een breed en uitdagend aanbod voor alle
leerlingen in ontwikkeling. Via diverse activiteiten werkt de school aan
het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
Het onderwijsaanbod op de Constantijnschool is op de kerndoelen
gebaseerd en sluit aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Bij de kleuters zet de school in op spelend leren. De school verbreedt
het aanbod met Engels vanaf groep 1.
Daarnaast biedt de school sinds een aantal jaren meer uitdaging aan
beter presterende leerlingen. Zo heeft de school een plusaanbod met
bijvoorbeeld filosoferen en schaken. Voor beter presterende
leerlingen vanaf groep 5 zijn er wekelijkse onderzoeksgroepen
ingericht. De leerlingen die we gesproken hebben zijn enthousiast
over dit aanbod.
In het huidige schooljaar experimenteert de school met onderzoekend
en ontdekkend leren. Dit aanbod is bedoeld als verbreding voor alle
leerlingen op de Constantijnschool. De school besteedt via diverse
activiteiten doorheen het jaar aandacht aan het bevorderen van actief
burgerschap. Er is echter nog geen doorgaande leerlijn uitgewerkt,
waarin de school concreet maakt welke doelen zij wil bereiken per
leerjaar en hoe zij werkt aan het bereiken van deze doelen.

De leraren volgen de ontwikkeling van hun leerlingen
De leraren volgen de ontwikkeling van hun groep en individuele
leerlingen en hebben voldoende zicht op hun leerlingen. Door
kindgesprekken te voeren betrekken leraren de leerlingen bij hun
eigen leerproces.
Op de Constantijnschool volgen de leraren de ontwikkeling van hun
leerlingen middels methodegebonden toetsen,
methodeonafhankelijke toetsen en observaties. Leraren signaleren
aan de hand van deze gegevens leerachterstanden en sociaal-
emotionele problemen. Regelmatig bespreken de leraren met de
intern begeleider de leerlingen.
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De vervolgstappen - de nadere analyse van de gegevens om te zien
waar hiaten of leermoeilijkheden zitten en het plannen en uitvoeren
van begeleiding - worden in het overleg tussen de leraar en de intern
begeleider nader onderzocht en gepland.
We zien verschillen tussen leraren wat betreft de kwaliteit van de
uitgevoerde analyses en de mate waarin de analyses zichtbaar leiden
tot een aangepast aanbod voor bepaalde (groepen) leerlingen. Op dit
aspect zijn er binnen het team mogelijkheden om van elkaar te leren.
Leraren betrekken leerlingen bij het eigen leerproces door
kindgesprekken te voeren. Ook de whiteboards in de klassen, waarop
de leerlingen hun doelen formuleren, dragen daaraan bij. De doelen
die leerlingen formuleren hebben zowel betrekking op gedrag (‘hoe
gaan we met elkaar om’) als op beheersing van bepaalde leerstof.

De uitleg is duidelijk, met kansen om de instructie meer af te
stemmen
Op de Constantijnschool geven de leraren een duidelijke en
doelgerichte uitleg en betrekken leraren de leerlingen door
interactieve opdrachten te geven. De afstemming van de verwerking
op de onderwijsbehoeften van de leerlingen is goed zichtbaar in de
lessen. De afstemming van de instructie daarentegen kan verder
ontwikkelen.
Met de observanten van de school hebben wij een aantal lessen
geobserveerd. In de meeste lessen zien we een duidelijke en
doelgerichte uitleg, betrokken leerlingen en een goed werkklimaat.
Opvallend is dat veel leraren hun leerlingen interactieve opdrachten
geven, waarmee zij de leerlingen tijdens de lessen activeren. Leraren
verschillen in de mate waarin zij de lesdoelen betekenisvol weten te
maken en in de mate waarin de activering bijdraagt aan het bereiken
van het lesdoel. Leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Tijdens de observaties
stemden de leraren de instructie in beperkte mate af op verschillen
tussen leerlingen. We zagen vooral leraar-gestuurde lessen waarbij de
hele groep meedeed. Hoewel dit bewuste keuzes waren, zien we op
dit punt toch een ontwikkelkans. Door bijvoorbeeld leerlingen die dit
aankunnen tijdig los te laten uit de instructie, draag je bij aan het
eigenaarschap en de betrokkenheid van de leerlingen. Aangezien de
school deze zaken nastreeft, lijkt het interessant eens met elkaar het
gesprek te voeren over de visie op leren en onderwijzen en
onderliggende aannames hierover.

De extra ondersteuning is goed op orde
Aan leerlingen die structureel een onderwijsaanbod op een ander
niveau nodig hebben dan de leeftijdsgroep, biedt de
Constantijnschool passende ondersteuning. Deze leerlingen hebben
een ontwikkelingsperspectief (OPP). De ontwikkelingsperspectieven
voldoen aan de wettelijke eisen en ouders worden nadrukkelijk
betrokken bij de ontwikkeling van hun kind.
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De school biedt extra aanbod en begeleiding aan leerlingen die
speciale ondersteuning nodig hebben. De school evalueert regelmatig
of deze begeleiding ook het gewenste effect heeft.
De ontwikkelingsperspectieven hebben een sturend karakter. In het
ontwikkelingsperspectief is een uitstroomverwachting per vakgebied
opgenomen, waarmee de school duidelijk maakt waar zij naartoe
werkt. De school neemt de ouders goed mee bij de uitvoering van het
plan.

De school wisselt op zorgvuldige wijze informatie uit met partners
rond de school
De school laat op verschillende manieren zien goed met haar partners
samen te werken. De directie van de Constantijnschool vindt de
doorgaande lijn van de voorschool naar de basisschool belangrijk.
Daarnaast participeert zij in de Brede School en heeft zij korte lijnen
met het voortgezet onderwijs. Bovendien betrekt de school ouders en
diverse overige partners bij de ontwikkeling van leerlingen.
De Constantijnschool heeft goed contact met de nabij gelegen
basisschool waar de peuterspeelzaal is gehuisvest. Zij voert structureel
overleg met de voorschoolse voorzieningen om de overgang van de
voorschool naar de basisschool zo makkelijk mogelijk te laten
verlopen. Zo is er een warme overdracht voor leerlingen in een VVE-
traject en overige leerlingen die speciale aandacht vragen. Jaarlijks
nemen de leraren van groep 1/2 deel aan een VVE-bijeenkomst. Ook
maakt de school deel uit van de Brede School. De leerlingen van de
Constantijnschool kunnen vanuit de Brede School deelnemen aan een
naschools aanbod. De school ervaart dat dit aanbod op positieve wijze
bijdraagt aan hoe kinderen met elkaar omgaan in de wijk, doordat
leerlingen van verschillende scholen samen deelnemen aan de
activiteiten. De school heeft korte lijntjes met het voortgezet
onderwijs en stemt af over de verwachtingen over en weer. Voor
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, werkt de school
nauw samen met het samenwerkingsverband. Ook in bredere zin zet
de school zich in om in samenwerking met partners rond de school
(bijvoorbeeld een speltherapeut) de ontwikkelingsmogelijkheden voor
haar leerlingen te optimaliseren.

Toetsing en afsluiting voldoet aan de wettelijke eisen
Op de Constantijnschool maken alle leerlingen in groep 8 een
eindtoets. Ook maken zij tijdens de schoolperiode de toetsen taal en
rekenen van het leerlingvolgsysteem. De school draagt zorg voor het
volgens de voorschriften afnemen van de toetsen. Ouders worden op
de hoogte gehouden van de vorderingen van de leerlingen en de
adviesprocedure die de school hanteert voor het vervolgonderwijs is
zorgvuldig. Onlangs is de school met ouders in gesprek gegaan om te
horen hoe ouders de overgang naar het voortgezet onderwijs hebben
ervaren.
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7.2 Schoolklimaat

Het team draagt zorg voor een veilige omgeving voor de leerlingen
De school voldoet aan de wettelijke eisen aangaande de zorgplicht
voor een veilige omgeving op school. Leerlingen en ouders zijn
positief over hoe de school werkt aan het creëren van een veilige
omgeving voor leerlingen.
De Constantijnschool beschikt over een veiligheidsbeleid. Daarnaast
heeft de school een vertrouwenspersoon. Jaarlijks meet de school de
veiligheidsbeleving van de leerlingen. De school monitort sinds twee
jaar de veiligheidsbeleving met een gestandaardiseerd instrument. De
volgende stap voor de school is om op basis van meerdere
meetmomenten analyses uit te voeren en conclusies te trekken voor
het veiligheidsbeleid. Leerlingen geven aan dat veiligheid op de school
heel belangrijk is en dat pestgedrag direct wordt aangepakt. Ook
ouders laten zich positief uit over de veilige omgeving die de school
realiseert.

