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Kwaliteitsonderzoek
Inspectie van het onderwijs

Datum vaststelling: 19 december 2018

Samenvatting

De inspectie heeft op 30 oktober 2018 op obs De Ranonkel een
onderzoek uitgevoerd. In de jaarlijkse risicoanalyse hebben wij
namelijk geconstateerd dat er sprake is van risico’s in de
onderwijsresultaten. Tijdens het onderzoek op de school werden deze
risico’s bevestigd. Ook hebben we tekortkomingen in het
onderwijsproces geconstateerd. We beoordelen de kwaliteit van het
onderwijs daarom als zeer zwak.
In juni 2017 is de school ook onderzocht, vanwege de verplichting om
alle scholen in Nederland eens in de vier jaar te bezoeken. Daarbij
waren de eindresultaten nog net voldoende en vertoonde de
onderwijskwaliteit een tekortkoming, maar leek de school het
ingezette verbetertraject te kunnen vervolgen.

Bestuur: Stichting openbaar primair
en speciaal onderwijs Purmerend
(OPSO)
Bestuursnummer: 42558
School: obs De Ranonkel
BRIN: 16HK
Totaal aantal leerlingen: 212
(teldatum 1 oktober 2017)

Wat moet beter?
De school moet ervoor zorgen dat de leerlingen op De Ranonkel meer
leren dan ze nu doen. De resultaten aan het einde van groep 8 zijn
namelijk onvoldoende.
Hiervoor is het nodig dat de leraren beter nagaan waar leerlingen op
uitvallen als hun ontwikkeling tegenvalt én hoe zij dit kunnen
verklaren. Door dit beter uit te zoeken, kunnen de leraren hier in hun
lessen meer rekening mee houden en de leerlingen beter uitleg op
maat geven.
Ook de kwaliteit van de lessen moet beter. De leraren moeten meer en
beter uitleggen. Daarnaast is het belangrijk dat zij ervoor zorgen dat
leerlingen actiever zijn tijdens de uitleg, zodat ze er meer van leren. Als
leerlingen extra hulp nodig hebben, is het zaak dat leraren hun gericht
extra uitleg geven en niet alleen de opdrachten samen met hen
maken.
De directie moet steviger leiding geven aan het verbetertraject.
Daarbij is het belangrijk dat de school goed nagaat wat haar leerlingen
nodig hebben en hoe het kan dat de resultaten tegenvallen. Zo kan
het team beter vaststellen wat belangrijk is om op te pakken.
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Wat kan beter?
De school kan beter vastleggen wat de eigen ambities zijn. Dit geldt
voor alle standaarden, waaronder het pedagogisch klimaat. Hoewel
dat positief is, heeft de school de ambitie om leerlingen meer eigen
verantwoordelijkheid te geven en hen meer te betrekken bij
het onderwijs. Hoe zij dat wil doen, is echter niet goed duidelijk en ook
niet goed zichtbaar.
Wat gaat goed?
Leerlingen gaan met plezier naar school en voelen zich veilig. De
leraren met wie we hebben gesproken, staan open voor feedback en
willen het onderwijs graag verbeteren.
Vervolg
We doen over uiterlijk een jaar een herstelonderzoek. Dan moet de
kwaliteit van het onderwijs verbeterd zijn, zodat deze in ieder geval
niet meer zeer zwak is. Als de kwaliteit niet voldoende verbeterd is,
melden we de school bij de minister voor vervolgmaatregelen. We
blijven toezicht houden op de school tot de kwaliteit weer voldoende
is.
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1 . Opzet van het onderzoek
De inspectie heeft op 30 oktober 2018 een onderzoek naar aanleiding
van risico's uitgevoerd. Wij maken jaarlijks een risicoanalyse voor alle
scholen in Nederland. Bij de analyse van de gegevens die we hebben
over obs De Ranonkel hebben we risico’s gezien in de
onderwijsresultaten. Deze liggen de laatste drie jaar onder de norm.
Daarom hebben we een risico-onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit
van het onderwijs op deze school.
Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair
onderwijs.

Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP1 Aanbod

●

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP3 Didactisch handelen

●

Schoolklimaat
SK1 Veiligheid

●

SK2 Pedagogisch klimaat

●

Onderwijsresultaten
●

OR1 Resultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben
documenten geanalyseerd en samen met observanten van de school
lessen bezocht. Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met de
directie, de intern begeleider, leraren, leerlingen en ouders. Aan het
eind van de onderzoeksdag hebben we een feedbackgesprek gevoerd
met het bestuur, de directie, de intern begeleider en een
vertegenwoordiging van de leraren.
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Overige wettelijke vereisten
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de
volgende vereisten onderzocht:
• Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 13, lid 1 onder e, in samenhang
met art. 40 WPO
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
art. 4b, WPO
• Onderwijstijd art. 8, lid 9 onder b, WPO
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, de conclusie en het vervolgtoezicht.
Hoofdstuk 3 gaat verder in op de resultaten van het onderzoek op de
onderzochte standaarden. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur
op het onderzoek en het rapport opgenomen.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
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2 . Hoofdconclusie en vervolg
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het
onderzoek bij obs De Ranonkel.
Wij beoordelen de onderwijskwaliteit op De Ranonkel als zeer zwak.
De school doet niet voldoende om ervoor te zorgen dat alle leerlingen
een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.
De eindresultaten liggen de afgelopen drie jaar onder de ondergrens
die geldt voor scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie.
Daarnaast heeft de school onvoldoende zicht op de ontwikkeling van
de leerlingen. Ook de kwaliteit van het didactisch handelen is
schoolbreed van onvoldoende niveau. Verder moet in de groepen 1/2
het leerstofaanbod beter uitgewerkt worden.
De wijze waarop de school werkt aan de verbetering van de eigen
kwaliteit is onvoldoende effectief. De school heeft bovendien geen
schoolbrede analyse van de resultaten gemaakt, om op basis daarvan
het verbeterproces zo goed mogelijk in te richten.
Positief is dat het team openstaat voor feedback en gemotiveerd is
om het onderwijs te verbeteren. Ook voelen leerlingen zich veilig op
school.

Afspraken over vervolgtoezicht
Wij geven het bestuur de opdracht om maatregelen te nemen zodat
de school in oktober 2019 niet zeer zwak meer is. In het
herstelonderzoek dat we over maximaal een jaar uitvoeren, gaan we
na of dit gerealiseerd is.
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Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Zicht op ontwikkeling (OP2)
De school heeft onvoldoende zicht
op de ontwikkeling van de
leerlingen, waardoor de school
onvoldoende zorgdraagt voor de
ononderbroken ontwikkeling van de
leerlingen (WPO art. 8 lid 1)

Het bestuur moet ervoor zorgen dat
het team voldoende zicht heeft op
de ontwikkeling van de leerlingen,
met name als deze tegenvalt, om er
zo voor te zorgen dat alle leerlingen
een ononderbroken ontwikkeling
kunnen doorlopen.

Binnen één jaar na vaststelling van
het definitieve rapport van dit
kwaliteitsonderzoek voeren wij een
herstelonderzoek uit om na te gaan
of de tekortkoming is opgelost.

Didactisch handelen (OP3)
De kwaliteit van het didactisch
handelen is schoolbreed van
onvoldoende niveau. Daardoor is
onvoldoende gewaarborgd dat het
onderwijs is afgestemd op de
ontwikkeling van alle leerlingen
(WPO art. 8 lid 1) en passend is bij
hun beoogde eindniveau (WPO art.
2)

Het bestuur moet ervoor zorgen dat
het didactisch handelen schoolbreed
van voldoende niveau is.

Binnen één jaar na vaststelling van
het definitieve rapport van dit
kwaliteitsonderzoek voeren wij een
herstelonderzoek uit om na te gaan
of de tekortkoming is opgelost.

Resultaten (OR1)
De eindresultaten zijn onvoldoende
(WPO art. 10a en Regeling
leerresultaten PO 2014)

Het bestuur moet ervoor zorgen dat
de school voldoende eindresultaten
realiseert.

Binnen één jaar na vaststelling van
het definitieve rapport van dit
kwaliteitsonderzoek voeren wij een
herstelonderzoek uit om na te gaan
of de tekortkoming is opgelost.

Kwaliteitszorg (KA1)
De wijze waarop het huidige
kwaliteitszorgsysteem functioneert,
biedt onvoldoende waarborg voor
de (ontwikkeling van de) kwaliteit
van het onderwijsproces en de
leerresultaten (WPO art. 10 en art. 12,
lid 4).

