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Op 14 februari 2017 hebben wij een kwaliteitsonderzoek gedaan op basisschool
Binnen de Veste. Deze school heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie
handhaaft het basisarrangement. Geen van de acht onderzochte standaarden is
als onvoldoende beoordeeld en vijf standaarden zijn als goed beoordeeld.

Wat gaat goed?
Het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten stelt de leerlingen
in staat om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarnaast krijgen leerlingen
die een arrangement hebben passende ondersteuning.
De toetsing en afsluitingsprocedure verloopt zorgvoldig en is met alle
betrokkenen gecommuniceerd.
De school heeft een goed systeem van kwaliteitszorg waarbij alle aspecten van
het onderwijsleerproces in beeld worden gebracht en vervolgens geëvalueerd
en, indien nodig, aangepast. Ieder teamlid levert niet alleen een bijdrage
aan het vasthouden van de kwaliteit, maar ook aan de ontwikkeling van de
school door lid te zijn van een van de DOP werkgroepen.

Wat kan beter?
Alle onderzochte standaarden voldoen minimaal aan de eisen die de wet stelt.
Toch liggen er nog kansen voor verdere verbetering op het gebied van zicht op
ontwikkeling. Zo vraagt het volgen en afstemmen op de ontwikkeling van de
leerlingen om aanscherping. In de groepsanalyseformulieren die de
leerkrachten hanteren, kan voor de leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften duidelijker omschreven worden aan welke hiaten en
achterstanden gewerkt wordt en op welke wijze.

Wat moet beter?
Er zijn op dit moment vanuit de wettelijke eisen geen punten die om directe
verbetering vragen. De basis is in orde, alle onderzochte standaarden zijn als
voldoende beoordeeld.

SAMENVATTING
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Wat voor onderzoek heeft de inspectie gedaan?
Volgens de wet moeten alle scholen eens in de vier jaar door de inspectie
worden bezocht. Vanaf januari 2015 krijgen alle scholen die daarvoor in
aanmerking komen een onderzoek met een concept-waarderingskader. Dit
kader is in juni 2016 bijgesteld. Vanaf 24 oktober krijgen scholen een onderzoek
met dit bijgestelde onderzoekskader voor 2017. Zo ook basisschool Binnen de
Veste.
Voor meer informatie over het nieuwe toezicht en de opzet van de vernieuwde
kwaliteitsonderzoeken en het nieuwe onderzoekskader, zie de website van de
inspectie www.onderwijsinspectie.nl.

Werkwijze
Op 14 februari 2017 hebben de volgende onderzoeksactiviteiten
plaatsgevonden:
• een documentenanalyse;
• gesprekken met verschillende groepen belanghebbenden: directie, intern

begeleider, leraren, ouders en leerlingen;
• observaties van de onderwijspraktijk in de groepen. Deze observaties

hebben wij samen met observanten van de school uitgevoerd.

Aan het eind van de onderzoeksdag hebben we een feedbackgesprek gevoerd
met het bestuur, de schoolleiding, de intern begeleider en de leraren van de
school. In dit gesprek zijn de bevindingen en oordelen van de inspectie
besproken en heeft de school aangegeven wat zij gaat doen met deze
bevindingen.

Naast de beoordeelde standaarden hebben wij enkele aanvullende wettelijke
aspecten beoordeeld. Wanneer niet voldaan is aan één of meer van deze
artikelen, geven wij dat aan in paragraaf 3.2.

Leeswijzer
Hierna volgt eerst de conclusie van het onderzoek op basisschool Binnen de
Veste. Hoofdstuk 3 geeft per kwaliteitsgebied de resultaten van het onderzoek.
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en de rapportage
opgenomen.

INLEIDING1
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Basisschool Binnen de Veste realiseert op de onderzochte onderdelen onderwijs
van ten minste voldoende kwaliteit. De inspectie handhaaft het
basisarrangement.

HOOFDCONCLUSIE2
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De leraren houden zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen met behulp van
toetsen, observaties, leerlingenwerk, gesprekken en (zelf-)rapportages, zoals de
schooldagboekjes. De leraren gebruiken de informatie van de toetsen, hun
observaties en de inbreng van de ouders om hun onderwijs af te stemmen op
het niveau en de ontwikkeling van de leerlingen, om hiaten of voorsprongen te
signaleren en om te bepalen welke leerlingen extra ondersteuning, begeleiding
of externe zorg nodig hebben.
De leraren doorlopen daarbij systematisch de cyclus van 'evalueren, analyseren,
doelen stellen en aanpak bepalen'. Het bijstellen van het groepsanalyseplan
gebeurt heel regelmatig en daarmee is het een levend document dat een
duidelijke meerwaarde heeft gekregen. Een kans voor de school is om, voor die
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, meer specifiek de
onderwijsbehoeften te analyseren, zodat aanbod en werkwijze meer afgestemd
zijn op de individuele leerling.

