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Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is in
schooljaar 2017-2018 uitgevoerd bij het bestuur van Jong Leren. 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.

Bij vier scholen, Halverwege, De Molenwerf, 't Venne en Bommelstein,
hebben we gekeken of het bestuur weet wat de kwaliteit van de
scholen is en of deze scholen ook het beleid van het bestuur uitvoeren
(verificatie onderzoeken). Deze scholen hebben wij uitgekozen na
bestudering van de Strategische Beleids Agenda 2016-2020 en
gesprekken met het bestuur. Hieruit blijkt dat het bestuur heeft
besloten dat de lessen zich meer moeten richten op wat leerlingen in
de toekomst moeten kennen en kunnen. Maar ook wil hij ervoor
zorgen dat de lessen beter aansluiten op de verschillende niveaus van
de leerlingen (Passend Onderwijs). Tenslotte wil het bestuur dat er een
grotere samenwerking komt tussen de scholen en de opvang. Wij
hebben ons onderzoek gericht op de laatste twee punten (Passend
Onderwijs en samenwerking).

Het bestuur heeft aangegeven dat het van mening is dat De Reiger en
De Paradijsvogel goede scholen zijn. Ook dit hebben wij onderzocht.
Wij zagen in de onderwijsresultaten van de verschillende scholen van
Jong Leren geen aanleiding om een onderzoek naar risico's te doen.

Wat gaat goed?
Het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit, zorgt voor
verbeteringen als het nodig is en gaat verstandig met zijn geld om. Het
doel is om het onderwijs steeds te blijven verbeteren. Op
verschillende basisscholen hebben wij onderzocht of de scholen ook
daadwerkelijk aan de doelen werken. Hieruit blijkt dat de
samenwerking tussen opvang en onderwijs op De Molenwerf, De
Reiger en De Paradijsvogel al goed vorm krijgt. Ook zien we dat het
Passend Onderwijs op 't Venne van goed niveau is. Tenslotte zien we
dat het bestuur de scholingsmogelijkheden voor het personeel goed
regelt en dat veel leraren gebruik maken van deze scholingen.
Het bestuur overlegt regelmatig met de interne toezichthouder. De
manier waarop de Raad van Toezicht het interne toezicht uitvoert
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vinden wij goed. De toezichthouders krijgen voldoende informatie en
krijgen de mogelijkheid om mee te praten over het beleid en dit te
controleren. Bovendien is de toezichthouder een kritische
gesprekspartner, gaat ook op bezoek bij scholen en neemt haar taak
serieus om zo het onderwijs te helpen verbeteren.

Tot slot is het bestuur financieel gezond. Het bestuur weet hoeveel
geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed
onderwijs.

Wat kan beter?
Het College van Bestuur volgt de kwaliteit van het onderwijs op
verschillende manieren. Bezoeken door het bestuur, door
collegascholen, maar ook door collega's binnen Jong Leren zijn hier
voorbeelden van. Jong Leren heeft een systematiek ontwikkeld om de
kwaliteit van haar scholen in kaart te brengen. Deze systematiek is
nog in ontwikkeling en kan nog verbeteren door niet alleen te
beschrijven waar scholen mee bezig zijn maar vooral ook duidelijk te
maken waarom dit verbeteringen zijn voor de leerlingen en ouders.
Ook de doelen die het hiermee wil bereiken kunnen duidelijker
beschreven worden en welke hiervan al gerealiseerd zijn. Hiervoor is
het nodig dat het bestuur duidelijk aangeeft wanneer het tevreden is
met het bereikte. Daarnaast is het belangrijk om de te behalen
onderwijsresultaten niet voor alle scholen gelijk te stellen maar per
school af te stemmen op de leerlingen die er zitten. Dit gebeurt nu nog
niet. Tenslotte kan het bestuur de Gemeenschappelijke
Medezeggenschaps Raad (GMR) en de ouders beter informeren over
het beleid en de leden van de GMR meer betrekken bij de besluiten die
het bestuur neemt.

Wat moet beter?
Het bestuur en de scholen voldoen aan de wet. Daarom zijn er geen
onderdelen die vanuit de wettelijke eisen vragen om verbetering.
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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 de periode november en december 2017 een
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij de Stichting Jong Leren. 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.

Tabel overzicht standaarden bestuur

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 op schoolniveau verschillende typen
onderzoek:

• Verificatieonderzoek
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We voeren
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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.

• 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.

Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij
scholen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze scholen
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs.
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op de verschillende
scholen. Ook is aangegeven welk type onderzoek is ingezet.
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Verificatie Risico Goed Herstel Stelsel

School 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

OnderwijsprocesOnderwijsproces

OP1 Aanbod/
Onderwijsprogramma

• •

OP2 Zicht op ontwikkeling en
begeleiding

• • • • •

OP2SN Zicht op ontwikkeling
en begeleiding

• •

OP3 Didactisch handelen • • • • •

OP4 (Extra) ondersteuning

OP5 Onderwijstijd

OP6 Samenwerking • • • •

OP7 Praktijkvorming/Stage /
Beroepspraktijkvorming

OP8 Toetsing en afsluiting • •

SchoolklimaatSchoolklimaat

SK1 Veiligheid • •

SK2 Pedagogisch klimaat/
Leerklimaat

• •

OnderwijsresultatenOnderwijsresultaten

OR1 Resultaten/Studiesucces • •

OR2 Sociale en
maatschappelijke
competenties

• •

OR3 Vervolgsucces • •

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg • • • • •

KA2 Kwaliteitscultuur • • • •

KA3 Verantwoording en
dialoog

• •

1. Halverwege, 2. De Molenwerf, 3. Bommelstein, 4. 't Venne 8. De
Paradijsvogel, 9. De Reiger

Tabel overzicht standaarden

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met leerlingen en
docenten en verschillende lessen bezocht. Voor de verantwoording
van de precieze inrichting van het onderzoek verwijzen wij naar het
onderzoeksplan dat voor elk vierjaarlijks onderzoek per bestuur wordt
opgesteld.
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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. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
op de resultaten van de verificatieonderzoeken op de vier onderzochte
scholen, respectievelijk Halverwege, De Molenwerf, Bommelstein en 't
Venne. In hoofdstuk 4 en 5 staan de resultaten vermeld naar de
onderzoeken naar goed op de twee onderzochte scholen,
respectievelijk De Paradijsvogel en De Reiger.

In hoofdstuk 6 tenslotte 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
vierjaarlijkse onderzoek naar het bestuur en de scholen geven we in
het funderend onderwijs geen oordeel over het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel over de drie
standaarden afzonderlijk. Wel 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.

Samenvattend oordeel
Het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit, stuurt waar
nodig op verbeteringen en zorgt voor deugdelijk financieel beheer. De
professionele cultuur binnen het bestuur beoordelen wij als goed.
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Wij zijn het eens met het bestuur dat de scholen actief werken aan de
uitvoering van de Strategische Beleids Agenda. De onderdelen
samenwerking tussen opvang en school en Passend Onderwijs
hebben hebben wij geverifieerd op enkele scholen en wij zien de door
het bestuur geschetste kwaliteit ook terug. Scholen zijn vrij om
invulling te geven aan deze onderdelen en wij zien variaties hiervan
terug. Zo geeft 't Venne een eigen invulling aan het tegemoet komen
aan de onderwijsbehoeften van leerlingen waardoor het Passend
Onderwijs ook daadwerkelijk passend wordt voor individuele
leerlingen en leggen De Molenwerf, De Paradijsvogel en De Reiger de
nadruk op de samenwerking tussen onderwijs en opvang in de vorm
van een IKC. Daarnaast zijn meerdere scholen bezig met
vernieuwende onderwijsvormen zoals het werken in units en het
invoeren van ict om het onderwijs meer op maat te maken en
uitdagender. Tenslotte zijn wij het eens met het bestuur dat zowel De
Paradijsvogel als De Reiger het oordeel goed verdienen. Voor alle
standaarden zijn de oordelen minimaal voldoende en op enkele
standaarden zijn ze goed.

Het bestuur houdt voldoende zicht op de organisatie als geheel en de
onderwijskwaliteit op de individuele scholen. De directeuren zijn
betrokken bij de tot standkoming van de Strategische Beleids Agenda
en op de scholen zien wij dat leraren de visie breed ondersteunen. In
mindere mate zien wij dat de GMR is betrokken bij de tot
standkoming van het beleid.

Het bestuur volgt de uitvoering op verschillende manieren. Zo zijn er
gesprekken met de scholen, maar er zijn ook jaarverslagen,
zogenaamde 'vlootschouwen' en audits waarmee de school de
kwaliteit volgt. Bij het volgen van de kwaliteit beperken bestuur en
scholen zich tot een beschrijving van de activiteiten en
kwaliteitscriteria. Het bestuur kan beter sturen op wat de scholen
uiteindelijk realiseren door hier gerichtere kwaliteitscriteria aan te
koppelen. Hierdoor wordt duidelijker wat het gevoerde beleid nu voor
toegevoegde waarde heeft voor ouders en leerlingen. Dit geldt zowel
voor onderwijsvernieuwingen en invoering van ict, als ook voor het
overgaan op een IKC. Het is dan makkelijker om bij de evaluatie vast te
stellen wat het beleid heeft opgeleverd en of het bestuur en de
scholen tevreden zijn met het bereikte.