Het bestuur moet ervoor zorgen dat
de kwaliteitszorgcyclus in de praktijk
zodanig functioneert dat de
onderwijskwaliteit tijdig verbetert en
ook geborgd wordt.

Binnen één jaar na vaststelling van
het definitieve rapport van dit
kwaliteitsonderzoek voeren wij een
herstelonderzoek uit om na te gaan
of de tekortkoming is opgelost.

Aanvullende herstelopdracht voor het aanbod in de groepen 1/2
De standaard Aanbod (OP1) is als voldoende beoordeeld, omdat het
leerstofaanbod op De Ranonkel dekkend is voor de kerndoelen en
wordt aangeboden tot en met het niveau van groep 8. Het voldoet
daarmee aan de basiskwaliteit. Toch geven we de school een
herstelopdracht op één onderdeel van het leerstofaanbod. Het
leerstofaanbod in groep 1/2 wordt namelijk niet planmatig uitgevoerd,
waarmee de doorgaande lijn naar groep 3 onvoldoende is
gewaarborgd (WPO art. 8, lid 1). Het bestuur dient ervoor te zorgen
dat het deze tekortkoming herstelt. Bij het herstelonderzoek over
uiterlijk één jaar beoordelen we of het bestuur aan deze
herstelopdracht heeft voldaan.
Vervolgtoezicht
Zoals hierboven is aangegeven voeren we over uiterlijk één jaar een
herstelonderzoek uit. In maart/april 2019 voeren we bovendien een
gesprek met het bestuur en de directie van de school om na te gaan of
het verbeterproces voldoende vertrouwen geeft in een tijdige
verbetering van de onderwijskwaliteit. In een toezichtplan leggen we
vast op welke wijze we de voortgang tussentijds en aan het eind van
het traject monitoren.
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Zolang de kwaliteit zeer zwak is, staat de school op de lijst van zeer
zwakke scholen op onze website. De school blijft onder toezicht tot de
kwaliteit weer voldoende is. Meer over ons toezicht op zeer zwakke
scholen vindt u in de brochure op onze website “Toezicht op zeer
zwakke scholen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal
onderwijs – zo werkt het”.
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3 . Resultaten onderzoek
3.1. Onderwijsproces

Aanbod dekkend voor de kerndoelen, maar in groep 1/2 niet
beredeneerd
Het leerstofaanbod op De Ranonkel is dekkend voor de kerndoelen en
wordt aangeboden tot en met het niveau van groep 8. Het voldoet
daarmee aan de basiskwaliteit. Toch geven we de school een
herstelopdracht op één onderdeel van het leerstofaanbod. Het
leerstofaanbod in groep 1/2 wordt namelijk niet planmatig uitgevoerd,
waarmee de doorgaande lijn naar groep 3 onvoldoende is
gewaarborgd (WPO art. 8, lid 1). De leraren werken in deze groepen
thematisch, waarbij zij de intentie hebben te werken aan de hand van
de SLO-doelen. In de praktijk is de relatie tussen de
onderwijsactiviteiten en deze doelen echter onvoldoende zichtbaar.
De school ziet dit zelf ook als ontwikkelpunt en overweegt om te gaan
werken met een methodisch aanbod voor de groepen 1/2.
Het afgelopen jaar heeft het team een nieuwe taalmethode
ingevoerd, waarbij met name is gekeken naar het spellingaanbod. Dit
komt de kwaliteit van het spellingonderwijs ten goede. Ook heeft de
school een digitale methode voor de verwerking van het rekenen
ingevoerd. Leraren kunnen in het gebruik hiervan beter geschoold
worden, onder andere in het benutten van het zogenoemde
dashboard om tijdens de les te zien welke leerlingen extra hulp nodig
hebben. Voor leerlingen die meer aankunnen is voor rekenen enig
materiaal beschikbaar, maar dit kan verder uitgebouwd worden, ook
voor de andere vakgebieden.