Het pedagogisch klimaat is warm en stimulerend
De Constantijnschool creëert een warme en stimulerende omgeving,
waarin ouders nadrukkelijk betrokken worden en leerlingen worden
uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.
Bij binnenkomst in de school valt direct de thematische inrichting van
het podium op. Deze opstelling van zitbanken nodigt de leerlingen uit
om met elkaar, als in een knusse huiskamer, te lezen. Om zorg te
dragen voor respectvolle omgang met elkaar werkt de school met
school- en klassenregels. De klassenregels worden in overleg met de
leerlingen opgesteld. De directie monitort het pedagogisch klimaat in
de groepen en de uitkomsten worden zowel in het team als met
leerlingen en ouders besproken. Leerlingen op de Constantijnschool
hebben op verschillende manieren inbreng op de school en in de klas.
In de klas werken zij met een verbeterbord waarop zij met elkaar
doelen stellen (onder andere op het gebied van het omgaan met
elkaar), die zij vervolgens samen evalueren en bijstellen. Leerlingen
dragen op deze manier verantwoordelijkheid voor het realiseren van
een prettig en veilig klimaat. Daarnaast voeren de leerlingen
afstemmingsgesprekken met hun leraar.
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In deze gesprekken worden afspraken gemaakt over de ontwikkeling
van de leerling. Gezien het belang dat de school hecht aan de
betrokkenheid van leerlingen ligt er wellicht een kans leerlingen op
schoolniveau een stem te geven via een leerlingenraad of -arena.
De leerlingen die we spraken geven aan dat er ooit een leerlingarena
was, maar dat ze daar nu niets meer over horen.

7.3 Onderwijsresultaten

De leerresultaten voldoen aan de wettelijke eisen
Op de Constantijnschool voldoen de eindresultaten op de kernvakken
Nederlandse taal en rekenen/wiskunde aan de gestelde norm. De
school formuleert ambitieuze doelen voor deze vakgebieden. Zo wil zij
bij de Cito Eindtoets een halve standaarddeviatie boven het
gemiddelde van de schoolgroep scoren. Naast de kernvakken maken
de leerlingen van de Constantijnschool op de eindtoets de onderdelen
wereldoriëntatie en studievaardigheden.

De school evalueert de sociale competenties van de leerlingen
De Constantijnschool werkt via diverse activiteiten aan het bereiken
van sociale en maatschappelijke competenties. Zij bepaalt de mate
waarin leerlingen de sociale competenties beheersen aan de hand van
een vragenlijst. De mate waarin haar leerlingen de maatschappelijke
competenties behalen, bepaalt de school nog niet. De school werkt
met een methode aan het bereiken van burgerschapsdoelen. Ook in
de weekopeningen wordt aandacht besteed aan goed burgerschap. Er
is nog geen doorgaande leerlijn uitgewerkt, waarin de school concreet
maakt welke doelen zij wil bereiken per leerjaar. De school evalueert
de sociale competenties via een vragenlijst. Dit is nog niet het geval
voor de maatschappelijke competenties.

Directie en team gaan in gesprek over het vervolgsucces van
leerlingen
De school geeft aan over toereikende gegevens te beschikken over het
vervolgsucces van haar leerlingen. om te bepalen of zij iets moeten
veranderen aan hun onderwijs. De directie geeft aan dat zij jaarlijks via
het bestuur een overzicht krijgt van de vorderingen van haar oud-
leerlingen. Uit de analyses die de school maakt valt op dat zij iets
vaker te hoog dan te laag adviseert.
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Directie en team voeren met elkaar het gesprek hierover om te
bepalen of zij iets moeten veranderen aan hun onderwijs. Ook voert
de school het gesprek met de voortgezet onderwijs scholen waar haar
leerlingen heen zijn gegaan, om te horen of zij voldoende zijn
voorbereid op het voortgezet onderwijs.

7.4 Kwaliteitszorg en ambitie

Directie en team werken planmatig aan verbetering
Directie en team hebben voldoende zicht op de eigen kwaliteit en
werken planmatig aan verdere verbetering en borging van de
kwaliteit. De directie kan het zicht op het onderwijsleerproces
versterken.
Het bestuur en de school spreken doelen met elkaar af. Zij evalueren
op gezette tijden op basis van gegevens zoals leerlingresultaten,
ouder- en leerlingtevredenheid en gesprekken met elkaar in hoeverre
de school succesvol is in het behalen van de doelen. Vanuit het
jaarplan stellen werkgroepen ontwikkelplannen op. Deze plannen
worden aan het begin van het jaar gepresenteerd en aan het eind van
het jaar geëvalueerd. Via het jaarbord is voor een ieder helder aan
welke doelen op welk moment gewerkt wordt gedurende het jaar. In
wekelijkse bordsessies bespreekt het team de voortgang van de
doelen en de acties. Vanuit deze werkwijze werken directie en team
vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid continu aan het
verbeteren van het onderwijs.
De directie kan haar zicht op de kwaliteit van het onderwijsleerproces
versterken door regelmatig lesbezoeken uit te voeren en de resultaten
daarvan op schoolniveau te evalueren. Hierbij kan zij, nadrukkelijker
dan nu gebeurt, aangeven waar zij de lat legt wat betreft
het didactisch handelen van leraren bij de verschillende vakgebieden.
Op deze manier kan zij, in aanvulling op de wekelijkse bordsessies,
vanuit een helicopterview grip houden op de schoolontwikkeling en
deze gericht (bij)sturen om de doorgaande lijn te bewaken.
Op de Constantijnschool bespreken directie en team op verschillende
manieren de leerresultaten op schoolniveau. De teamleden hebben
hierbij een actieve rol door zelf de resultaten te analyseren en samen
te zoeken naar verklaringen voor opvallende resultaten.
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Bij tegenvallende resultaten zoekt het team naar verklaringen en via
bovengenoemde werkwijze werkt het team vervolgens aan
verbetering. Het auditsysteem dat het bestuur aan het opzetten is kan
mogelijk bijdragen aan het betrekken van onafhankelijke deskundigen
bij de kritische evaluatie van het onderwijsproces op de school.

Directie en team zijn gericht op continu verbeteren
De schoolontwikkeling op de Constantijnschool wordt gedragen door
het hele team en wij vinden dat de school een goede kwaliteitscultuur
heeft. Leraren leren op gestructureerde wijze met en van elkaar.
Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid zich te scholen en specialiseren.
Op de Constantijnschool ligt de focus op continu verbeteren. Bij deze
verbeteringen staat centraal wat de leerlingen daarvan merken. Ook in
moeilijke periodes is het team stabiel en in staat om de leerlingen van
de Constantijnschool goed onderwijs te bieden. Ouders spreken hier
nadrukkelijk hun waardering voor uit. De leraren werken voortdurend
aan de eigen bekwaamheid. Dit doen zij door met hoge frequentie
samen lessen voor te bereiden, bij elkaar te observeren en elkaar
feedback te geven. Daarnaast volgen de leraren van de
Constantijnschool teamscholing en hebben individuele leraren de
mogelijkheid om individuele scholingen te volgen. Dit schooljaar gaan
enkele teamleden zich specialiseren op het gebied van rekenen, lezen
en Engels.

De school voert een actieve dialoog met ouders
De school legt intern en extern op transparante wijze verantwoording
af. Een sterk punt is de actieve dialoog die zij voert met ouders en
overige belanghebbenden.
De school vindt het belangrijk om de medezeggenschapsraad en
schoolraad te betrekken bij de ontwikkeling van het beleid en de
doelen. Daarnaast is de school in de nieuwsbrieven en de schoolgids
helder over de eigen doelen en ambities en op welke manier zij werkt
aan realisatie daarvan. Ouders worden betrokken bij de school, onder
andere door ze voor belangrijke taken de school in te halen. Zo zijn er
bijvoorbeeld elke ochtend twee ouders beschikbaar voor de
schoolbibliotheek. Via de ouderapp informeert de school de ouders
over activiteiten en ontwikkelingen op de school. Dit doet de school al
jaren en ouders zijn positief over hoe de school ouders betrekt bij
ontwikkelingen. Er ligt een kans voor de school wat betreft de
verantwoording naar ouders over de doelen die de school bereikt.
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Resultaten onderzoek goede
school: cbs R. de Jager

8 .

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op cbs R.
de Jager. Het bestuur heeft deze school voorgedragen voor een
onderzoek op verzoek naar een goede school.

Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek.

Beoordeling Onderwijs

Conclusie

De R. de Jager krijgt het eindoordeel 'goede school'. Vanuit een goede
kwaliteitscultuur werkt het team aan verbetering van het onderwijs.
De school laat zien goed zicht te hebben op de ontwikkeling van de
leerlingen en waar nodig goede ondersteuning te bieden. Er is verder
sprake van een goed pedagogisch klimaat op de school. In gesprek
gaan met de leerlingen vormt een rode draad door de school. Ook
slaagt de school er in een goede dialoog aan te gaan met de ouders.
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8.1 Onderwijsproces

R. de Jagerschool verbreedt haar aanbod
Het leerstofaanbod op de R. de Jager voldoet aan de basiskwaliteit. De
school biedt de leerlingen een eigentijds en doordacht aanbod dat
gebaseerd is op de kerndoelen en de doorgaande lijn voldoende
waarborgt. Van daaruit werken directeur en het team aan een
verbreding van het aanbod. Dit heeft al geresulteerd in een mooi
aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Ook de doorgaande
lijn voor Engels van groep 1 t/m 8 is hiervan een voorbeeld. Ten
opzichte van het vorige bezoek heeft de school ook de noodzakelijke
stap gezet als het gaat om haar aanbod burgerschap en sociale
integratie. Er is nu een doorgaande lijn waarbij per lesjaar is
vastgesteld welke doelen aan bod komen. Een van de leraren draagt
zorg voor evaluatie en borging.
Verder geeft de school aan te zoeken naar een nieuw geïntegreerd
aanbod voor de zaakvakken. Enerzijds ingegeven door de
uitgesproken behoefte van de leerlingen voor inspirerender
wereldoriënterend onderwijs, anderzijds passend binnen het
keuzeproces voor een nieuw onderwijsconcept, een traject dat parellel
loopt. Vooruitlopend hierop passen verschillende leraren al
onderdelen van onderzoekend en ontwerpend leren toe in hun
lessen.