De kwaliteitscultuur beoordelen wij als goed. Dit, omdat er veel
aandacht is voor het professionaliseren van personeel. Niet alleen op
de scholen zelf, maar ook het leren van elkaar tussen scholen
onderling, krijgt veel aandacht. In de verantwoording naar
belanghebbenden kan het bestuur de GMR beter positioneren en ook
ouders beter informeren over het bestuursbeleid.

Ook de financiële positie van het bestuur is in orde. We zien op de
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korte of middellange termijn geen risico’s voor de financiële
continuïteit bij Jong Leren. Het bestuur voldoet aan de onderzochte
standaarden van het kwaliteitsgebied Financieel Beheer.

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.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
Het antwoord op bovenstaande drie vragen is positief. Hiermee
beoordelen we de kwaliteitszorg op bestuursniveau dan ook met een
voldoende. Tot dit oordeel komen we op basis van zowel de
bevindingen van het onderzoek op bestuursniveau als dat van de
verificatieonderzoeken en onderzoeken naar goed op de scholen.
Stichting Jong Leren is voortgekomen uit een fusie tussen twee
afzonderlijke besturen. Hierdoor is een bestuur ontstaan met veel
meer scholen, verspreid over een groter gebied waardoor tijd nodig
was voor onderlinge kennismaking en het vormen van één geheel en
identiteit.

Na de fusie heeft Jong Leren een systematiek ontwikkeld om de
kwaliteit van alle scholen in kaart te brengen en te monitoren. In dit
document worden van alle scholen de beelden en signalen van zowel
de scholen zelf, maar ook die van de stafmedewerkers en college van
bestuur verzameld, zodat er vanuit een bundeling van ieders expertise
een integraal schoolbeeld ontstaat. In het document worden
gegevens verzameld over onder andere de resultaten, vervolgsucces,
schoolklimaat, tevredenheidspeilingen, ziekteverzuim en kwaliteit
personeel. Deze systematiek is nog in ontwikkeling.

Het bestuur bevraagt de directies over de realisatie van het beleid en
neemt waar nodig maatregelen om de kwaliteit bij te stellen. Om de
kwaliteit op de afzonderlijke scholen te bepalen, onderhoudt het
bestuur nauwe contacten met de scholen en zijn er verschillende
audits. Het bestuur bezoekt de scholen en neemt quick scans af. Elke
twee jaar is er per school een ontwikkelaudit en elke vier jaar een
brede audit. Ook vullen de directies vragenlijsten in over de kwaliteit
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en wordt dit vergeleken met het beeld van het bestuur over de
scholen. De uitkomsten worden op bestuursniveau naast elkaar
gelegd en onderling vergeleken. Vorig jaar namen directeuren, samen
met de afdeling P&O, een zogenaamde 'vlootschouw' af waarbij ze de
kwaliteit van alle leraren op school vastleggen. Hiermee heeft het
bestuur voldoende zicht op de onderwijskwaliteit.
Tenslotte stuurt het bestuur ook op de verbetering van de kwaliteit.
Voor de jaren 2016-2020 is er een Strategische Beleids Agenda (SBA).
Enkele speerpunten zijn het Passend Onderwijs, de Samenwerking
tussen opvang en onderwijs, de vernieuwing en innovatie van
onderwijs, eigenaarschap van leerlingen en personeel en het
investeren in ict. De resultaten hiervan zien wij tijdens de onderzoeken
op de scholen ook daadwerkelijk terug.

Wij zien ook ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld waar het gaat om
het bepalen van doelen. De resultaten die de scholen moeten behalen
zijn voor alle scholen gelijk en houden daarmee geen rekening met de
onderlinge verschillen tussen scholen en de leerlingenpopulaties.
Door hierin te differentiëren kan het bestuur meer recht doen aan de
verschillen. Daarnaast ontbreekt in de audits nog diepgang waardoor
deze onvoldoende informatie oplevert en te weinig zicht geeft op
eventuele blinde vlekken. Dit komt onder andere doordat de scholen
geen eigen ambities en doelen formuleren. Ook beschikken scholen
nog niet over een zelfevaluatie waarin ze onderzoeken in hoeverre ze
hun eigen ambities ook realiseren. Tenslotte kan het bestuur gerichter
de kwaliteit onderzoeken van onderdelen van het onderwijsproces
zoals leerkrachtvaardigheden, aanbod en onderwijstijd. Voor deze
onderdelen zijn geen schoolbrede doelen geformuleerd en is
onduidelijk wanneer scholen voldoende kwaliteit realiseren. Het
formuleren van waarom een IKC of onderwijsvernieuwing nu van
belang is voor ouders en kinderen komt nog onvoldoende uit de verf.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
Over de kwaliteitscultuur zijn we positief en we beoordelen dit dan
ook als goed. Het is een mooie prestatie dat het bestuur in relatief
korte tijd sinds de fusie in staat is geweest een professionele cultuur
neer te zetten bij de afzonderlijke scholen en binnen het bestuur. Het
bestuur stelt zich faciliterend op voor de teamleden in scholing en
voor de scholen door het beschikbaar stellen van een flexbudget en
middelen voor ict die nodig zijn voor onderwijsvernieuwing. Het
flexbudget kan door scholen aangevraagd worden voor zaken die zij
zelf belangrijk achten. Een voorbeeld hiervan zagen wij op 't Venne
waar de school een extra leraar heeft voor de begeleiding van
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het kader van
Passend Onderwijs. Om dit te bekostigen heeft de school een
flexbudget aangevraagd bij het bestuur. De visie binnen het bestuur
over Passend Onderwijs, onderwijsvernieuwing en de samenwerking
tussen opvang en onderwijs wordt binnen de lerarenteams en
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directies breed gedragen. Dit bleek zowel tijdens de onderzoeken op
scholen, als ook tijdens de gesprekken met directeuren tijdens het
directieberaad. Er zijn tenslotte ook bovenschoolse leerteams
gevormd en de ib-groep en ict-groep fungeren als 'kartrekkers' voor
de onderwijsinnovatie.

Om de kwaliteitscultuur te versterken worden verschillende
instrumenten ingezet en iedereen de gelegenheid te geven optimaal
van elkaar te laten leren. Zo maken veel medewerkers actief gebruik
van LIDO (Leren In De Organisatie) en een groot aanbod aan
opleidingen, cursussen en trainingen die tot stand komen door vraag
vanuit de scholen. Het bestuur organiseert zogenaamde 'leren van
elkaar dagen' waarbij alle leraren op bezoek gaan bij collegascholen
om zo de blik naar buiten te stimuleren. Daarnaast zijn er
bovenschools leerteams gevormd voor hoogbegaafdheid, leiding
geven aan leren, eigenaarschap, kleuteronderwijs en de overgang van
groep 2 naar 3, en verschillende werkgroepen voor directeuren en staf.
Tenslotte heeft het bestuur een systematiek van kwaliteitsbeoordeling
ontwikkeld waarbij de beelden en signalen van stafmedewerkers en
college van bestuur worden verzameld, waardoor vanuit zoveel
mogelijk verschillende achtergronden een breed beeld ontstaat over
de kwaliteit op scholen.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
De verantwoording die het bestuur aflegt aan belanghebbenden
beoordelen wij tenslotte als voldoende. Er is sprake van formeel en
informeel contact tussen het bestuur en de verschillende directies. Dit
vindt plaats in de vorm van schoolbezoeken en gesprekken maar ook
via het directieplatform waar inhoudelijke onderwerpen besproken
worden. Een sterk punt binnen Jong Leren vinden wij de positionering
van de Raad van Toezicht (RvT). Deze heeft verschillende commissies
zoals onderwijs, financiën, identiteit en renumeratie. Om haar taak
van intern toezicht en goed werkgeverschap uit te kunnen voeren,
heeft de RvT een eigen toezichtkader opgesteld met hulp van
externen. Daarnaast is er een visie op intern toezicht opgesteld en
heeft de RvT zichzelf een opdracht gesteld om voor stabiliteit en
evenwicht te zorgen en de maatschappelijke opdracht van het
onderwijs te waarborgen en verbeteren. Uit het gesprek met de intern
toezichthouder blijkt dat ze goed in staat zijn zich als critical friend op
te stellen doordat het bestuur ze van voldoende informatie voorziet.
Het bestuur is hierin pro-actief maar ook op verzoek levert hij
informatie.