Als de leraren
de oorzaken
van de
achterblijvende
ontwikkeling
van
leerlingen
beter in beeld
hebben,
kunnen zij
hun
interventies
gerichter
kiezen

Het team zoekt onvoldoende naar oorzaken voor stagnatie bij
leerlingen
De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen met toetsen en
observaties maar heeft nog onvoldoende inzichtelijk of de leerlingen
in voldoende mate een ononderbroken ontwikkeling doorlopen (WPO
art. 8, lid 1). Dit komt doordat er op het niveau van de individuele
leerling nog te weinig wordt gezocht naar verklaringen voor
tegenvallende resultaten. Zoals ook bij het vorige inspectiebezoek is
geconstateerd, stellen leraren weliswaar instructiegroepen samen op
basis van toetsgegevens, maar noch op subgroep- noch op individueel
niveau wordt consequent nagegaan hoe het kan dat leerlingen
onvoldoende vooruitgaan.
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Daardoor missen leraren handvatten om in hun verlengde instructie
de leerlingen datgene te bieden wat hen daadwerkelijk verder helpt.
Positief is dat het team dit zelf ook als ontwikkelpunt ziet en zich
inmiddels realiseert dat de zorg en begeleiding een gedeelde
verantwoordelijkheid is en niet hoofdzakelijk bij de intern begeleider
belegd kan worden. Vanuit het team is een leerteam aan de slag
gegaan om uit te zoeken hoe de groepsplannen sturender kunnen
worden voor het handelen van de leraren. Ook de relatie met de dagen weekplanningen is hierbij onderwerp van onderzoek.

Leraren laten teveel kansen liggen in hun didactisch handelen
Schoolbreed is het didactisch handelen van leraren niet van
voldoende kwaliteit om een ononderbroken ontwikkeling van
leerlingen mogelijk te maken en hen goed genoeg voor te bereiden op
het vervolgonderwijs (WPO art. 2 en art. 8 lid 1). In enkele
geobserveerde lessen werd helemaal geen instructie gegeven, terwijl
dit wel wenselijk was. Verder zijn veel lessen overwegend
leraargestuurd en is er weinig aandacht voor manieren om tot een
oplossing te komen, met uitwisseling tussen leerlingen daarover. Ook
zijn er gemiste kansen als het gaat om de inzet van ondersteunend
materiaal bij bijvoorbeeld lastige rekenopgaven.
Verbetering is verder nodig in de afstemming van de instructie op
verschillen tussen leerlingen. Waar we verlengde instructie hebben
gezien, had die veelal het karakter van begeleid werken, zonder dat
leraren specifieke interventies inzetten gericht op het oplossen van
struikelblokken van leerlingen. Als de leraren de oorzaken van de
achterblijvende ontwikkeling van leerlingen beter in beeld hebben,
kunnen zij hun interventies gerichter kiezen. Hierdoor kunnen
leerlingen meer profiteren van de verlengde instructie. De school is
sinds dit schooljaar groepsdoorbroken gaan werken bij begrijpend
lezen, om de verschillende niveaus beter te kunnen bedienen. Het
team is hier positief over. Een risico hierbij is wel dat als de verwerking
vervolgens in de eigen groep wordt gedaan, de mogelijkheid tot
reflectie op manieren waarop antwoorden zijn gevonden, beperkt is.
Positief is dat we ook enkele (ruim) voldoende lessen hebben gezien
én dat leerlingen in alle groepen geconcentreerd aan het werk waren.
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3.2. Schoolklimaat

Leerlingen voelen zich veilig op school
Zoals ook bij het vorige onderzoek is geconstateerd, zorgen leraren
ervoor dat de leerlingen zich veilig voelen. Jaarlijks wordt de
veiligheidsbeleving gemeten en de uitslagen daarvan bevestigen dit
beeld. De school hanteert een uitgebreid veiligheidsplan waarin onder
andere procedures zijn vastgelegd rond de omgang met eventueel
pestgedrag. De verschillende gesprekspartners, onder wie de
leerlingen, geven aan dat er weinig wordt gepest en dat leraren
optreden als dit wel gebeurt. De wijze waarop zij dit doen verschilt
echter. Ook is er in de praktijk geen eenduidige aanpak als het gaat om
gewenst gedrag van leerlingen bij pestgedrag. De leraren met wie we
hebben gesproken erkennen dat hierin verschillen zijn en merken op
dat wellicht door het hele jaar heen structureler aandacht moet zijn
voor de sociale omgang en de sociaal-emotionele ontwikkeling van
leerlingen. Nu ligt de focus hierop tijdens de eerste zes weken van het
schooljaar. Een aandachtspunt is verder dat de leerlingen met wie we
hebben gesproken niet weten wie de vertrouwenspersoon is op
school.