Zicht op ontwikkeling is een sterk punt op de R. de Jagerschool
De school maakt de nauwkeurige en cyclische wijze waarop zij de
ontwikkeling van de leerlingen volgt en beschrijft in de zelfevaluatie
overtuigend waar in de praktijk. Zo volgen de leraren alle leerlingen
goed en signaleren zij tijdig opvallende ontwikkelingen. Over een
langere periode van een aantal maanden werken leraren aan de
gestelde doelen waarbij zij vanuit de gemaakte analyses gericht
werken aan opgelopen achterstanden en/of hiaten bij leerlingen. Ook
is het een vanzelfsprekend onderdeel van het handelen van alle
leraren om waar nodig tussentijds de gekozen aanpak bij te stellen.
Hiervoor vergaren zij kennis vanuit de verlengde instructie en van de
wisbordjes. Een krachtige werkwijze is dat de leraren na iedere toets
een diagnostisch gesprek voeren met elke leerling om te zien op welke
onderdelen leerlingen de lesstof wel of niet hebben begrepen.
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Dit zorgt er ook voor dat de leerlingen betrokken worden bij hun eigen
ontwikkeling.

Er zijn kansen om bij de uitleg meer aan te sluiten bij de
onderwijsbehoeften van de verschillende niveaugroepen
De kwaliteit van het didactisch handelen is op orde. Het
klassenmanagement en het pedagogisch klimaat vallen in positieve
zin op. In de groepen is dan ook sprake van een rustige en
taakgerichte werksfeer. Verder zijn tijdens de lesobservaties mooie
voorbeelden gezien van doelgerichte instructies en functionele inzet
van wisbordjes en beurtstokjes. De leerlingen zijn over het algemeen
actief betrokken en weten wat er van hen verwacht wordt. Daar waar
afstemming op de onderwijsbehoefte van de leerlingen zichtbaar is in
de verwerking van de lesstof liggen er nog kansen in de afstemming
van de instructie. De instructie richt zich nog vaak op de hele groep of
een groot deel van de groep, terwijl er wel degelijk niveauverschillen
tussen leerlingen zijn. Tenslotte is er nog ruimte om de interactie met
en tussen de leerlingen tijdens de instructie te vergroten. Nu is de
leraar vaak nog veel aan het woord.

De school betrekt daar waar nodig relevante partners bij haar
onderwijs
De school heeft aandacht voor de samenwerking met verschillende
partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven. Zo
betrekt zij daar waar nodig externe partijen bij de begeleiding van
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook denkt de
school voortdurend na hoe zij het educatief partnerschap met de
ouders verder kan ontwikkelen. Tenslotte vindt de directie van de
R. de Jagerschool de doorgaande lijn van de voorschool naar de
basisschool belangrijk. Met de komst van de peutergroep binnen het
gebouw van de school ziet zij dan ook veel mogelijkheden om naast
de praktische samenwerking ook invulling te geven aan een
inhoudelijke samenwerking.

Toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig
De toetsing van leerlingen en de overgang van de R. de Jager naar het
vervolgonderwijs verlopen zorgvuldig. De school voldoet daarmee aan
de basiskwaliteit. Zo maken alle leerlingen tijdens de schoolperiode
regelmatig toetsen van het leerlingvolgsysteem. Ook heeft de school
een protocol waarin de procedure staat beschreven rond de overgang
van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs. De
school geeft aan deze procedure jaarlijks te evalueren. Tenslotte
attenderen wij de directie erop dat zij alert blijven op consequente
toepassing in de praktijk van de gemaakte afspraken rond het
afnemen van toetsen.
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8.2 Schoolklimaat:

De school zet zich in voor een veilige omgeving voor de leerlingen
De school voldoet aan de wettelijke eisen aangaande de zorgplicht
voor een veilige omgeving op school. Op de R. de Jager geven de
leerlingen die wij spraken aan met plezier naar school te gaan. De
ouders die wij spraken bevestigen dit beeld. R. de Jager beschikt over
een veiligheidsbeleid en een anti-pestprotocol waarvoor gedurende
het schooljaar aandacht is in de teamvergaderingen. Meldingen van
pestgedrag en de afwikkeling daarvan worden zorgvuldig
bijgehouden. Ook is de drempel om met de anti-pestcoördinator te
gaan praten laag, volgens de leerlingen. Tenslotte volgt de school
jaarlijks de veiligheidsbeleving van de leerlingen. De volgende stap
voor de school is om een langdurig beeld te krijgen hiervan, de
bevindingen te analyseren en conclusies te trekken voor het
veiligheidsbeleid.

Het pedagogisch klimaat is prettig en ondersteunend
Op de R. de Jager is sprake van een goed pedagogisch klimaat. De
leerlingen en de leraren gaan op een respectvolle manier met elkaar
om en in de klassen is een ambitieus leerklimaat zichtbaar. Dit gebeurt
vanuit een herkenbare structuur, rust en duidelijke regels voor zowel
leerlingen als leraren. Ook geven de leraren wekelijks lessen sociaal-
emotionele ontwikkeling en betrekken ouders hierbij. De school spant
zich in om deze sterke punten en kwaliteiten te onderhouden door
hier bewust op te sturen. Een leraar heeft hiervoor de
verantwoordelijkheid en het team evalueert de onderdelen die
volgens de school van belang zijn voor een goed pedagogisch klimaat
regelmatig tijdens team-, intervisie- en directiegesprekken. Een kans
ligt er nog om de mening van de leerling een platform te geven in de
vorm van een leerlingenraad. Dit sluit ook aan bij hun behoefte.
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8.3 Onderwijsresultaten:

Er liggen kansen om eigen ambities concreter te formuleren
Op de R. de Jager voldoen de eindresultaten op de kernvakken
Nederlandse taal en rekenen/wiskunde aan de landelijke norm voor
scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. De directie ziet het
formuleren van concrete ambities die passen bij de eigen populatie als
een mooie volgende stap. Ook kan nog worden nagedacht over
ambities op andere vakgebieden en vaardigheden die de school de
leerlingen wil meegeven. De school mag duidelijk maken wat de
leerlingen wanneer moeten kennen en kunnen en hoe zij dit laten
zien. De school kan vervolgens onderzoeken of de leerlingen de
gestelde doelen inderdaad behalen en eventueel het onderwijs
bijstellen.

De verantwoording van sociale en maatschappelijke competenties
kan een volgende stap zijn
De school heeft binnen haar aanbod aandacht voor sociale en
maatschappelijke competenties. Voor het ontwikkelen van
maatschappelijke competenties heeft de school in het beleidsplan
Burgerschap haar visie en aanbod beschreven en ook geven de leraren
wekelijks lessen sociaal-emotionele ontwikkeling. De school beschikt
al wel over een instrument om de sociaal-emotionele ontwikkeling in
kaart te brengen. Voor beide aspecten geldt dat de school inzichtelijk
kan maken welke doelen zij nastreeft en hoe zij monitort of deze zijn
behaald.

De school kan meer betekenis geven aan de verzamelde gegevens
over het vervolgsucces
Zo’n tachtig procent van de leerlingen zit drie jaar na het verlaten van
de R. de Jager nog op het geadviseerde niveau. De school geeft aan
dat zij structureel cijfermatige gegevens terugkrijgt van het voortgezet
onderwijs over de vorderingen van oud-leerlingen. Hierdoor is de
school op de hoogte van het vervolgsucces van de leerlingen. De
gesprekken die de leerkracht met oud-leerlingen voert zijn hierop een
waardevolle aanvulling. De volgende stap kan zijn meer betekenis te
geven aan de verzamelde gegevens voor de kwaliteit van de gegeven
adviezen en de adviesprocedure.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 59/85



8.4 Kwaliteitszorg en ambitie:

De kwaliteitszorg vraagt om een kritischer gesprek over te bereiken
doelen
De school heeft zicht op de eigen kwaliteit. Het bestuur en de school
spreken doelen met elkaar af. Zij evalueren op gezette tijden op basis
van data zoals leerlingresultaten, ouder- en leerlingtevredenheid en
gesprekken met elkaar in hoeverre de school succesvol is in het
behalen van die doelen. Op deze manier houden bestuur en school
zicht op de kwaliteit van het onderwijs.
De school kan haar zicht op kwaliteit ontwikkelen door scherper te
bepalen wat zij minimaal wil zien in het onderwijsproces. Na het
bepalen van deze zogenaamde lat kan aan de hand van lesbezoeken in
kaart worden gebracht in hoeverre op schoolniveau de kwaliteit
zichtbaar is die samen is afgesproken. Vervolgens kan het team
hierover meer met elkaar het kritische gesprek aangaan. Een andere
kans ligt er nog voor de school om het zicht op de onderwijskwaliteit
verder te versterken door externe audits. Op bestuursniveau is
hiervoor al aandacht.

Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werkt het team aan
kwaliteitsverbetering
Op de R. de Jager is sprake van een goede kwaliteitscultuur waarin de
beoogde cultuur van leren en verbeteren zichtbaar is. In het gesprek
dat wij met de leraren hadden maakten zij helder hoe zij vanuit een
gezamenlijke verantwoordelijkheid en actieve houding werken aan
kwaliteitsverbetering. Op verschillende onderwerpen werken groepjes
leraren aan onderwijskundige vernieuwingen en de borging daarvan.
Zij houden elkaar op de hoogte tijdens zogenaamde bordsessies en
studiedagen. De directie stuurt expliciet op het leren van elkaar. Het
team laat zien dat het binnen de school vanzelfsprekend is bij elkaar in
de les te kijken, samen lessen voor te bereiden en elkaar feedback te
geven. Ook krijgen de leraren veel ruimte om zichzelf te laten scholen.
Hierbij heeft de directie veel aandacht voor een goede samenhang
tussen persoonlijke ontwikkeling en schoolontwikkeling.

De school verantwoordt zich naar haar omgeving en voert een actieve
dialoog
Het jaarplan, de schoolgids, nieuwsbrieven en de website fungeren als
communicatiemiddelen over de doelen en de resultaten.
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Zowel met het bestuur, de medezeggenschapsraad en de schoolraad
worden deze documenten gedeeld. In deze geledingen bespreekt de
directeur ook het jaarplan en de evaluatie ervan, de ouder- en
leerlingtevredenheid jaarlijks. Voor de ouders zijn er daarnaast ook
ouderavonden en gesprekken waarin de directie ook ingaat op de
evaluatie van de doelen en de resultaten. De school staat open voor
de inbreng van ouders. Zo heeft bijvoorbeeld een vraag van ouders er
mede toe geleid dat op de R. de Jager Engels wordt gegeven vanaf
groep 1. Naast deze positieve punten zien ouders nog kansen voor de
school om zich nog meer te profileren in de wijk.
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Resultaten onderzoek goede
school: cbs Willem Alexander

9 .

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op cbs
Willem Alexander. Het bestuur heeft deze school voorgedragen voor
een onderzoek op verzoek naar een goede school.

Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek

Beoordeling Onderwijs

Conclusie

Christelijke basisschool Willem Alexander krijgt het eindoordeel
'goede school'. De Willem Alexanderschool heeft de focus continu
liggen op het betrekken van leerlingen en ouders bij het vormgeven
van het onderwijs, gericht op het leren en de brede ontwikkeling van
leerlingen.
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9.1 Onderwijsproces:

Het aanbod sluit nauw aan bij de onderwijsbehoeften van de
leerlingen
Het aanbod op De Willem Alexanderschool is gericht op de brede
ontwikkeling van leerlingen en ontstijgt daardoor de basiskwaliteit.
Naast de basisvakken Nederlandse taal en rekenen-wiskunde is er
ruimschoots aandacht voor het leren van de Engelse taal vanaf groep
1, het aanleren van onderzoeksvaardigheden en is het onderwijs
gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
Het onderwijsaanbod op De Willem Alexanderschool is op de
kerndoelen gebaseerd en sluit nauw aan bij de onderwijsbehoeften
van de leerlingen. De school vindt het belangrijk om leerlingen
autonomie te geven. Daarom voeren de leraren meerdere
kindgesprekken per jaar en passen zij het aanbod aan, afhankelijk van
de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daarnaast maakt de school
waar dat zij de leerlingen onderzoeksvaardigheden bijbrengt. Dit
verweven de leraren door het gehele onderwijsprogramma. Het
aanbod spreekt hierdoor erg tot de verbeelding van de leerlingen.

Kindgesprekken gebruiken om het zicht op de ontwikkeling verder te
verbeteren
De leraren volgen de ontwikkeling van hun groep en individuele
leerlingen nauwgezet en signaleren het vroegtijdig wanneer leerlingen
een opvallende ontwikkeling doormaken. Door de inhoud van de
kindgesprekken uit te bouwen kunnen de leraren mogelijk nog meer
beredeneerde keuzes maken voor aanbod en instructie.
Op de Willem Alexanderschool volgen de leraren de ontwikkeling van
hun leerlingen middels methodegebonden en methodeonafhankelijke
toetsen. Ook voeren zij driemaal per jaar een gesprek met de leerling
waarin het welbevinden en de eigen doelen en ontwikkeling van de
leerling aan de orde komt. Op basis van een analyse van de
uitkomsten van de methode-ongebonden toetsen, delen de leraren
de leerlingen in verschillende instructiegroepen. Zij kunnen deze
analyse meer diepgang geven door meer naar verklaringen te zoeken
voor opvallende fluctuaties en hier ook het eigen didactisch handelen
bij betrekken. Vervolgens kunnen zij conclusies trekken voor de
specifieke inhoud van de instructies.
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Wanneer de leraren tijdens de kindgesprekken meer doorvragen op
leeronderdelen waarbij zij hulp of juist meer uitdaging nodig hebben,
krijgen zij mogelijk handvatten voor een nog meer gerichte
didactische aanpak.

De leraren richten een rijke leeromgeving in
Op de Willem Alexanderschool geven de leraren over het geheel
genomen een betekenisvolle en doelgerichte uitleg, hoewel er
verschillen tussen leraren zichtbaar aanwezig zijn.
Samen met observanten van de school hebben wij verschillende
lessen waargenomen. Wij zien korte, duidelijke instructies waarbij de
leraren moeite doen de les betekenisvol te maken en de leerlingen te
activeren. Een punt van aandacht zijn de verschillen tussen de leraren
en de kwaliteit van de instructie. Deze kan verder verbeteren door in
het team aandacht te besteden aan de vakdidactiek en met elkaar te
bespreken hoe een goede reken- of taalles er uit zou moeten zien. De
directie kan hierin een sturende rol spelen.

De extra ondersteuning is in orde
De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen die
extra bekostiging krijgen vanuit het samenwerkingsverband en/of een
eigen leerlijn volgen. Deze perspectieven voldoen aan de wettelijke
vereisten, met een beschrijving van de uitgangssituatie, een beoogde
uitstroom, tussentijdse doelstellingen en een regelmatige evaluatie en
zo nodig bijstelling.

De school steekt veel tijd in de samenwerking met de voorschool en
met ouders
De directie heeft de kenmerken van de leerlingenpopulatie goed in
beeld en heeft de focus liggen op wat deze leerlingen nodig hebben.
Zo werkt de school nauw samen met de voorschool en doet de school
veel moeite om samenwerking met ouders tot stand te brengen.
De directie van De Willem Alexanderschool vindt de doorgaande lijn
van de voorschool naar de basisschool belangrijk, vooral wanneer het
gaat om VVE-leerlingen. De school werkt dan ook nauw samen met de
voorschool om vierjarige nieuwe leerlingen een goede start te laten
maken. Ook betrekt de school de ouders bij het welbevinden én het
leren van de kinderen. Zo organiseert de school bijvoorbeeld een
samenwerking met de bibliotheek om het voorlezen thuis te
stimuleren en ouders handvatten te geven voor hoe ze dit kunnen
doen.

De school voldoet aan de wettelijke eisen wat betreft toetsing en
afsluiting
Op de Willem Alexanderschool maken alle leerlingen in groep 8 de
eindtoets. Ook maken zij tijdens de schoolperiode de toetsen taal en
rekenen van het leerlingvolgsysteem.
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De school houdt de ouders op de hoogte van de vorderingen van de
leerlingen en de adviesprocedure die de school hanteert voor het
vervolgonderwijs is zorgvuldig. De school zou de leerlingen meer bij
de tussentijdse- en de adviesgesprekken kunnen betrekken, in
navolging van de kindgesprekken die er al zijn.

9.2 Schoolklimaat:

Het team spant zich in om voor een veilige omgeving te zorgen voor
de leerlingen
De school voldoet aan de wettelijke eisen aangaande de zorgplicht
voor een veilige omgeving op school. Op de Willem Alexanderschool
geven de leerlingen die wij spraken aan met plezier naar school te
gaan. De ouders die wij spraken bevestigen dit beeld.
De Willem Alexanderschool beschikt over een veiligheidsbeleid.
Daarnaast is er op de school een anti-pestcoördinator. De school is
recent gestart met de monitoring van de veiligheidsbeleving, met een
gestandaardiseerd instrument. De volgende stap voor de school om
een langdurig beeld te krijgen hiervan is, de bevindingen te analyseren
en conclusies te trekken voor het veiligheidsbeleid.