Ook hier zien wij nog enkele verbetermogelijkheden. De RvT geeft aan
dat de zelfevaluatie van het bestuur, de RvT beter in staat stelt om
scherper te worden en daarmee meer toegevoegde waarde kan
hebben voor het bestuur. Hier sluiten wij ons bij aan. Daarnaast is de
RvT bij de opstelling van het vorig strategisch beleidsplan te weinig
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inhoudelijk betrokken geweest. Dit heeft mede te maken met de fusie
waardoor sommige zaken zijn blijven liggen. Nu het plan 2-jaarlijks
wordt bijgesteld, is de RvT wel meer betrokken.
Ook de samenwerking tussen het bestuur en de GMR kan beter door
ze meer inhoudelijk te betrekken bij de besluitvorming. Op dit
moment krijgt de GMR vooral documenten te zien waarover de
besluitvorming al heeft plaatsgevonden. Daarnaast geven sommige
leraren aan dat er sprake is van een zekere afstand tussen het bestuur
en de lerarenteams op verschillende scholen. Om meer zicht krijgen
op wat er onder leraren leeft kan het bestuur de rol van de GMR
versterken. Tenslotte zien wij dat de rol van ouders hierin versterkt
kan worden. Waar ouders op schoolniveau sterk betrokken zijn en
goed geïnformeerd worden, is dit op bestuursniveau nog niet zo. Een
eerste stap kan zijn de GMR stukken voor ouders en leraren
toegankelijker te maken door ze bijvoorbeeld op de website van de
verschillende scholen te plaatsen. Zeker omdat niet alle scholen zijn
vertegenwoordigd in de GMR, is het belangrijk een manier te vinden
om ouders te informeren.

2.2 Financieel beheer

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid. De standaarden financiële continuïteit
en rechtmatigheid zijn beide beoordeeld als ‘voldoende’. Het
financieel beheer is dan ook beoordeeld als ‘voldoende’.

Continuïteit boven

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.

F-tabel

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 14/41



Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose

2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

* 3,17 3,19 2,68 2,49 2,45

Solvabiliteit 2 < 0,30 * 0,80 0,79 0,77 0,75 0,74

Weerstandsvermogen < 5% * 35,4% 33,8% 34,0% 33,6% 33,1%

Huisvestingsratio > 10%
of > 15%

* 8,0% 8,3% nvt nvt nvt

Rentabiliteit < 0% * -0,54% -1,02% -1,01% -1,38% -1,25%

* Stichting Jong Leren betreft een per 1-1-2016 ontstaan fusiebestuur.
De kengetallen van 2015 betreft samengevoegde gegevens 2015 van
beide besturen. Om die reden zijn de kengetallen voor 2014 niet
weergegeven.

Continuiteit onder

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. In ons onderzoek vonden wij geen
belangrijke informatie die strijdig is met dat beeld.

Wel wijzen we op het aandachtspunt van de rentabiliteit. Een
meerjarige negatieve rentabiliteit kan normaliter een risico voor de
continuïteit opleveren. In het geval van Jong Leren is de financiële
situatie van dien aard dat dit risico op de korte of middellange termijn
niet aan de orde is.

Doelmatigheid

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. Bij Stichting Jong Leren kwam het

volgende onderwerp aan de orde:

Toezicht op doelmatige aanwending van rijksmiddelen
Volgens de artikelen 17c van de WPO, 28i van de WEC, 24e1 van de
WVO, 9.1.4 van de WEB is het de wettelijke taak van het bevoegd
gezag om onafhankelijk en deugdelijk intern toezicht mogelijk te
maken. Bevoegdheden die hij moet beleggen bij de intern
toezichthouder (ook wel de Raad van Toezicht) zijn dan onder meer,
dat deze toe moet (kunnen) zien op de financiële doelmatigheid. De
intern toezichthouder legt verantwoording af over de uitoefening van
zijn bevoegdheden in het bestuursverslag. Deze verantwoording
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het
bestuur? Wat doen wij?

Scholen

Bommelstein voldoet niet aan de
WPO art. 8, eerste lid, waarin staat
dat de school voor een
ononderbroken ontwikkeling zorgt
en passende ondersteuning biedt
aan leerlingen die extra zorg
behoeven.

Het bestuur zorgt ervoor dat de
Bommelstein voldoet aan de
wettelijke vereiste.

We vertrouwen erop dat het bestuur
de tekortkoming herstelt binnen
schooljaar 2017-2018.

hebben wij niet aangetroffen in het bestuursverslag over 2016. Wij
verzoeken de intern toezichthouder, aandacht te besteden aan de
doelmatigheid van de besteding en de verantwoording van zijn
toezicht daarop in de bestuursverslagen vanaf 2017. Omdat dit aspect
van het interne toezicht op dit moment sectorbreed nog in
ontwikkeling is, vinden wij het vooralsnog niet gepast om naast dit
verzoek ook een expliciete herstelopdracht te geven.

Rechtmatigheid

Financiële rechtmatigheid
We hebben de financiële rechtmatigheid voor Stichting Jong Leren als
‘voldoende’ beoordeeld. 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 bij Stichting Jong Leren hebben zich aan ons geen
gegevens voorgedaan die een positieve waardering van de financiële
rechtmatigheid in de weg staan.

Een aandachtspunt is wel nog het bouwheerschap waarbij ook de
realisatie van een integraal kindcentrum speelt. Afhankelijk van hoe
dit wordt ingevuld kan het raken aan de rechtmatigheid van besteding
van bekostigingsgelden. Het is mogelijk dat de inspectie hier op een
later moment nog separaat aandacht aan zal gaan besteden.

2.3 Afspraken over vervolgtoezicht

Bij basisschool Bommelstein is de standaard Zicht Op Ontwikkeling
voldoende beoordeeld, maar voldoet het bestuur niet aan artikel 8, lid
1. Het bestuur dient ervoor te zorgen dat het deze tekortkoming
herstelt. Het herstel hoeft het bestuur niet bij de inspectie te melden.
Bij het eerstvolgende vierjaarlijks onderzoek beoordelen we opnieuw
of het bestuur aan de deugdelijkheidseisen heeft voldaan.
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Resultaten verificatieonderzoek3 .
3.1 Basisschool Halverwege

Betere afstemming mogelijk door sterkere analyse
De school heeft voldoende zicht op de ontwikkeling van de leerlingen.
Er is een systematiek om hen te volgen. Leraren signaleren wanneer er
stagnaties in de ontwikkeling van de leerlingen zijn en gaan op zoek
naar verklaringen die hieraan ten grondslag liggen.

Leraren zouden de verzamelde gegevens echter beter kunnen
benutten voor het afstemmen van hun onderwijs. Zij kunnen daarbij
hun vaardigheden in het analyseren en begrijpen verbeteren. Zo
kunnen de leraren meer gebruik maken van de groei in
vaardigheidsscore en hiermee hun doelen preciezer formuleren. Door
meer kennis te verwerven over de relatie tussen de groei in
vaardigheidsscore en de leerinhouden, krijgen de leraren beter zicht
op stagnatie of voorsprong. Daarnaast kunnen de leraren naast
leerlingkenmerken ook factoren als het aanbod, de kwaliteit van de
(verlengde) instructie en de hoeveelheid leertijd meer betrekken in de
analyse van resultaten.

Prettige werksfeer, kansen voor meer activerende instructie
In de meeste lessen die we samen met observanten van de school
hebben bezocht is de kwaliteit van het didactisch handelen
voldoende. De leraren houden zich aan de schoolafspraken rond
pedagogisch-didactisch handelen, onder andere door het toepassen
van een gelaagd instructiemodel. Ze benaderen de leerlingen op een
positieve ondersteunende manier. Er is daardoor een prettige
werksfeer in de groepen, waar leerlingen taakgericht bezig zijn met
hun werk. De leraren kunnen meer doen om alle leerlingen actief te
betrekken. Bijvoorbeeld door variatie in het geven van beurten, denk-
stimulerende vragen te stellen of het toepassen van coöperatieve
werkvormen. Daarnaast liggen er kansen om het afstemmen van de
instructie op wat leerlingen nodig hebben te versterken. Zo kunnen de
leraren meer doen om de verlengde instructie te benutten.
Bijvoorbeeld door voor te doen, materiaal bij de uitleg te gebruiken,
leerlingen hardop te laten denken en feedback te geven die het
denkproces van de leerlingen ondersteunt.
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Kwaliteitszorg op orde, planmatig werken kan beter
De kwaliteitszorg is voldoende, maar kan op verschillende onderdelen
verbeterd worden. De school heeft een kwaliteitsagenda waarin alle
activiteiten in functie van kwaliteitszorg zijn opgenomen. De kwaliteit
van het onderwijs wordt onderzocht o.a. door het uitvoeren van
lesobservaties en het analyseren van resultaten. Het zoeken naar
verklaringen voor de tegenvallende leerresultaten kan verbeterd
worden. Daarnaast zou het de school helpen als doelen duidelijker
gesteld worden.
Op dit moment wordt er een fusie voorbereid. Het is van belang
dat daarvoor een, door het team gedragen, visie met heldere ambities
wordt geformuleerd met concreet omschreven mijlpalen. Dat maakt
het mogelijk om goed planmatig naar de fusie toe te kunnen werken.