In de groepen slagen de leerkrachten erin om een goede sfeer te creëren die het
leren en ontwikkelen bevordert. Daarnaast is het eigenaarschap van de
leerlingen op hun eigen leerproces sterk ontwikkeld door te werken met "een
hele dag Dalton". De leerlingen met wie is gesproken, geven aan dat ze veel
leren. Ze vertellen ook dat de leraren goed lesgeven; een beeld dat tijdens de
lesobservaties is bevestigd. De leraren verstaan hun vak en zijn in staat om
verschillende didactische vaardigheden toe te passen die afgestemd zijn op de
groep en op het lesdoel. Ze leggen duidelijk uit en weten de leerlingen
enthousiast en betrokken te maken en 'bij de les' te houden. Het structureel

RESULTATEN ONDERZOEK BASISSCHOOL BINNEN DE
VESTE

3

3.1 Kwaliteitsoordelen op onderzochte standaarden

Kwaliteitsgebied Onderwijsproces Onvoldoende Voldoende Goed

•

•

•

•

OP2 Zicht op ontwikkeling

OP3 Didactisch handelen

OP4 (Extra) ondersteuning

OP8 Toetsing en afsluiting

Onderwijsproces
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houden van kindgesprekken, wat in ontwikkeling is, biedt de school een kans om
het onderwijs nog beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften.

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben gebruikt de school een
ontwikkelingsperspectief. Deze leerlingen werken met een eigen leerlijn waarin
het doelgericht aanbod, de doelen en subdoelen die gehaald moeten worden en
de afstemming met het aanbod in de groep beschreven staat. Dit wordt
regelmatig geëvalueerd met alle betrokkenen, dus ook met de ouders en het
kind zelf.

Alle leerlingen maken tijdens hun schoolperiode toetsen van het
leerlingvolgsysteem. Deze worden afgenomen conform de voorschriften. De
school volgt een zorgvuldige procedure bij het bepalen van het advies voor
vervolgonderwijs en neemt daarbij de ouders én de leerling mee in dit proces.
Ouders zijn goed geïnformeerd over het schoolbeleid voor toetsing, vertragen en
versnellen.

De school biedt een veilig pedagogisch klimaat waarin veel aandacht is voor de
persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. De school is daar trots op; de
leerlingen en hun ouders bevestigen dit beeld en geven aan dat ze gezien
worden in de school. De school hanteert duidelijke regels die ook worden
gehandhaafd. De leraren gebruiken in alle groepen een programma om de
sociale vaardigheden van de leerlingen te ontwikkelen. Als er een incident is,
handelt de school adequaat aan de hand van het recent geactualiseerde anti-
pestprotocol. Dat deze werkwijze van de school effectief is blijkt uit de
resultaten van het onderzoek dat de school regelmatig uitvoert om na te gaan
hoe het staat met de veiligheidsbeleving van de leerlingen. De uitkomsten van
deze bevragingen laten een positieve trend zien.
De school geeft aan dat zij weten dat de wetgeving op het gebied van sociale
veiligheid op een aantal punten aangescherpt is, het bestuur neemt dit mee in
het veilgheidsbeleidsplan.

Kwaliteitsgebied Schoolklimaat Onvoldoende Voldoende Goed

•SK1 Veiligheid

Schoolklimaat

Kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten Onvoldoende Voldoende Goed N.t.b.

•OR1 Resultaten
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De resultaten die de leerlingen van basisschool Binnen de Veste aan het einde
van de basisschoolperiode behalen, zijn voldoende. Wij baseren dit oordeel op
de resultaten van de afgelopen drie jaar. In 2014 en 2016 lagen die onder de
wettelijke ondergrens, in 2015 erboven. Het team werkt hard om ervoor te
zorgen dat de resultaten minimaal passend zijn voor de leerlingpopulatie. De
behaalde resultaten zijn geanalyseerd en op basis daarvan zijn activiteiten
ingezet om de tegenvallende resultaten te verbeteren.
Tot nu toe heeft de school zich vooral gericht op de resultaten die behaald
worden op onderdelen op het gebied van taal en rekenen. De inspectie nodigt de
school uit om ook de resultaten van de minder meetbare referentieniveaus in
beeld te brengen, zoals mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Ook voor
andere vakgebieden en vaardigheden is het een uitdaging concrete doelen te
stellen waarmee de school resultaten op deze gebieden ook in kaart kan
brengen.

Basisschool Binnen de Veste handelt op basis van een duidelijke visie op
Daltononderwijs. Daarvoor bestaat een breed draagvlak en de schoolleiding en
de leraren geven samen hun ambities vorm. De lat ligt hoog: de school is steeds
op zoek naar verdere ontwikkeling op alle gebieden van het onderwijs. Daarbij
wordt in een professionele cultuur met een duidelijke
verantwoordelijkheidsverdeling geleerd van en met elkaar in de DOP
werkgroepen. Een goed voorbeeld hiervan is de manier waarop aan eigentijdse
en goed bij de leerlingenpopulatie passende didactische en pedagogische
concepten en aanpakken wordt gewerkt. Resultaten en aspecten van het
onderwijsleerproces worden regelmatig geëvalueerd. De school legt de
resultaten vast in een kwaliteitshandboek om de kwaliteit vast te houden en te
borgen. Verbeteringen sluiten aan bij de kritische en realistische evaluaties en er
is sprake van een planmatige aanpak, die de schoolleiding adequaat aanstuurt.

De inspectie concludeert dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de
wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd.

Onderwijsresultaten

Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie Onvoldoende Voldoende Goed

•

•

KA1 Kwaliteitszorg

KA2 Kwaliteitscultuur

Kwaliteitszorg en ambitie

3.2 Overige wettelijke voorschriften
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Dit rapport beschrijft de oordelen van de inspectie over de kwaliteit van het
onderwijs op basisschool Binnen de Veste. We hebben de school en het bestuur
gevraagd om de ontwikkelrichting aan te geven op basis van de eigen
kwaliteitsoordelen en die van de inspectie.

Hieronder geeft het bestuur zijn reactie:

REACTIE VAN HET BESTUUR4
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