Het pedagogisch klimaat is ondersteunend en ambitieus
Op de Willem Alexanderschool zorgen de leraren samen met de
leerlingen voor een prettige sfeer in de klassen. Daarnaast zorgen de
leraren voor een ambitieus leerklimaat.
De leraren maken met elkaar afspraken over de regels in de klas en
hoe zij met elkaar om willen gaan. Dit zorgt voor duidelijkheid. De
leraren geven wekelijks lessen sociaal-emotionele ontwikkeling en
betrekken ook de ouders hierbij. Ook werkt de school met een
zogenoemd ‘maatjessysteem’. Oudere leerlingen zijn het maatje van
een jongere leerling. De leerlingen ondernemen op gezette tijden
activiteiten met elkaar (zoals knutselen of lezen) en dit
maatjessysteem hanteert de school ook bij de maandvieringen.
Daarnaast voeren de leraren, zoals hierboven al genoemd, drie maal
per jaar kindgesprekken. Doel hiervan is om de leerling inzicht te
geven in zijn sterke en minder sterke kanten en samen tot
ontwikkelpunten te komen.
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9.3 Onderwijsresultaten:

De Willem Alexanderschool behaalt mooie resultaten met haar
leerlingen
Op de Willem Alexander voldoen de eindresultaten op de kernvakken
Nederlandse taal en rekenen/wiskunde ruimschoots aan de gestelde
norm. Een mooie volgende stap zou kunnen zijn om concrete doelen
te formuleren wat betreft de onderzoeksvaardigheden die de school
de leerlingen wil meegeven. De school mag duidelijk maken wat de
leerlingen wanneer moeten kennen en kunnen en hoe zij dit laten
zien. De school kan vervolgens onderzoeken of de leerlingen de
gestelde doelen inderdaad behalen en eventueel het onderwijs
bijstellen.

De school stelt doelen en monitort het behalen hiervan
Op de Willem Alexanderschool heeft het team een duidelijk beeld van
de sociale en maatschappelijke competenties die zij haar leerlingen wil
meegeven. Zij werkt aan het behalen van de doelen door de methode
voor het aanleren van sociale vaardigheden consequent te gebruiken
en door daarnaast een heldere leerlijn voor burgerschapsvorming te
hanteren. De school monitort het behalen van de doelen door een
leerlingvolgsysteem te gebruiken dat zij vult met de uitkomsten van
vragenlijsten voor leraren én leerlingen. De school heeft ook de
gewoonte om de uitkomsten teambreed te bespreken om met elkaar
eventuele vervolgstappen te bepalen. Ook hierbij worden ouders
betrokken.

De school is tevreden over het vervolgsucces van de leerlingen
Zo’n tachtig procent van de leerlingen zit drie jaar na het verlaten van
de Willem Alexanderschool nog op het geadviseerde niveau. De
school is hierover tevreden.
De school geeft aan dat zij structureel na drie jaar cijfermatige
gegevens terugkrijgt van het voortgezet onderwijs over de
vorderingen van oud-leerlingen. Hierdoor is de school op de hoogte
van het vervolgsucces van de leerlingen.
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9.4 Kwaliteitszorg en ambitie:

De kwaliteitszorg is voldoende en er zijn kansen voor aanscherping
De school heeft zicht op de eigen kwaliteit. Dit zicht kan de school
verder aanscherpen door kritischer te kijken naar het onderwijsproces
en daarover meer met elkaar het gesprek aan te gaan.
Het bestuur en de school spreken doelen met elkaar af. Zij evalueren
op gezette tijden op basis van data zoals leerlingresultaten, ouder- en
leerlingtevredenheid en gesprekken met elkaar in hoeverre de school
succesvol is in het behalen van die doelen. Op deze manier houden
bestuur en school zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Ondanks
het feit dat de Willem Alexanderschool een goede school is, zijn er
zeker nog verdere verbeteringen te behalen in het onderwijsproces.
Hierop mogen bestuur en school kritischer zijn. Bij de evaluatie van
het didactisch handelen mag scherper gekeken worden naar de
didactiek (inhoud), naast de vraag of de leraren alle stappen van het
didactisch model doorlopen (vorm). Daarnaast mag de school ook
duidelijker zijn in de ondergrens die zij hierbij hanteert, wat wordt er
minimaal verwacht van de leraren? De verschillen tussen leraren zijn
niet alleen zichtbaar voor ons maar ook voor de ouders die wij
spraken.

Het team op De Willem Alexanderschool is in hoge mate zelfsturend
Op de Willem Alexanderschool troffen wij een sterke, professionele
kwaliteitscultuur aan, gericht op continu verbeteren.
Het team is een professioneel, open en zelfsturend team. De leraren
werken met elkaar samen in professionele leergemeenschappen aan
doelen die zij belangrijk vinden om het onderwijs te verbeteren. Ook
werken zij aan kortlopende doelen door middel van zogenoemde
bordsessies. De focus die zij hierbij constant hebben liggen op het
leren van hun leerlingen en wat zij hiervoor nodig hebben, is
opvallend.

De school voert een actieve dialoog met de omgeving
De school legt intern en extern op betrouwbare wijze verantwoording
af. Het voeren van een goede dialoog met de ouders is een kwaliteit
en een grondhouding van het team.
De school heeft tegenspraak georganiseerd. De school vindt het
belangrijk om de medezeggenschapsraad en ook de schoolraad bij de
ontwikkeling van het beleid, de doelen en de resultaten te betrekken.
Ouders kunnen feedback, aanvullingen en eigen input geven.
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Daarnaast is de school onlangs gestart met zogenoemde
spiegelgesprekken. In deze gesprekken vragen de leraren om feedback
van ouders over bepaalde onderwerpen om nog beter op elkaar af te
kunnen stemmen. De school neemt ouders serieus en dit betekent dat
de ouders veel van de school mogen verwachten maar dat de school
ook heldere verwachtingen heeft van ouders. De school is transparant
en de ouders die wij spraken, waarderen dit.
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Resultaten onderzoek goede
school: cbs Wilhelmina

10 .

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op cbs
Wilhelmina. Het bestuur heeft deze school voorgedragen voor een
onderzoek op verzoek naar een goede school.

Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek

Beoordeling Onderwijs

Conclusie

De Wilhelminaschool krijgt het eindoordeel 'goede school'. Vanuit een
goede kwaliteitscultuur werkt het team aan verbetering van het
onderwijs. De school laat zien de ontwikkeling van de leerlingen goed
in beeld te hebben. Ook de begeleiding en ondersteuning die daaruit
volgt is een sterk punt van de school. Tenslotte leveren leraren en
leerlingen ieder vanuit hun rol een bijdrage aan een goed
pedagogische klimaat.
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10.1 Onderwijsproces

De ambitie om het onderwijsaanbod te verbreden kan meer in praktijk
worden gebracht
Het leerstofaanbod op de Wilhelminaschool voldoet aan de
basiskwaliteit. Zij biedt de leerlingen namelijk een eigentijds en
gedegen aanbod dat gebaseerd is op de kerndoelen en de doorgaande
lijn voldoende waarborgt. Voor de kernvakken maakt de school
gebruik van moderne methodes en hebben alle leerlingen een
Chromebook tot hun beschikking waarmee zij op niveau de leerstof
kunnen verwerken. Op het gebied van Burgerschap heeft de school
een visie ontwikkeld waarin is opgenomen in welke jaren de
verschillende doelen aan bod zullen komen. Een uitgewerkte leerlijn
kan de volgende stap zijn. Naast de kernvakken en burgerschap is de
school voortdurend op zoek naar verbreding van haar
onderwijsaanbod. Zo is er een doorgaande lijn voor Engels van groep 1
tot en met 8. Ook bieden de leraren in alle groepen lessen aan
waarmee de leerlingen werken aan hun sociale vaardigheden.
De ambitie van de school om de techniek- en gymlessen een
kwalitatieve impuls te geven wordt nog niet zo ervaren door de
leerlingen. De ouders die wij spraken, geven ook aan dat de school
vooral veel focus legt op de kernvakken.

Zicht op ontwikkeling is een sterk punt van de Wilhelminaschool
De leraren hebben goed zicht op zowel de cognitieve als de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de leerlingen door het gebruik van
toetsen, vragenlijsten, observaties en gesprekken. Hiermee signaleren
zij tijdig achterstanden. Op basis van de verzamelde gegevens maken
de leraren twee keer per jaar groepsplannen waarin zij de leerlingen
indelen in drie groepen. Deze plannen worden tussentijds geëvalueerd
en waar nodig bijgesteld. Conform de jaarplanning bespreken de
leraren de leerlingen met de intern begeleider. De leraren
onderzoeken en plannen dan de vervolgstappen, te weten de nadere
analyse van de gegevens om te zien waar hiaten of leermoeilijkheden
zitten en het plannen en uitvoeren van begeleiding. Op dagelijkse
basis volgen zij de leerlingen via de resultatenmonitor en de
wisbordjes.
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Hierdoor kunnen zij flexibel omgaan met de groepsvorming voor
instructie en daarmee nog beter aansluiten op de verschillende
onderwijsbehoeften.