3.2 De Molenwerf

Brede samenwerking voor opvang en onderwijs
Wij beoordelen de samenwerking op de Molenwerf als goed. De
school heeft veel tijd en energie gestoken in de vorming van een IKC
waarbij zij onderwijs en opvang verzorgt voor kinderen van 0-13 jaar.
Om dit te realiseren werkt de school samen met het kinderdagverblijf
en de buitenschoolse opvang. Voor alle peuters is er voorschoolse
educatie, en de basisschool realiseert een aanbod wat hierop aansluit.
Voor alle kinderen is er een warme overdracht. De samenwerking
binnen het IKC beperkt zich niet tot een doorgaande lijn in
het aanbod; ook de pedagogische aanpak, de omgang met ouders en
gezamenlijke scholingen maken hier deel van uit. Gezamenlijke
activiteiten tussen peuters en kleuters vinden regelmatig plaats.
Daarnaast zoekt de school samenwerking met anderen, zoals de
ouders, het voortgezet onderwijs, externe zorgverleners en het
samenwerkingsverband. Voor leerlingen waar extra zorg voor nodig is,
heeft de school overleg binnen het samenwerkingsverband en het ib-
overleg binnen het bestuur. Met het voortgezet onderwijs zijn goede
contacten en volgt de school de leerlingen nog drie jaar na de
overstap. Ook de examenresultaten delen de scholen met elkaar.
Leerlingen komen nog regelmatig op school vertellen hoe het ze
vergaat op het voortgezet onderwijs en geven voorlichting aan groep
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8.

Vanuit visie werken aan hoge kwaliteit
Het team slaagt erin op een professionele manier met elkaar om te
gaan. De school heeft de afgelopen periode een flinke verandering
doorgemaakt. Naast de overgang in een integraal kindcentrum, vond
ook een overgang plaats naar het werken in units en gepersonaliseerd
leren. De leraren besteden nadrukkelijk aandacht aan het ontdekken
van talenten en werken aan vaardigheden. Om dit te realiseren werkt
de school met specialisten voor taal en rekenen maar ook met
vakleerkrachten voor de creatieve vakken en bijvoorbeeld
houtbewerking. Dit vergt ook een flinke omslag voor leraren. Zij
onderschrijven de visie en scholen zich. Zo hebben zij ict-
vaardigheden bijgeleerd, een scholing gevolgd voor het volgen van de
ontwikkeling van leerlingen op de verschillende onderdelen en
scholingen voor het onderzoekend leren. Daarnaast is er een
beleidsmedewerker vanuit het bestuur die de school begeleidt in de
vorming tot kindcentrum. Leraren werken onderling veel samen,
mede door de organisatie van units waarbij meerdere leraren
verantwoordelijk zijn voor een groep leerlingen in een unit. Dit vraagt
om goed overleg, een gezamenlijke aanpak en voorbereiding. De
leraren geven aan voldoende tijd te krijgen om zich te scholen, zowel
gezamenlijk als individueel. Ook de medewerkers van de
kinderopvang en buitenschoolse opvang, worden, waar mogelijk en
gewenst, betrokken in de professionalisering.

3.3 R.K. Basisschool Bommelstein

Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen staat weer op de rit
De school heeft sinds dit jaar een nieuw managementteam. Dit team
heeft scherp wat er nodig is om de ontwikkeling van leerlingen te
kunnen volgen. Hiervoor is een verbeterplan opgesteld en het team
is daar al flink mee op weg. Op standaardniveau is het oordeel voor
'Zicht op ontwikkeling' voldoende. Echter, op het moment van het
onderzoek, voldoet de school nog niet aan de wettelijke eis van artikel
8, eerste lid van de WPO, waarin staat dat er sprake is van een
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ononderbroken ontwikkeling doordat het onderwijs afgestemd
wordt op de voortgang van de kinderen. Voor deze wettelijke vereiste
geven wij de herstelopdracht hier aan te voldoen.

Het team van Bommelstein verzamelt systematisch gegevens met
een leerlingvolgsysteem. Er zijn schoolafspraken rondom toetsing en
alle leerkrachten werken planmatig met een Pedagogisch Didactisch
groepsoverzicht (PDGO). In dit PDGO kan nog een slag gemaakt
worden. Zo kunnen de doelen concreter en ambitieuzer geformuleerd
worden en zal men scherper moeten krijgen welke norm gehanteerd
wordt als het gaat om welke leerlingen welke ondersteuning
behoeven. Verder verdient het analyseren van gegevens en daarbij
opzoek gaan naar een verklaring voor stagnatie of progressie, nog de
nodige aandacht om passende interventies te kunnen kiezen.

Didactisch handelen is voldoende met ruimte voor verbetering
Samen met observanten van de school hebben we lessen van
verschillende kwaliteit gezien met name rondom afstemming en
effectiviteit, maar over het geheel genomen is het didactisch handelen
van voldoende niveau. De leraren bieden een duidelijke structuur,
benoemen het doel van de les, de leerlingen werken taakgericht en de
inrichting van het lokaal is ondersteunend hierbij.

We hebben echter ook in de lessen gezien dat het benutten van de
leertijd effectiever kan. Zo duren over het algemeen genomen de
instructies lang en zit er te weinig tempo in. Iedereen doet nu mee aan
de instructie, ook degenen die beschreven zijn als instructie-
onafhankelijk. Het is van belang dat de leerkracht goed bedenkt wat
hij wil doen en met wie. Er kan dan meer afgestemd worden op
inhoud en dan met name ook voor leerlingen die meer uitdaging
nodig hebben. Deze leerlingen krijgen weinig feedback op de digitale
verrijking die hen aangeboden wordt.

De school heeft zicht op haar kwaliteit
De Bommelstein heeft haar stelsel om de kwaliteit van het onderwijs
te evalueren en waar nodig bij te stellen voldoende ingericht. Zo kent
het schoolteam een cyclus waarin groepsbesprekingen worden
gevoerd en toetsresultaten worden geanalyseerd. Leerkrachten
gebruiken daarnaast informatie uit de audit, het
tevredenheidsonderzoek en de leerlingenraad om hun onderwijs te
verbeteren en aan te laten sluiten op hun leerlingpopulatie. De
leerkrachten ervaren, sinds het nieuwe directieteam, dat vanuit een
gezamelijk gedragen visie sturing wordt gegeven. De leerlingenraad
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gaf hiervoor een mooie tip: "houd je als school meer vast aan één
plan".

Als verbeterpunt achten we het van belang dat de Bommelstein
schooldoelen gaat opstellen die passen bij de leerlingpopulatie en
daarbij hoge verwachtingen nastreeft. In het verleden werden de
doelen naar beneden bijgesteld naar aanleiding van tegenvallende
toetsresultaten. Daarnaast zal het vaardig maken van het team
rondom analyseren van toetsgegevens op zowel, groeps-, jaar- en
schoolniveau de afstemming op de onderwijsbehoeften kunnen
verbeteren.

3.4 R.K. Basisschool 't Venne

Aandacht voor specifieke onderwijsbehoeften
Het bestuursbeleid van stichting Jong Leren met betrekking tot
Passend Onderwijs is goed zichtbaar in de dagelijkse praktijk van ’t
Venne. Omdat de eigen ambities ook worden gerealiseerd, krijgt de
school voor deze standaard de waardering ‘goed’.

Naar aanleiding van een analyse, worden er voor alle leerlingen
doelgerichte interventies gepland om het onderwijs af te stemmen op
de leerlingen. Daarnaast heeft de school voor individuele leerlingen
een ‘Stroomgroep’ en ‘LEF-groep’ ingericht voor kortdurende zorg.
Uitgangspunt is dat de leerlingen terugstromen naar hun eigen groep.
In de Stroomgroep volgen de leerlingen een intensief programma,
waarbij een extra leraar individuele begeleiding biedt. Ze volgen het
lesprogramma van de reguliere groep, maar dan in hun eigen tempo.
Deze leerkracht richt zich vooral op de begeleiding van specifieke
vaardigheden waarmee leerlingen leren hun eigen gedrag te
sturen. De meer begaafdere leerlingen kunnen, naast het werken aan
een compact en verrijkend leerstofaanbod in de eigen groep, naar de
LEF-groep gaan. Daar wordt er doelgericht gewerkt aan het versterken
van de executieve functies. Ze leren dit actief toe te passen in de eigen
groep.

Er zijn ook nog aangrijpingspunten voor de school, waardoor ze zich
verder kunnen verbeteren. Zo kunnen de vakinhoudelijke analyses,
met name voor de groep leerlingen met een gemiddeld
ontwikkelingsniveau, meer diepgang krijgen. Hiermee kan het
onderwijs ook op deze doelgroep leerlingen nog beter worden
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afgestemd. De school ontwikkelt tenslotte een curriculum met

betrekking tot de 21e-eeuwse vaardigheden. Een mooie vervolgstap
kan zijn om ook hierin de leerlingen op een systematische wijze te
volgen.

Basisdidactiek is in orde
De basiskwaliteit van het didactisch handelen is in orde. Er is sprake
van een prettig leerklimaat dat leren mogelijk maakt. Leraren zorgen
voor een ordelijk verloop van de les met een doelmatig
klassenmanagement. Leerlingen zijn gewend om met uitgestelde
aandacht om te gaan en in alle groepen die we gezien hebben, is er
sprake van een taakgerichte werksfeer. In een aantal lessen hebben
we mooie voorbeelden waargenomen waarin expliciet blijk wordt
gegeven van hoge verwachtingen. Er worden gelaagde instructies
gegeven met een heldere uitleg. In de instructie en verwerking
wordt er gedifferentieerd.
Als het (vak)didactisch repertoire van de leraren verder verrijkt wordt,
kan de afstemming zich ontwikkelen naar een hoger niveau.
Daarnaast kunnen de lessen interactiever, zodat de leerlingen meer
geactiveerd worden, onder andere door denkstimulerende vragen te
stellen en coöperatieve werkvormen meer toe te passen. Tot slot
liggen er kansen om het leren van en voor de leerlingen meer
zichtbaar te maken door hen systematisch te laten reflecteren en hen
daarnaast gerichte feedback te geven.