Leerlingen
zijn blij met
hun school

Leerlingen gaan met plezier naar school
Op De Rankonkel heerst een prettig pedagogisch klimaat. Leraren
geven complimenten als leerlingen iets goed doen en benaderen hen
op een positieve en respectvolle manier. Leerlingen zijn blij met hun
school. Aan het begin van het schooljaar stellen zij gezamenlijk
gedragsregels op voor hun groep, zodat zij zich hier ook
verantwoordelijk voor voelen. Er is een leerlingenraad die via
verkiezingen tot stand is gekomen, een mooi voorbeeld van oefening
in burgerschap. Maandelijks overlegt deze raad met de directie. Ook
vinden diverse groepsdoorbroken activiteiten volgens de school in
goede harmonie plaats.
De school kan zich verder verbeteren door explicieter te maken hoe
zij de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen stimuleert, iets wat
de school als ambitie benoemt. De leerlingen van De Ranonkel
hebben hiervoor genoeg in huis, waardoor het pedagogisch klimaat
meer kan 'bruisen' dan nu het geval is.
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3.3. Onderwijsresultaten

De onderwijsresultaten zijn drie jaar achtereen lager dan mag worden
verwacht
De resultaten die leerlingen in groep 8 behalen, zijn onvoldoende
(WPO art. 10a en Regeling leerresultaten PO 2014). In 2016, 2017 en
2018 liggen deze onder de ondergrens die geldt voor scholen met een
vergelijkbare leerlingenpopulatie. In het licht van het realiseren van
voldoende leerresultaten aan het einde van de basisschool vragen de
resultaten van met name rekenen en wiskunde schoolbreed aandacht.
De school is zich hiervan bewust en is daarom een
rekenverbetertraject gestart. Aangezien de rekenresultaten ook voor
de huidige groep 8 vorig schooljaar lager waren dan verwacht, zijn
specifiek in deze groep extra inspanningen nodig om de
eindresultaten dit schooljaar op voldoende te krijgen.

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

Aansturing moet doelgerichter en meer gebaseerd worden op
analyses
De wijze waarop het huidige kwaliteitszorgsysteem functioneert, biedt
onvoldoende waarborg voor de (ontwikkeling van de) kwaliteit van
het onderwijsproces en de leerresultaten (WPO art. 10 en 12, lid 4).
Allereerst heeft de school geen gedegen analyse van haar
leerlingenpopulatie gemaakt, om op basis daarvan onderwijskundige
keuzes te kunnen maken. Aandachtspunten binnen de
leerlingenpopulatie zijn bijvoorbeeld de grote diversiteit in niveaus en
een geleidelijke instroom van leerlingen met een nietNederlandstalige achtergrond.
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verbetering
van de
basiskwaliteit
op het gebied
van rekenen
en taal
verdient
voorrang