Zichtbare verschillen tussen leraren geven ruimte om verder van
elkaar te leren
De kwaliteit van het didactisch handelen is op orde. De leraren geven
een duidelijke uitleg en leerlingen tonen zich over het algemeen
betrokken bij de lessen. In de groepen is sprake van een rustige en
taakgerichte werksfeer. Ook is afstemming op de onderwijsbehoeften
van de leerlingen in de verwerking van de lesstof duidelijk zichtbaar.
Mede doordat leerlingen voor een aantal vakken werken op hun
Chromebook. Op schoolniveau is de afstemming tijdens de instructie
een ontwikkelpunt. De instructie richt zich nog vaak op de hele groep
of een groot deel van de groep, terwijl er wel degelijk
niveauverschillen tussen leerlingen zijn. Verder zijn tijdens de
lesobservaties mooie voorbeelden gezien van ontwikkelingsgerichte
feedback, uitspreken van hoge verwachtingen en coöperatieve
werkvormen. De leraren kunnen hierin van elkaar leren.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goede ondersteuning
De school realiseert een goede ondersteuning van leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften. De kwaliteit van de school komt op
verschillende manieren naar voren. Zowel leerlingen als ouders zijn
betrokken bij het stellen van de (leer)doelen. De intern begeleider, de
remedial teacher en de leraren investeren in de relatie met de ouders
en betrokken zorgverleners, vooral door veel met hen te spreken. Een
ander voorbeeld dat de goede ondersteuning illustreert, is de wijze
waarop de school afstemming zoekt met het voortgezet onderwijs om
voor specifieke leerlingen te zorgen voor een ononderbroken
ontwikkeling. Ook denkt de remedial teacher mee met de ouders die
graag hun rol willen spelen door hen tips te geven hoe zij hun kind
thuis kunnen begeleiding in aansluiting op de ondersteuning op
school.

De school betrekt daar waar nodig relevante partners bij haar
onderwijs
De school heeft aandacht voor de samenwerking met verschillende
partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven. Zo
betrekt zij daar waar nodig externe partijen bij de begeleiding van
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook werkt de
school aan het verder ontwikkelen van het educatief partnerschap
met de ouders. De directie van de Wilhelminaschool geeft aan zowel
de doorgaande lijn van de voorschool naar de basisschool als de
doorgaande lijn van de basisschool naar het voortgezet onderwijs
belangrijk te vinden. Het feit dat de school in overleg met het
voortgezet onderwijs tot een nieuwe methode Engels is gekomen om
de doorgaande lijn te versterken illustreert dit.
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Toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig
De toetsing van leerlingen en de overgang van de Wilhelminaschool
naar het vervolgonderwijs verlopen zorgvuldig. De school voldoet
daarmee aan de basiskwaliteit. Zo maken alle leerlingen tijdens de
schoolperiode regelmatig toetsen van het leerlingvolgsysteem. De
school hecht waarde aan het afnemen van de toetsen conform de
voorschriften en stelt dit regelmatig binnen het team aan de orde.
Ook heeft de school een protocol waarin de procedure staat
beschreven rond de overgang van leerlingen van het primair naar het
voortgezet onderwijs.

10.2 Schoolklimaat

De school zet zich in voor een veilige omgeving voor de leerlingen
De school voldoet aan de wettelijke eisen aangaande de zorgplicht
voor een veilige omgeving op school. De leerlingen geven aan met
plezier naar school te gaan. De ouders die wij spraken bevestigen dit
beeld. Er is een veiligheidsbeleid, inclusief een beleid voor het gebruik
van sociale media. Ook is er een interne vertrouwenspersoon met wie
de leerlingen bekend zijn. Jaarlijks meet de school de
veiligheidsbeleving van de leerlingen. Aan de hand van deze gegevens
monitort de school de veiligheid van haar leerlingen en gaat zij met de
leerling en ouders in gesprek indien daar aanleiding toe is. De
volgende stap voor de school is om een meerjarig beeld te krijgen
hiervan, de bevindingen te analyseren en conclusies te trekken voor
het veiligheidsbeleid.

Kernwaarden 'veiligheid, welbevinden en aandacht' zijn zichtbaar door
de hele school
De Wilhelminaschool laat het goede pedagogische klimaat dat zij in
de zelfevaluatie beschrijft overtuigend zien in de praktijk. De
kernwaarden van de school ‘veiligheid, welbevinden en aandacht' zijn
zichtbaar door de hele school. Leraren en leerlingen leveren hier ieder
vanuit hun rol een bijdrage aan. Er is rust in de school, structuur in de
lessen en leraren geven het goede voorbeeld. Er zijn regels over hoe
met elkaar om te gaan. Om het prettige klimaat te bestendigen of nog
verder te verbeteren biedt de school de leerlingen vanaf groep 1 lessen
in sociale vaardigheden. Tenslotte gebruiken de leraren de ingevulde
vragenlijsten over welbevinden en de kindgesprekken om de
leerlingen te begeleiden op het moment dat zij ergens tegenaanlopen.
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10.3 Onderwijsresultaten

De resultaten van de Wilhelmina voldoen aan de wettelijke eisen
De leerresultaten op de eindresultaten op de kernvakken Nederlandse
taal en rekenen voldoen aan de wettelijke eisen. De directie geeft aan
met het team in gesprek te zijn over het formuleren van concrete
ambities die passen bij de eigen populatie. Ook kan nog worden
nagedacht over ambities op andere vakgebieden en vaardigheden die
de school de leerlingen wil meegeven. De school mag duidelijk maken
wat de leerlingen wanneer moeten kennen en kunnen en hoe zij dit
laten zien. De school kan vervolgens onderzoeken of de leerlingen de
gestelde doelen inderdaad behalen en eventueel het onderwijs
bijstellen.

De verantwoording van sociale en maatschappelijke competenties
kan een volgende stap zijn
De school heeft binnen haar aanbod aandacht voor sociale en
maatschappelijke competenties. Voor het ontwikkelen van
maatschappelijke competenties heeft de school in het beleidsplan
Burgerschap haar visie en aanbod beschreven en ook geven de leraren
wekelijks lessen sociaal-emotionele ontwikkeling. De school beschikt
al wel over een instrument om de sociaal-emotionele ontwikkeling in
kaart te brengen. Voor beide aspecten geldt dat de school inzichtelijk
kan maken welke doelen zij nastreeft en hoe zij monitort of deze zijn
behaald.

Er is meer informatie nodig voor een betekenisvolle analyse van het
vervolgsucces
Bijna driekwart van de leerlingen zit drie jaar na het verlaten van de
Wilhelminaschool nog op het geadviseerde niveau. Dit cijfer is echter
gebaseerd op de informatie die zij ontvangt van één school voor
voortgezet onderwijs. Bovenschools streeft men naar een zelfde
afspraak met de andere scholen voor voortgezet onderwijs. Dit geeft
de school vervolgens de kans deze gegevens te benutten om te komen
tot een betekenisvolle analyse van de gegeven analyse en de
adviesprocedure.
Ook kan de school nog doelen stellen voor de mate waarin zij
passende adviezen wil geven om vervolgens te bepalen in hoeverre
deze zijn behaald.
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10.4 Kwaliteitszorg en ambitie

De kwaliteitszorg is op orde
De cyclus van kwaliteitsbewaking op de Wilhelminaschool is in orde,
zowel wat betreft de resultaten als de onderdelen van het
onderwijsleerproces en de veiligheid. Hiervoor wordt gebruik gemaakt
van vragenlijsten voor medewerkers, ouders en leerlingen. Verder
vinden teamgesprekken plaats over de opbrengsten en doen zowel
directie als intern begeleider groepsbezoeken. Vervolgens werken
directie en team over het algemeen planmatig aan de
verbeteractiviteiten die uit de evaluaties volgen. De systematische
wijze waarop het team omgaat met de resultaten kan als voorbeeld
dienen voor versterking van de kwaliteitszorg op andere onderdelen.
Zo kan de directie tijdens de lesbezoeken die zij reeds structureel
aflegt de focus leggen op de vraag 'wat vinden wij een goede les en
zien we dat terug?' en dat op schoolniveau in beeld brengen. Ook
input uit de geplande audits door collega's van andere scholen kan
hierbij helpen.

Op de Wilhelminaschool is sprake van een goede kwaliteitscultuur
De kwaliteitscultuur op de Wilhelminaschool is goed. Leraren werken
voortdurend aan het verder vergroten van hun bekwaamheid, door
zich te scholen. Hiervoor is onder meer op stichtingsniveau een
aanbod beschikbaar. Daarnaast zijn leraren betrokken bij de
schoolontwikkeling door te participeren in leerwerkgemeenschappen
en door de dialogen die in de school gevoerd worden over het
jaarplan, de onderwijsresultaten en de implementatie van methodes.
Met het leren in de leerwerkgemeenschappen geeft de school vorm
aan het gedeeld leiderschap dat school en stichting nastreven. Leraren
voelen zich eigenaar van de schoolontwikkeling en geven aan vanuit
gezamenlijkheid te werken.