Goede samenwerking zorgt voor een ononderbroken ontwikkeling
‘t Venne hecht veel waarde aan samenwerking. Dit maken ze
overtuigend waar in de praktijk. We zien dat de school een stap verder
gaat dan de wet vraagt en eigen kwaliteit realiseert. Zo doet de school
veel aan het versterken van het partnerschap met ouders. Daarin
dragen ze uit dat binnen een goede samenwerking een ieder binnen
zijn eigen rol en verantwoordelijkheid doet wat nodig is om een
leerling zich optimaal te laten ontwikkelen. Daarnaast is er een
vergaande samenwerking met diverse ketenpartners. Voorbeelden
daarvan zijn de omliggende scholen, gemeente en
zorginstellingen. Een belangrijk uitgangspunt is dat iedereen dezelfde
taal spreekt. Zo zijn alle betrokkenen bijvoorbeeld getraind in het
oplossingsgericht denken. In de meeste gevallen ligt de regie bij de
school om te zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling van de
leerling. De school heeft het voornemen om in de nabije toekomst
wijkvoorzieningen hierin te betrekken. Deze samenwerking tussen
school en verschillende partners is een uitwerking van één van de
pijlers van het bestuursbeleid.
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Schoolleiding heeft grip op kwaliteit
De schoolleiding van ’t Venne laat zien goed zicht en grip te hebben op
de kwaliteit. De school heeft een sterke cyclus van
kwaliteitsbewaking, zowel wat betreft de resultaten als de onderdelen
van het onderwijsleerproces. De jaardoelen en verbeteractiviteiten
sluiten aan op de evaluaties en er is sprake van een planmatige
aanpak, die de schoolleiding adequaat aanstuurt. De effecten hiervan
zijn waarneembaar in de dagelijkse praktijk.

Professioneel team verbetert continu het onderwijs
Op ’t Venne heerst er een goede professionele kwaliteitscultuur. Zowel
de schoolleiding als het team laten een onderzoekende houding zien.
Zo reflecteren zij sterk op hun eigen handelen, kijken zij kritisch naar
de effecten daarvan en verbeteren waar zij denken dat het nodig is. De
schoolleiding heeft een structuur neergezet, waarin de teamleden
steeds meer eigenaarschap ervaren. Zo zijn leraren in verschillende
werkgroepen verantwoordelijk voor het initiëren en het uitvoeren van
verbeteractiviteiten op school. De borden in de personeelsruimte
maken de ontwikkelingen in de verschillende werkgroepen inzichtelijk
voor het hele team. De leraren die we gesproken hebben, geven zelf
aan dat wanneer ze onderling meer feedback geven de professionele
cultuur verder versterkt kan worden. De directie deelt deze
zienswijze. Dankzij deze professionele houding lukt het de school om
hun ambities waar te maken en ontvangt zij de waardering ‘Goed’.
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Resultaten onderzoek goede
school: Basisschool De
Paradijsvogel

4 .

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

Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek weer.

Beoordeling Onderwijs

4.1 Onderwijsproces

Veelzijdig aanbod gericht op leren leren
Het onderwijsaanbod op De Paradijsvogel beoordelen wij als goed
omdat sprake is van een breed aanbod dat aansluit op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit geldt zowel voor de
leerlingen die meer aankunnen als voor degenen die minder
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aankunnen. Burgerschap neemt hierbij een belangrijke plaats in vanuit
de visie om kinderen zich te laten ontwikkelen tot
zelfverantwoordelijke personen. Hiermee heeft de school eigen
ambities geformuleerd en deze ook vertaald in een schooleigen
aanbod. De school werkt vanuit de vier speerpunten: natuur, lezen,
sport en muziek en richt zich op de vaardigheden denkkracht,
perspectief nemen, zelfregulering en samenwerken. Dit is terug te zien
in de lessen waarbij alle leerlingen uitgedaagd worden actief mee te
doen en een eigen inbreng te hebben. Alle leerlingen hebben de
mogelijkheid om de eigen talenten te ontdekken binnen de
'talententijd'. Daarnaast is er een aanbod voor de meerbegaafde
leerlingen, zowel binnen de groep, als in de plusklas en de Day a Week
School. Voor de kleutergroepen is sprake van een betekenisvolle
leeromgeving in samenwerking met groep 3. Engelse les is er voor alle
leerlingen vanaf de kleutergroepen.

Leerlingen volgen in hun brede ontwikkeling
Er is sprake van een systematische aanpak van het volgen van
leerlingen vanaf de peuterspeelzaal tot het verlaten van de school.
Leraren kijken naar de groei die leerlingen doormaken en vergelijken
dit met de gewenste of verwachte groei. Zij kijken bovendien niet
alleen naar de kernvakken maar ook naar de ontwikkeling bij de
zaakvakken, naar de ontwikkeling in het leesplezier, de sociaal-
emotionele ontwikkeling en naar vaardigheden zoals taakaanpak,
samenwerken en reflectie. De leerlijn 'sterke denker' is in
ontwikkeling. Leraren volgen hun leerlingen niet alleen, ze trekken
hieruit ook consequenties voor het vervolgtraject en stellen hiervoor
streefdoelen op. Welk aanbod heeft deze leerling nodig en wat voor
instructie past hierbij? Door deze vraag telkens naar voren te laten
komen zien leraren kans hun aanbod goed af te stemmen op
wat leerlingen nodig hebben en ze hiermee optimaal te laten leren.

Hoge verwachtingen en een duidelijke uitleg leggen een goede
basis
Ook het didactisch handelen beoordelen wij met een goed. Veel
aspecten van het lesgeven behoren tot de wettelijke eisen, zoals het
geven van een duidelijke uitleg, het hanteren van een goede opbouw
en het creëren van een leerklimaat waarbij leerlingen actief betrokken
zijn. Hieraan voldoen de meeste leraren van De Paradijsvogel. Maar
daarnaast is in de lessen zichtbaar dat leraren hoge verwachtingen
hebben van leerlingen en dit ook laten blijken. Ze geven feedback aan
de leerlingen om ze zelf na te laten denken over hun eigen leerproces
en mee te laten denken over wat ze nog willen of moeten leren. De
actieve betrokkenheid van leerlingen is hiermee hoog. De goede zicht
op de ontwikkeling, zoals hiervoor beschreven, maakt het bovendien
mogelijk om het aanbod goed af te stemmen op wat de leerlingen
nodig hebben. Om dit te realiseren werken leraren, naast de drie
niveaugroepen binnen een jaargroep, ook groepsdoorbroken. Alle
leerlingen werken met een weektaak op maat. Een verdere
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ontwikkeling is mogelijk door het eigenaarschap bij leerlingen verder
te vergroten en leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven.

Ondersteuning voor meerbegaafden nog niet vastgelegd
Voor leerlingen die extra ondersteuning vanuit het
samenwerkingsverband krijgen of voor één of meerdere vakgebieden
op een lagere leerlijn werken stelt de school
ontwikkelingsperspectieven op. De kwaliteit hiervan is op orde. De
school stelt een uitstroomperspectief op met einddoelen en daarvan
afgeleid tussendoelen en een gepland leerstofaanbod. De school doet
dit nog niet voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn en om die
reden van de leerlijn afwijken. De school kan deze leerlingen
bovendien ook zelf betrekken bij het bepalen van de
ontwikkelingsdoelen en streefdoelen.

Samenwerking binnen IKC vanuit een duidelijke visie

De Paradijsvogel streeft ernaar om vanuit één organsitatie en onder
één dak samen te werken aan een doorgaande lijn van het onderwijs,
de opvang en de opvoeding. Het IKC realiseert dit door samen te
werken met verschillende partners en slaagt hierin. Om deze reden
beoordelen wij de samenwerking als goed. De belangrijkste
samenwerking is die met de kinderopvang. Iedereen spreekt dezelfde
taal en de leerlijn 'leren leren' is doorgetrokken vanuit de
kinderopvang naar de school en de buitenschoolse opvang en hier
activiteiten voor ontwikkeld. Bovendien hanteren zij eenzelfde visie
op opvoeding, ontwikkeling en leren. Zo is er in samenwerking met de
leesspecialist een leesplan opgesteld voor het kinderdagverblijf en de
peuterspeelzaal. De school zoekt daarnaast samenwerking met
verschillende partners in en buiten het dorp zoals de muziekschool, de
boerderij, de bibliotheek en sportvereniging. Ook neemt de school
deel aan het project 'Vitaal Vogelenzang' om de leefbaarheid en
onderlinge betrokkenheid binnen de gemeenschap te vergroten.
Tenslotte heeft de school een 'Grote Eigenwijzer' ontwikkeld waarmee
de overdracht naar en samenwerking met het voortgezet onderwijs
verbeterd is.