13/17

Verder heeft de school niet de gewoonte om afspraken op
onderwijskundig gebied, bijvoorbeeld over een schoolbreed te
hanteren instructiemodel of over de groepsadministratie, waaronder
planning, vast te leggen. Dit maakt het lastig om werkwijzen te borgen
en om voldoende kritisch na te gaan in hoeverre de school voldoet
aan haar eigen kwaliteitscriteria. Sinds vorig schooljaar stellen alle
scholen op initiatief van het bestuur een zelfevaluatie op. De
zelfevaluatie die De Ranonkel heeft opgesteld, is echter beperkt van
inhoud en weinig kritisch. Evenmin is duidelijk waar de beschreven
waarderingen op zijn gebaseerd.
Ook is het zaak dat de directie meer gaat focussen op de verbetering
van de basiskwaliteit. De school oriënteert zich onder andere op een
geïntegreerde en onderzoekende manier van werken bij
wereldoriëntatie en het invoeren van een leerlijn digitale
geletterdheid. Hoewel dit mooie ontwikkelingen zijn, verdient de
verbetering van de basiskwaliteit op het gebied van rekenen en taal
voorrang. Positief is in dit verband dat de school op twee belangrijke
thema's verbetertrajecten heeft ingezet, te weten een
rekenverbetertraject en een traject om meer zicht op de ontwikkeling
van leerlingen te krijgen. Het tempo waarin deze verbetertrajecten
gestalte krijgen, ligt echter laag. Het lijkt bovendien verstandig om bij
het tweede traject scholing en coaching van leraren een prominentere
plek te geven dan nu het geval is.
In de (werk)week voorafgaand aan dit inspectieonderzoek heeft een
audit plaatsgevonden door een extern bureau, op initiatief van het
bestuur. Hoewel het spijtig is dat deze audit niet eerder heeft
plaatsgevonden, heeft het team belangrijke verbeterpunten erkend
die hierin werden geconstateerd en die grotendeels op één lijn liggen
met die van de inspectie. Ook gaven de leraren aan dat zij veel hebben
gehad aan de individuele feedback op hun lessen. De directie kan hen
op dit gebied scherper feedback geven.
Ten slotte analyseert de school de behaalde onderwijsresultaten niet
consequent schoolbreed. Ook stelt zij geen schoolspecifieke
resultaatdoelen, zodat leraren niet goed weten welke resultaten
verwacht mogen worden bij hun leerlingen. De school heeft de
resultaten wel helder in beeld en heeft op basis daarvan onder andere
besloten tot het rekenverbetertraject en de invoering van een nieuwe
taalmethode. Echter, deze keuzes zijn niet gebaseerd op een gedegen
analyse waarbij dieper is gezocht naar andere mogelijke verklaringen
voor de tegenvallende resulaten.
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Het team wil zich graag verbeteren
We beoordelen de kwaliteitscultuur als voldoende, hoewel deze nog
wel in ontwikkeling is. De leraren lieten in het gesprek dat we met hen
hadden zien dat zij zich verantwoordelijk voelen voor de
tegenvallende resultaten en zich bewust zijn van de belangrijkste
punten waarop verbetering nodig is. Ook het feit dat zij de individuele
feedback tijdens de audit als positief en opbouwend hebben ervaren waarbij sommigen op eigen initiatief al zijn gaan experimenteren met
het toepassen van gegeven tips - geeft een beeld van voldoende
bereidwilligheid en in de basis een professionele houding. In dit
verband zou het mooi zijn als ook intercollegiale consultaties een
vaste plek zouden krijgen in de kwaliteitszorgcyclus. Nu wordt de
mogelijkheid daartoe wel geboden, maar leraren hebben deze tot nu
toe nog niet benut.
Er is een voorzichtig begin gemaakt met leerteams die
verbeteronderwerpen oppakken. Zaak is nu dat de directie samen met
de IB'er en de bouwcoördinatoren een gericht verbetertraject in gang
zetten, waarbij zaken worden vastgelegd, taken en
verantwoordelijkheden duidelijk zijn en leraren worden begeleid bij
het implementeren van maar ook worden aangesproken op gemaakte
afspraken.

3.5. Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. De tekortkomingen in
wettelijke vereisten die bij het kwaliteitsonderzoek in 2017 zijn
geconstateerd, heeft de school hersteld.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - KWALITEITSONDERZOEK

15/17

4 . Reactie van het bestuur
Het bestuur en de school zijn teleurgesteld dat de inspectie de school
kwalificeert als ‘zeer zwak’. We kijken terug op het bezoek van de
inspectie als een dag waarop het team met verve de ontwikkelingen
van ons onderwijs heeft neergezet.
Vanuit de bevindingen van de inspectie is de school zich wel bewust
van de verbeterpunten.
De al ingezette verbetertrajecten op het gebied van het
rekenonderwijs en 'zicht op ontwikkeling' zullen, in samenwerking
met externe ondersteuning, vanaf nu een versnelling gaan
doormaken.
Wij zijn ons bewust dat de leerresultaten omhoog moeten. Het
analyseren van de onderwijsontwikkelingen en de opbrengsten met
daaraan gekoppelde acties moeten verbeteren. Hierbij gaat het met
name om het vermogen om te analyseren en dit om te zetten naar
acties in de groep. Dit zal op teamniveau worden uitgevoerd. Het
accent ligt zowel op leerkrachtvaardigheden als op de inhoud van het
leerstof aanbod. Het planmatig uitvoeren van deze acties zal meer
zichtbaar gemaakt worden.
Het omgaan met de diversiteit aan onderwijsbehoeftes vraagt meer
aandacht voor de didactische vaardigheden van de leerkracht. Hierin
gaat een verbeterde afstemming plaatsvinden.
De bovenstaande verbeterpunten staan centraal in het verbeterplan
waarin we ook zichtbaar maken welk punt op directieniveau, op
teamniveau en/of op individueel niveau ligt.
Het doel voor het komende jaar is om tot een duurzame verbetering
van het onderwijs te komen, stevig verankerd in een systeem van
kwaliteitszorg.
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