Schoolraad als platform voor goede dialoog met ouders
De school legt intern en extern verantwoording af in het jaarplan, de
schoolgids en de website. Het voeren van een goede dialoog met de
ouders heeft veel aandacht. De school heeft tegenspraak
georganiseerd. De school vindt het belangrijk om de
medezeggenschapsraad bij de ontwikkeling van het beleid, de doelen
en de resultaten te betrekken. Dit geldt ook voor de schoolraad,
waarin ouders feedback, aanvullingen en eigen input kunnen geven bij
de ontwikkeling van de school.
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Daarnaast is de school onlangs gestart met een app om de dialoog
met ouders verder vorm te geven.
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Resultaten onderzoek goede
school: cbs Johan Friso

11 .

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op cbs
Johan Friso. Het bestuur heeft deze school voorgedragen voor een
onderzoek op verzoek naar een goede school.

Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek

Beoordeling Onderwijs

Conclusie

De Johan Frisoschool krijgt het eindoordeel 'goede school'. Leraren
hebben goed zicht op de onderwijsbehoeften van hun leerlingen. Ook
de extra ondersteuning die de school biedt aan leerlingen die dit nodig
hebben is goed. Directie en team realiseren een prettig en uitdagend
pedagogisch klimaat voor hun leerlingen. Door gericht, gezamenlijk
en planmatig te werken aan de verbetering van het onderwijs, slagen
directie en team erin een doorgaande lijn in de school te realiseren.
Bovendien betrekt de school nadrukkelijk ouders bij de
schoolontwikkeling en werkt zij goed samen met partners rond de
school om bij te dragen aan een doorgaande lijn voor leerlingen.
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11.1 Onderwijsproces

Van kernvakken naar een breder aanbod
De Johan Frisoschool heeft een modern aanbod, gericht op de
kernvakken. Het team heroriënteert zich op het aanbod voor de
wereldoriënterende vakken waarmee zij een geïntegreerd aanbod wil
realiseren. Daarnaast ontwikkelt de school een breed uitdagend
aanbod voor alle leerlingen, het zogenoemde talentonderwijs. Dit
doet de school in samenwerking met ouders. Zowel leerlingen als
team zijn enthousiast hierover en de school heeft sprekende
voorbeelden over de talenten van leerlingen die hierbij aan het licht
komen. Aangezien het talentonderwijs momenteel nog los staat van
het overige aanbod, liggen hier mogelijk kansen voor de school om
nog beter aan te gaan sluiten bij haar leerlingen.
Via diverse activiteiten werkt de school aan het bevorderen van actief
burgerschap en sociale integratie. Er is echter nog geen doorgaande
leerlijn uitgewerkt, waarin de school concreet maakt welke doelen zij
wil bereiken per leerjaar en hoe zij werkt aan het bereiken van deze
doelen.

De leraren volgen de ontwikkeling van hun leerlingen nauwgezet
De leraren hebben goed zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen.
Door kindgesprekken te voeren betrekken leraren de leerlingen bij
hun eigen leerproces. Deze krachtige manier van werken ontstijgt de
basiskwaliteit.
Op de Johan Frisoschool volgen de leraren de ontwikkeling van hun
leerlingen middels methodegebonden, methodeonafhankelijke
toetsen, schaduwtoetsen en doelenoverzichten. Hoewel het proces
dat het team heeft ingezet om via doelenoverzichten zicht te houden
op de ontwikkeling van hun leerlingen nog niet is afgerond, is de
werkwijze in de dagelijkse praktijk al goed zichtbaar. De school betrekt
de leerlingen nadrukkelijk bij hun eigen leerproces, door drie keer per
jaar kindgesprekken te voeren. In deze gesprekken kan de leerling
aangeven aan welke doelen hij wil werken en wat hij daarbij van de
leraar nodig heeft. Daarnaast volgen de leraren ook de ontwikkeling
van de gehele groep nauwkeurig. Zij bekijken tweemaal per jaar hoe
de groep zich ontwikkelt ten opzichte van de gestelde ambities voor
de verschillende vakgebieden.
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Uit de verslaglegging hiervan en uit de gesprekken blijkt dat zij
gewend zijn verklaringen voor opvallende fluctuaties te zoeken in het
didactisch handelen, het aanbod en de onderwijstijd. Op basis van
deze gegevens trekken de leraren conclusies voor het
onderwijsaanbod.

De uitleg is duidelijk en doelgericht, maar kan verder verdiept worden
Op de Johan Frisoschool geven de leraren een duidelijke en
doelgerichte uitleg maar inhoudelijk sluit de instructie nog niet altijd
aan op wat de leerlingen nodig hebben.
Samen met observanten van de school hebben wij verschillende
lessen geobserveerd. Tijdens de observaties zagen we goed
georganiseerde, doelgerichte lessen waarin leerlingen veelal
betrokken zijn. Via korte interactiemomenten tussen leerlingen
stimuleren leraren de actieve betrokkenheid van leerlingen. Leraren
stemmen de verwerkingsopdrachten af op de onderwijsbehoeften van
de leerlingen. Deze opdrachten verwerken leerlingen deels via hun
Chromebook. Hoewel leraren nauwkeurig weten welke doelen
leerlingen wel of niet beheersen, hebben nog niet alle leraren de
vakdidactische kennis en vaardigheden die nodig is om met de
instructie aan te kunnen sluiten bij wat leerlingen nodig hebben. Naast
de aandacht voor het instructiemodel is het dus noodzakelijk dat de
school ook aandacht besteedt aan de inhoud van de (reken- en
spellingles of begrijpend en technisch lezen) instructie.

De extra ondersteuning is goed op orde
Aan leerlingen die structureel een onderwijsaanbod op een ander
niveau nodig hebben dan de leeftijdsgroep, biedt de Johan
Frisoschool passende ondersteuning. De ontwikkelingsperspectieven
voldoen aan de wettelijke eisen en ouders worden nadrukkelijk
betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. De school biedt extra
aanbod en begeleiding aan leerlingen die speciale ondersteuning
nodig hebben. De school evalueert regelmatig of deze begeleiding ook
het gewenste effect heeft. De ontwikkelingsperspectieven hebben een
sturend karakter. In het ontwikkelingsperspectief is een uitstroom-
verwachting per vakgebied opgenomen, waarmee de school duidelijk
maakt waar zij naartoe werkt. De school neemt de ouders goed mee
bij de uitvoering van het plan en ziet kansen om de leerlingen met een
OPP meer stem te geven in hun eigen ontwikkeling.

De school draagt goed zorg voor de overdracht met partners rond de
school
De directie van de Johan Frisoschool vindt de doorgaande lijn van de
voorschool naar de basisschool belangrijk, evenals de overgang naar
het voortgezet onderwijs. Daarnaast betrekt de school ouders en
diverse overige partners bij de ontwikkeling van leerlingen.
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De afgelopen jaren heeft de Johan Frisoschool geïnvesteerd in
structureel overleg met de voorschoolse voorzieningen om de
overgang van de voorschool naar de basisschool zo makkelijk
mogelijk te laten verlopen.
Er is een warme overdracht voor leerlingen in een VVE-traject en er
vindt jaarlijks inhoudelijke afstemming plaats tussen pedagogisch
medewerkers en leraren uit groep 1/2. Met het voortgezet onderwijs
voert de school gesprekken over zaken als werkhouding,
zelfstandigheid, inhoud en kennis van de vakken.
Hiermee krijgt de school zicht op wat er in het voortgezet onderwijs
op de betreffende school verwacht wordt van de leerling en kan zij
hierop inspelen. Ouders leveren een bijdrage aan het
onderwijsleerproces door in aansluiting op hun vaardigheden
workshops aan te bieden. Tijdens dit zogenoemde talentonderwijs
kunnen leraren hun leerlingen observeren en ontdekken zij talenten
die in de lessen ongezien blijven. Voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben, werkt de school nauw samen met het
samenwerkingsverband. Ook in bredere zin zet de school zich in om in
samenwerking met partners rond de school (bijvoorbeeld
kinderoefentherapeut, ggd, dyslexiebegeleiders, huiswerkbegeleiders)
de ontwikkelingsmogelijkheden voor haar leerlingen te optimaliseren.

Toetsing en afsluiting voldoet aan de wettelijke eisen
Op de Johan Frisoschool maken alle leerlingen in groep 8 de eindtoets.
Ook maken zij tijdens de schoolperiode de toetsen taal en rekenen van
het leerlingvolgsysteem. De school draagt zorg voor het volgens de
voorschriften afnemen van de toetsen. Ouders worden op de hoogte
gehouden van de vorderingen van de leerlingen en de
adviesprocedure die de school hanteert voor het vervolgonderwijs is
zorgvuldig.

11.2 Schoolklimaat

Het team spant zich in om een veilige omgeving te garanderen voor
de leerlingen
De school voldoet aan de wettelijke eisen aangaande de zorgplicht
voor een veilige omgeving op school. De leerlingen die wij spraken
geven aan met plezier naar school te gaan en de ouders die wij
spraken bevestigen dit beeld.
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De Johan Frisoschool beschikt over een veiligheidsbeleid, inclusief een
beleid voor het gebruik van sociale media. Daarnaast heeft de school
een vertrouwenspersoon en een anti-pestcoördinator. Jaarlijks meet
de school de veiligheidsbeleving van de leerlingen.
De school monitort sinds twee jaar de veiligheidsbeleving met een
gestandaardiseerd instrument. De volgende stap voor de school is om
op basis van meerdere meetmomenten analyses uit te voeren en
conclusies te trekken voor het veiligheidsbeleid.