Er is hiermee een goed fundament van samenwerking gelegd voor het
IKC. De school geeft zelf aan nog verdere ambities te hebben. Zo
werkt de school aan een betere aanpassing van de schooltijden op de
dagindeling van inspanning en ontspanning. Ook werkt de school aan
de borging van wat al gerealiseerd is.

Toetsing verloopt zorgvuldig
De school hanteert een zorgvuldige procedure bij het afnemen van
toetsen en bij de advisering naar het voortgezet onderwijs. Dit geldt
zowel voor de tussentijdse toetsen als de eindtoets in leerjaar 8. Voor
leerlingen die meer aankunnen dan het gemiddelde aanbod toetst de
school op welk niveau de leerling functioneert. Hiervoor hanteren de
leraren duidelijke criteria. Ook volgt de school hoe succesvol de
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leerlingen zijn in het voortgezet onderwijs.

4.2 Schoolklimaat

Veilig schoolklimaat en een prettige sfeer

De Paradijsvogel hanteert een veiligheidsbeleid en monitort de fysieke

en sociale veiligheid van leerlingen eens per jaar. De sfeer in de school

en tijdens de lesobservaties is positief en stimulerend, waarbij

leerlingen zich vrij voelen om actief mee te doen tijdens de lessen. Dit

is zowel tijdens de taal- en rekenlessen zichtbaar als tijdens de

zaakvakken en creatieve vakken. De leerlingen en ouders die we

hebben gesproken, bevestigen dit positieve beeld. Zij geven

bovendien aan dat er weinig gepest wordt en dat zij weten hoe te

handelen als dit wel zo is. Hierover maakt de school duidelijke

afspraken met hen. Hiermee beoordelen wij de standaard pedagogisch

klimaat als goed. Ditzelfde geldt voor de standaard veiligheid. De

school beschikt over een vertrouwenspersoon en vermeldt dit ook in

de schoolgids. Daarnaast blijkt uit de laatst afgenomen vragenlijst dat

de leerlingen zich veilig voelen. Het IKC zet verschillende middelen in

om een veilige omgeving te garanderen voor alle leerlingen. Zo zijn er

kindgesprekken, is er aandacht voor mediawijsheid, afstemming met

de jeugdwerker en de wijkagent en werkt de school in groep 7 met

een aanpak om leerlingen aan hun persoonlijke ontwikkeling en de

eigen invloed op geluk te laten werken.

4.3 Onderwijsresultaten

De cognitieve eindresultaten zijn over drie jaar bezien gemiddeld
voldoende. In 2015 en 2016 heeft de school resultaten behaald die
boven de bovengrens lagen en in 2017 boven de ondergrens. De
school stelt tussentijds streefdoelen op voor de overige vakgebieden
maar niet voor de eindtoets. Hierin kan de school zich nog verbeteren.
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Ook de sociale competenties zijn voldoende. We baseren ons hierbij
op het instrument dat de school gebruikt om welbevinden en
betrokkenheid in beeld te brengen.

De school zorgt voor een goede overdracht naar het voortgezet
onderwijs en volgt de leerlingen tot drie jaar na de overstap.

4.4 Kwaliteitszorg en ambitie

Gezamenlijk beleid voor opvang en onderwijs vanuit gedeelde visie
De Paradijsvogel werkt aan de continue verbetering van het onderwijs
vanuit een visie over opvoeding en onderwijs. Het hele team staat
achter deze visie. Er is een cyclisch systeem om de kwaliteit te
monitoren en te verbeteren door het gebruik van een schoolplan, een
jaarplan en een jaarverslag. Deze zijn alle afgeleiden van het
meerjaren beleidsplan dat op bestuursniveau is geschreven. Ook de
audits vanuit het bestuur zijn onderdeel van de verbetercyclus. Hieruit
blijkt dat de koers die de school vaart, aansluit bij het bestuursbeleid,
namelijk het versterken van de aansluiting tussen opvang en
onderwijs en innovatie van het onderwijs. Beide elementen zien wij op
De Paradijsvogel terug.
In de cyclus van kwaliteitsverbetering werkt de school ook samen met
de opvang door deze in alle beleidsdocumenten te integreren en er
zodoende één gezamenlijk beleid ontstaat. Dit geldt voor het jaarplan
en beleidsplan maar ook voor het communicatieplan.

Leren van en met elkaar voor leerlingen en leraren
De kwaliteitscultuur op De Paradijsvogel vinden wij goed. Het team

werkt consciëntieus aan kwaliteitsontwikkeling, waarbij het leren van

en met elkaar een belangrijke leidraad vormt, zowel voor de leerlingen

als voor het personeel. Leraren kijken bij elkaar in de klas en geven

feedback op elkaars lessen. Ook de directie en intern begeleiders

komen gevraagd en ongevraagd in de klassen oberveren. Alle

leraren maken bovendien gebruik van de scholingsmogelijkheden die

het bestuur biedt via LIDO (Leren In De Organisatie) en participeren in

leerteams binnen de school. De school maakt daarnaast aanspraak op

extra gelden voor kwaliteitsverbetering via het flexbudget vanuit het

bestuur. De directeur en de intern begeleider participeren in

netwerken van Jong Leren zoals het ib-netwerk, het directieplatform
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en intervisiegroepen. Dit alles leidt ertoe dat er steeds meer expertise

binnen de school komt.

Ouders als bondgenoot

De school verantwoordt zich met het jaarverslag aan de ouders en het

bestuur. Daarnaast krijgen ouders informatie via de website en via

nieuwsbrieven. De ouders die wij spraken tijdens ons onderzoek

ervaren de directie en het team als open en zeer toegankelijk. Ook de

visie van de school is bij de ouders bekend. De school probeert ouders

zoveel mogelijk te betrekken bij de school vanuit de visie dat ouders

en school bondgenoten zijn in het leerproces van de kinderen.

Daarnaast verantwoordt de school zich via gesprekken en het

document Zicht op Ontwikkeling aan het bestuur.
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Resultaten onderzoek goede
school: Rk Basisschool De
Reiger

5 .

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

Beoordeling Onderwijs

5.1 Onderwijsproces

Breder aanbod is in ontwikkeling
Het onderwijsaanbod op De Reiger beoordelen wij als voldoende. Er is
een methodisch aanbod voor de vakken waarmee de school de
kerndoelen kan behalen. De school heeft de ambities om naast een
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aanbod voor de basisvaardigheden ook veel aandacht te besteden aan
de brede ontwikkeling van de leerlingen. Dit betreft onder andere het

werken aan de 21e-eeuwse vaardigheden, maar ook meer uitdaging
voor de leerlingen die meer aankunnen dan gemiddeld. De school
heeft hiertoe plannen ontwikkeld en is bezig deze in te voeren in de
school. In sommige lessen is dit ook al terug te zien maar nog niet in
alle lessen. Het aanbod is daarmee nog niet op het niveau van de
ambities die het bestuur en de school nastreven. Zo is de Day a Week
School nog niet gestart. Leerlingen geven tenslotte aan dat de
expressievakken niet altijd gegeven worden.

Onderwijs op maat als streven
Leraren hebben een goed zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen.
De school stelt leerlingen in staat een ononderbroken ontwikkeling
door te maken op school. Voor alle leerlingen biedt de school
maatwerk in wat zij nodig hebben aan zorg en onderwijs. De school
volgt alle leerlingen in hun ontwikkeling met behulp van toetsen en
observaties en analyseert deze toetsen. Op basis van deze analyses
bepalen leraren wat individuele leerlingen of groepen leerlingen nodig
hebben en passen het onderwijs hierop aan. De leraren doen dit zowel
op groepsniveau als op individueel niveau. In de lessen en de
groepsadministratie is zichtbaar dat leraren vastleggen hoeveel groei
leerlingen laten zien en welke verklaringen hiervoor zijn. Ook zagen
wij tijdens de lesobservaties dat de leraren hier met de indeling van de
dag- en weektaken op inspelen. Ouders worden al in een vroeg
stadium betrokken bij de zorg voor de leerlingen.
Een ontwikkelpunt is het volgen van de leerlingen op meerdere
vakgebieden en in de ontwikkeling van hun vaardigheden.

Heldere uitleg door leraren
Tijdens de lessen zagen we ook dat leraren in staat zijn een heldere
uitleg te geven op meerdere instrcutieniveaus. Zij geven bovendien
het doel van de les aan en zorgen voor een duidelijke structuur en
opbouw van de les. Hierdoor zijn de meeste leerlingen actief
betrokken bij de les. Dit geldt echter niet voor alle leerlingen. Leraren
stemmen weliswaar hun instructie af op het niveau van de leerlingen,
maar de uitleg duurt vaak te lang en voor de leerlingen in de
basisgroep is deze soms van te laag niveau. Op De Reiger vormen de
twee-ster-leerlingen de basisgroep. Het is goed deze indeling kritisch
te bekijken vanuit het gegeven dat in sommige groepen, bij sommige
vakken, de driester-leerlingen in de meerderheid zijn en dus de
basisgroep zouden moeten vormen.