Het pedagogisch klimaat is ambitieus en uitdagend
De Johan Frisoschool streeft naar het ontdekken van het beste in elk
kind. Om dat te bereiken creëert de school een ambitieuze en
uitdagende omgeving, waarin ouders betrokken worden en leerlingen
steeds meer eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling.
De Johan Frisoschool werkt met school- en klassenregels. Hierdoor
zijn de wederzijdse verwachtingen tussen leraren en leerlingen en
leerlingen onderling helder. De directie monitort het pedagogisch
klimaat in de groepen en de uitkomst wordt zowel in het team als met
leerlingen en ouders besproken. Leerlingen op de Johan Frisoschool
hebben op verschillende manieren inbreng op de school en in de klas.
In de klas doen zij wekelijks bordsessies waarin zij met elkaar doelen
stellen en afspraken maken over hoe deze te bereiken. Leerlingen
leveren zo hun bijdrage aan het creëren van een ambitieus en
uitdagend klimaat. Daarnaast is er een leerlingenraad waarmee
leerlingen een stem hebben in zaken die op school verbetering
behoeven. Bovendien voeren de leerlingen kindgesprekken met hun
leraar. In deze gesprekken staat de ontwikkeling van de leerling
centraal en zoeken leerling en leraar in overleg naar aanpakken die
bijdragen aan de doelen van de leerling.

11.3 Onderwijsresultaten

De leerresultaten voldoen aan de wettelijke eisen
Op de Johan Frisoschool voldoen de eindresultaten op de kernvakken
Nederlandse taal en rekenen/wiskunde aan de gestelde norm. De
school formuleert ambitieuze doelen voor deze vakgebieden. Naast
de kernvakken maken de leerlingen van de Johan Frisoschool op de
eindtoets het onderdeel wereldoriëntatie.
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De school brengt de sociale competenties van de leerlingen in beeld
Op de Johan Frisoschool heeft het team een aantal globale doelen
geformuleerd van de sociale en maatschappelijke competenties die zij
haar leerlingen wil meegeven. De directie geeft aan dat het uitwerken
van het beleid rond burgerschap geen prioriteit heeft gehad. De
studiereis die het team dit jaar gaat ondernemen moet hiervoor input
geven. Wanneer de school aan de slag gaat met de ontwikkeling van
doelen en leerlijnen voor de sociale en maatschappelijke
competenties, kan zij in dat proces ook nadenken over hoe zij gaat
evalueren in welke mate de leerlingen deze doelen bereiken. Tot die
tijd neemt de school een vragenlijst af waarmee zij de sociale
vaardigheid van leerlingen in beeld brengt.

Directie en team gaan in gesprek over het vervolgsucces van
leerlingen
De school geeft aan over voldoende gegevens te beschikken over het
vervolgsucces van haar leerlingen. Uit de gegevens blijkt dat de
verwijzingen vaker te hoog dan te laag zijn. De directie bespreekt deze
resultaten met het team om te bepalen of zij iets moeten veranderen
aan hun onderwijs.
De directie geeft aan dat zij jaarlijks via het bestuur een overzicht krijgt
van de vorderingen van haar oud-leerlingen. Uit de analyses die de
school maakt valt op dat zij vaker te hoog dan te laag adviseert.
Directie en team voeren met elkaar het gesprek hierover, waarin zij
zoeken naar verklaringen en nagaan of zij hun handelen moeten
aanpassen. Ook voert de school het gesprek met de voortgezet
onderwijs scholen waar haar leerlingen heen zijn gegaan, om te horen
of zij voldoende zijn voorbereid op het voortgezet onderwijs. Dit
gebeurt zowel voor individuele leerlingen als per vakgebied. Hierdoor
is de school op de hoogte van het vervolgsucces van de leerlingen en
krijgt zij zicht op waar eventueel verbetering mogelijk is.

11.4 Kwaliteitszorg en ambitie
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De kwaliteitszorg staat stevig
Directie en team hebben zicht op de eigen kwaliteit en werken
planmatig aan verdere verbetering en borging van de kwaliteit.

Opvallend is de duidelijke prioritering van de doelen en de
doorgaande lijn in de school. Hiermee ontstijgt de school de
basiskwaliteit. Omdat de doelen concreet geformuleerd zijn, kan de
school ook goede evaluaties uitvoeren. Opvallend is dat directie en
team van de Johan Frisoschool keuzes durven te maken wat betreft de
doelen waaraan zij werken. De school kiest hierbij nadrukkelijk voor
een paar zaken goed aanpakken in plaats van veel zaken half. In de
praktijk is zodoende voor een ieder helder aan welke doelen gewerkt
gaat worden gedurende een jaar. Directie en team werken vanuit een
gezamenlijke verantwoordelijkheid continu aan het verbeteren van
het onderwijsleerproces. Dit doet de school door te werken met
verbeterborden. Zij gebruiken hiervoor een transparante werkwijze
van doelen stellen, uitvoeren en via lesobservaties evalueren in welke
mate de doelen bereikt zijn en welke doelen vervolgens gesteld
worden. Het regelmatig aggregeren van deze gegevens naar
schoolniveau is mogelijk een kans voor de directie, aangezien zij op
die manier vanuit een helicopterview grip kan houden op de
schoolontwikkeling. Bij de analyse van de leerresultaten op
schoolniveau zijn directie en team gewend een relatie te leggen met
de eigen ambities en het didactisch handelen van leraren. Borging
vindt plaats via het onderwijskwaliteitsbeleid. In dit beleid werkt de
school uit hoe een goede les eruit ziet. De nadruk ligt hierbij nu nog op
de vorm (het uitvoeren van de stappen van het didactisch model). De
school kan hier verdere verdieping aan geven door te gaan kijken naar
de vakdidactische aspecten van de verschillende vakgebieden. Zo
komt de focus op termijn meer te liggen op wat bijvoorbeeld een
goede rekenles of begrijpend lezen les kenmerkt.

“Elke dag samen een beetje beter”
Op de Johan Frisoschool is er een gezamenlijke focus op
kwaliteitsverbetering en ligt de focus op leren en ontwikkelen. Vanuit
het motto “elke dag samen een beetje beter” werken de leraren
voortdurend aan de eigen bekwaamheid. Dit doen zij door samen
lessen voor te bereiden, bij elkaar te observeren en elkaar feedback te
geven. Ook gaan directie en intern begeleider met hoge frequentie de
groepen in om te observeren en feedback te geven. Teamleden
werken bovendien in verbeterteams. Deze teams zijn
verantwoordelijk voor de aansturing van specifieke speerpunten uit
het jaarplan. Dit doen zij via verbeterborden, die voor alle teamleden
inzichtelijk zijn. Tijdens teambijeenkomsten bespreken de
verbeterteams de voortgang en gaan zij in gesprek met de overige
leraren. Tenslotte volgen de leraren van de Johan Frisoschool
teamscholing en worden individuele leraren gestimuleerd om
individuele scholingen te volgen.
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De school verantwoordt zich op een krachtige wijze en voert een
actieve dialoog met de omgeving
De school legt intern en extern op transparante wijze verantwoording
af.
Daarnaast voert zij een actieve dialoog met ouders en overige
belanghebbenden.
De school vindt het belangrijk om de medezeggenschapsraad en
schoolraad bij de ontwikkeling van het beleid, de doelen en de
resultaten te betrekken. Ook deelt de school bijvoorbeeld de
verbeterborden met de ouders, waarmee ouders zicht hebben op
waar de school aan werkt. Daarnaast is de school in de nieuwsbrieven
en de schoolgids helder over de eigen doelen en ambities en op welke
manier zij werkt aan realisatie daarvan. Ouders worden uitgenodigd
feedback te geven en ervaren de directie en het team als open en
laagdrempelig. Via de ouderapp informeert de school de ouders over
activiteiten en ontwikkelingen op de school.
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Reactie van het bestuur12 .

Het bestuur kan zich vinden in de bevindingen van de inspectie zoals
vermeld in het rapport. Het beeld van de inspectie komt in grote lijnen
overeen met de beelden die het bestuur zelf ook heeft van de stichting
en van de scholen die zijn bezocht.
Het bestuur is trots op het behaalde resultaat: alle scholen van SPCO
Groene Hart voldoen (ruimschoots) aan de basiskwaliteit. Daarnaast
zijn 7 van de 13 scholen in aanmerking gekomen voor het predicaat
'goed'. De genoemde suggesties voor een doorontwikkeling van de
kwaliteit van ons onderwijs zullen een plek krijgen in de planvorming
voor de komende periode.
Het bestuur spreekt haar waardering uit voor de constructieve wijze
waarop de dialoog en de afstemming heeft plaatsvonden.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