Extra ondersteuning door middel van flexbudget
Conform het bestuursbeleid maakt de school aanspraak op een
flexbudget dat het bestuur beschikbaar stelt. Hiermee realiseert de
school haar eigen ambities en beoordelen wij deze standaard als
goed. De school zet dit flexbudget in voor extra materiaal, de inzet
van externen en de inzet van een logopedist binnen de school. Voor
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leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband
krijgen of voor één of meerdere vakgebieden op een lagere leerlijn
werken, stelt de school ontwikkelingsperspectieven op die inhoudelijk
van goede kwaliteit zijn. De school stelt een uitstroomperspectief op
met einddoelen en daarvan afgeleid tussendoelen en een gepland
leerstofaanbod.

Samenwerking gericht op participatie van leerlingen
Ook voor de samenwerking met externe partners heeft De Reiger
eigen ambities geformuleerd. Deze zijn erop gericht om de leerlingen
meer te laten participeren in het onderwijs en daarbuiten. Om dit te
realiseren is de school zich aan het omvormen tot Brede School en
werkt zij samen met veel externe partners. Ook ouderbetrokkenheid is
hierbij een belangrijk element. De school heeft als doel onderdak te
bieden aan leerlingen van 0-13 jaar met voor- en naschoolse
voorzieningen, waarbij talentontdekking een belangrijk onderdeel
vormt. Ook in de zorg voor leerlingen werkt de school nauw samen
met een logopedist en een praktijk voor onderzoek en begeleiding aan
ouders en leerlingen. Beide zitten inpandig en zijn laagdrempelig voor
ouders.

Toetsing verloopt zorgvuldig
De school hanteert een zorgvuldige procedure bij het afnemen van
toetsen en bij de advisering naar het voortgezet onderwijs. Dit geldt
zowel voor de tussentijdse toetsen als de eindtoets in leerjaar 8. Voor
leerlingen die meer aankunnen dan het gemiddelde aanbod toetst de
school op welk niveau de leerling functioneert. Hiervoor hanteren de
leraren duidelijke criteria. Ook volgt de school hoe succesvol de
leerlingen zijn in het voortgezet onderwijs.

5.2 Schoolklimaat

Leerlingen gaan met plezier naar school
De Reiger heeft een veiligheidsbeleid opgesteld en neemt regelmatig
vragenlijsten af onder leerlingen en personeel om de
veiligheidsbeleving te meten. Het veiligheidsbeleid is op
bestuursniveau vastgesteld en hierin is naast de sociale en fysieke
veiligheid, ook sociale media en privacy opgenomen. Daarnaast zijn er
op school een vertrouwenspersoon en een anti-pest coördinator
aangesteld. Er is bovendien een leerlingenraad die meepraat over de
omgang- en gedragsregels in de klas en op school. Leerlingen worden
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zo in de gelegenheid gesteld om hun mening over de gang van zaken
op school te geven.

Leerlingen voelen zich veilig op school en vinden dat er weinig sprake
is van pestgedrag. Als dit wel gebeurt, weten leerlingen wat ze moeten
doen en grijpen leraren in. Dit beeld blijkt uit de vragenlijst die de
school afneemt onder leerlingen over hun veiligheidsbeleving en de
gesprekken die we met de school hebben gevoerd. Het veilig
schooklimaat blijkt ook uit wat leerlingen ons hierover vertellen. Zij
gaan met plezier naar school. Ouders tenslotte bevestigen het beeld
van een prettig leerklimaat.

5.3 Onderwijsresultaten

De cognitieve eindresultaten zijn over drie jaar bezien gemiddeld
voldoende. Sinds 2015 stijgen de resultaten en zijn daarmee passender
bij de schoolpopulatie dan daarvoor het geval was. De school stelt
streefdoelen op voor taal en rekenen maar nog niet voor de overige
vakgebieden, zoals Engels of wereldoriëntatie. Hierin kan de school
zich nog ontwikkelen.

Ook de sociale competenties zijn voldoende. We baseren ons hierbij
op het instrument dat de school gebruikt om welbevinden en
betrokkenheid in beeld te brengen.

De school zorgt voor een goede overdracht naar het voortgezet
onderwijs en volgt de leerlingen tot drie jaar na de overstap.

5.4 Kwaliteitszorg en ambitie

Cyclisch werken aan bestuursbeleid met eigen ambities
Wij beoordelen de kwaliteitszorg op De Reiger als goed. De Reiger
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hanteert een cyclisch systeem om de kwaliteit van het onderwijs te
monitoren en te verbeteren door het gebruik van een schoolplan, een
jaarplan en een jaarverslag. Deze zijn alle afgeleiden van het
meerjaren beleidsplan dat op bestuursniveau is geschreven. De school
voert niet alleen het bestuursbeleid uit maar koppelt hieraan de eigen
ambities die zij wil bereiken. Bij het formuleren van deze schooleigen
ambities is de school uitgegaan van de kenmerken van de leerlingen
en ouders op De Reiger en wat de leerlingen nodig hebben. Ook de
audits vanuit het bestuur zijn onderdeel van de verbetercyclus. De
aanbevelingen die de school krijgt vanuit de audit neemt de school
over in haar volgende beleidsvoornemens.
Wij concluderen dat de koers die de school vaart, aansluit bij het
bestuursbeleid, namelijk het versterken van de aansluiting tussen
opvang en onderwijs en het verzorgen van passend onderwijs. Beide
elementen zien wij op De Reiger terug.

Leren van en met elkaar voor leerlingen en leraren
De kwaliteitscultuur op De Reiger vinden wij goed. Het team
werkt op een gedegen manier samen aan kwaliteitsontwikkeling,
waarbij het leren van en met elkaar een belangrijke leidraad vormt,
zowel voor de leerlingen als voor het personeel. Leraren kijken bij
elkaar in de klas en geven feedback op elkaars lessen. Ook de intern
begeleider en directeur komen in de klassen om de lessen te
observeren. Alle leraren maken bovendien gebruik van de
scholingsmogelijkheden die het bestuur biedt via LIDO (Leren In De
Organisatie) en participeren in leerteams binnen de school. De school
maakt daarnaast aanspraak op extra gelden voor
kwaliteitsverbetering via het flexbudget vanuit het bestuur. De
directeur en de intern begeleider participeren in netwerken van Jong
Leren zoals het ib-netwerk, het directieplatform en intervisiegroepen.
Dit alles leidt ertoe dat er steeds meer expertise binnen de school
komt.

Verantwoording aan ouders en bestuur
De school verantwoordt zich via het jaarverslag aan de ouders en het
bestuur. Daarnaast krijgen ouders informatie via de website en via
nieuwsbrieven. De ouders die wij spraken tijdens ons onderzoek
ervaren de directie en het team als open en toegankelijk. Ook de visie
van de school is bij de ouders bekend. De school probeert ouders
zoveel mogelijk te betrekken bij de school en de ontwikkeling van de
leerlingen. Daarnaast verantwoordt de school zich via gesprekken en
het document Zicht op Ontwikkeling aan het bestuur. In de schoolgids
verantwoordt de school zich over de behaalde resultaten en de
uitstroom van de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Hierbij kan
de school nog extra informatie geven, zoals of zij tevreden is met het
bereikte resultaat en waarom.
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Reactie van het bestuur6 .
Het bestuur van Stichting Jong Leren is trots op de inhoud van het
onderzoeksrapport en herkent zich in de bevindingen van de
inspectie. De aanbevelingen worden opgenomen in de
beleidsontwikkeling en krijgen zijn weerslag in de schoolplannen en
de strategische beleidsagenda van Jong Leren.

Vooral omdat wij een jonge, gefuseerde organisatie zijn, mogen wij
zeer tevreden zijn met het resultaat van uw inspectie. Het is duidelijk
zichtbaar geworden dat wij vanuit onze werkprincipes “wij geven
ruimte - wij leren samen - wij dagen uit” onderwijs bieden van
voldoende kwaliteit. Een goed geborgde en professionele
kwaliteitscultuur zorgt ervoor dat we actief sturen op
kwaliteitsverbetering en professionalisering. Wij hebben veel
waardering voor onze medewerkers die zich dagelijks inspannen het
onderwijs af te stemmen op onze leerlingen. Het is fijn om te
vernemen dat de inspectie de resultaten van onze strategische
beleidsagenda en bijbehorende acties terugziet in onze scholen.

Bij de start van het inspectie-traject hebben wij onze scholen De
Reiger en IKC Paradijsvogel aangemeld voor het predicaat ‘Goede
School’. Voor ons waren de voorwaarden en het proces om dit
predicaat te verkrijgen vooraf niet helemaal duidelijk. Toch is in goede
samenwerking tussen de inspectie en het bestuur deze hobbel
geslecht. Wij vinden het daarom erg fijn dat beide scholen de
kwalificatie “Goede School” ruimschoots behaald hebben.

De inspectie spreekt een punt van zorg uit over het financieel beheer
en wijst ons erop dat de rentabiliteit van voldoende niveau is. Wij
delen de zorg van de inspectie over onze rentabiliteit echter niet. De
reden hiervoor is dat Jong Leren sinds enige jaren een begroting
hanteert met een negatief resultaat. Het doel hiervan is om de
financiële reserves af te bouwen. Hiervoor is enige jaren geleden -
mede op aandringen van de inspectie - bewust gekozen.

Een ander punt waar de inspectie ons op wijst is het geplande
bouwheerschap om IKC Triade. De inspectie geeft aan dat dit mogelijk
een punt van zorg kan zijn. Jong Leren heeft echter al meerdere malen
de rol van bouwheer vervuld. Daarnaast is een degelijke
samenwerkingsovereenkomst opgesteld met de
Kinderopvangorganisatie Solidoe waarin de verantwoordelijkheden
van de partijen tijdens en na de bouw zijn vastgelegd.

De inhoud van het inspectierapport heeft ons en onze scholen een
goed beeld gegeven over onze goede punten, minder sterke kanten en
mogelijke valkuilen. Dit biedt ons voor de komende periode de kans
om - individueel of gezamenlijk - onze sterke kanten (nog) beter te
borgen en uit te bouwen en aan de slag te gaan met de
aandachtspunten die verbeterd moeten worden.
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KC de Molenwerf
Kindcentrum de Molenwerf herkent zich in het oordeel van de
onderwijsinspectie. De school en de kinderopvang als
samenwerkingspartner hebben de afgelopen jaren intensief
samengewerkt met als doel: een nog betere ontwikkeling voor
kinderen realiseren met ouders als belangrijke partner. Dit heeft
geresulteerd in de ontwikkeling van een brede school naar een
kindcentrum.

Kinderen kunnen zich binnen het kindcentrum optimaal ontwikkelen
waarbij specifieke aandacht is voor het ontdekken van talenten en het
werken aan vaardigheden. De afgelopen jaren is er specifieke
aandacht geweest voor de kwaliteit van de leerkrachten met de
invoering van het IGDI-model, waarna de school zich gericht heeft op
de visie van haar onderwijs. Dit heeft onder andere geresulteerd in het
neerzetten van een nieuw onderwijsconcept, het Unitonderwijs met
meer aandacht voor gepersonaliseerd leren en de 21ste eeuwse
vaardigheden. Snappet en Topondernemers zijn daarbij als
methodieken ingezet.

Momenteel richt de onderbouw zich op het spelend en onderzoekend
leren in hoeken. Een veilige en prettige schoolomgeving realiseert het
kindcentrum door de inzet van KiVa. De komende jaren wordt daarbij
PBS (Positive Behaviour Support) overkoepelend ingezet. De school
richt zich momenteel op het borgen van alle ontwikkelingen. In de
komende jaren worden de vaardigheden die kinderen leren en kunnen
aan het einde van groep 8 specifieker omschreven. Dit op advies van
de onderwijsinspectie.

De school heeft goed zicht op haar leerlingenpopulatie. De
onderwijsinspectie heeft aangegeven dat de school zich nu kan richten
op het nog beter omschrijven van haar onderwijsaanbod specifiek
gericht op onze populatie. Daarnaast geeft de onderwijsinspecteur
aan dat de school ook de tijd kan nemen om deze onderwerpen goed
neer te zetten aangezien de school het basistoezicht heeft en de
kwaliteit op orde heeft.

‘t Venne
't Venne herkent zich in het beeld wat de inspectie heeft neergezet.
Daar waar het verbeterpunten betreft, zullen die worden
meegenomen in het schoolontwikkelplan van de komende jaren.

Halverwege
De Halverwege herkent zich in het beeld wat de inspectie heeft
beschreven.
In het rapport heeft de inspectie een drietal onderdelen benoemd.
Hierbij onze reactie op de bevindingen en onze verbeterplannen.
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1. Betere afstemming mogelijk door sterkere analyse
In september 2017 zijn er van de resultaten analyses gemaakt. Dit
heeft geleid tot het opstellen van schoolbrede minimale groepsdoelen
voor de M- en E-toetsen van CITO. Voor de vakken spelling,
begrijpend lezen, lezen en rekenen zijn er jaarplannen opgesteld met
streef-, ambitie-doelen en is een plan van aanpak gemaakt. Deze
jaarplannen worden tussentijds, in februari, en in juni geëvalueerd. De
groepsleerkrachten hebben voor hun groep de aanpak voor het
aanbod en de begeleiding beschreven op groepsniveau en voor de
individuele leerlingen met de daarbij horende streef- en ambitie-
doelen. Hierin zijn ook de onderwijsbehoeften van de leerlingen
meegenomen. De aanpak is besproken met de directie. In maart is een
tussenevaluatie met zorgcoördinator en directie en zal de aanpak
aangepast/bijgesteld worden. In juni is de eindevaluatie.
Sinds januari 2018 zijn de zorgtaken binnen de school overgenomen
door een nieuwe zorgcoördinator, een analist en een collegiaal
consulent.
De analist heeft tot taak de resultaten van de groepen op
schoolniveau te analyseren. Op groepsniveau heeft zij een format
gemaakt zodat leerkrachten, stapsgewijs, tot een goede analyse van
de resultaten kunnen komen op groeps- en individueel niveau. In
maart zijn er groepsbesprekingen waarin de analyses besproken
worden. De hieruit voortvloeiende aanpak en het aanbod in de
klassensituatie wordt beschreven en besproken. De collegiaal
consulent begeleidt en ondersteunt, op dit moment, de leerkracht in
de klassensituatie op pedagogische en didactische vaardigheden. Hoe
worden de afspraken, de aanpak en de routines toegepast? Wat gaat
goed en wat kan beter zodat er een zichtbare doorgaande lijn in
aanpak/werkwijze is binnen de school.
Via structurele klassenbezoeken en gesprekken door zorgcoördinator,
analist en collegiaal consulent wordt gekeken of de aanpak effect
heeft en of bijsturing nodig is. Dit is voor de periode maart t/m juni
2018.

2. Prettige werksfeer, kansen voor meer activerende instructie
In de klassensituatie gaan we over op het activerende directe
instructiemodel. De leerkrachten hebben hier handvatten voor en
uitleg over gekregen. De coördinator van de school zal met behulp van
een kijkwijzer klassenbezoeken doen en in gesprek gaan met de
leerkrachten, zodat er schoolbreed effectief instructie wordt gegeven
tijdens de basisvakken lezen, taal en rekenen. Daarnaast willen we de
betrokkenheid van leerlingen vergroten en zullen er drie teach-
technieken in de klassensituatie gehanteerd worden: de 100%-regel,
Goed is Goed, Weet niet bestaat niet.

3. Kwaliteitszorg op orde, planmatig werken kan beter
De kwaliteitszorg is op orde. Het beter planmatig werken is opgepakt
zoals bovenstaand is beschreven.
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Voorbereiding fusie Halverwege - Jozefschool
Op dit moment wordt een fusie voorbereid tussen de Halverwege en
de Jozefschool.
Met beide teams zijn bijeenkomsten geweest om een visie met
heldere ambities te formuleren voor de nieuwe fusieschool. De
komende periode worden de gestelde ambities concreet uitgewerkt.

Bommelstein
Tijdens het inspectiebezoek is op een open wijze met elkaar
gesproken. Er was ruimte voor het wederzijds delen van successen
maar ook van ontwikkelpunten. Het team van Bommelstein heeft het
gevoel gekregen dat er op een opbouwende wijze werd meegekeken
om de positieve start op een goede wijze voort te zetten.
Bommelstein voelt zich aangemoedigd door de inspectie om ervoor te
zorgen dat het onderwijs nog beter wordt!

Het onderdeel 'Zicht op ontwikkeling' is op Bommelstein op dit
moment vol in ontwikkeling. Het team is begonnen met het onder de
loep nemen van de wijze van analyseren. Daarnaast is de onderbouw
gestart met het in gebruik nemen van de "Leerlijnen Jonge Kind".
Gezocht wordt naar een passende aansluiting voor de midden- en
bovenbouw, zodat we kunnen garanderen dat we de ontwikkeling
ononderbroken kunnen volgen en ons onderwijs goed kunnen
afstemmen op de behoeften van onze leerlingen. We vinden het
belangrijk dat de streefdoelen passend zijn bij onze
leerlingenpopulatie op dit moment. De doelen mogen concreter en
ambitieuzer worden geformuleerd. Dit vraagt om een nauwkeurige
analyse van onze leerlingenpopulatie en behaalde resultaten.

Vanuit het managementteam is er gestart met een 0-meting op het
gebied van het onderdeel "Didactisch handelen". Het is noodzakelijk
om de verbeterpunten goed in kaart te brengen. Hiervoor worden er,
door de directie en later door leerkrachten zelf, klassenbezoeken
afgelegd. Met behulp van een kijkwijzer, gericht op het toepassen van
het IGDI-model, wordt in kaart gebracht welke onderdelen om
verbetering vragen.

Het team heeft behoefte aan ruimte voor eigenaarschap. Vanuit het
managementteam wordt gekeken op welke wijze er zoveel mogelijk
door medewerkers mee gedacht en gesproken kan worden als het
gaat om ontwikkelingen en veranderingen binnen de school. Op deze
wijze worden vernieuwingen breed door het hele team gedragen en
voelen alle medewerkers zich betrokken bij en verantwoordelijk voor
goed onderwijs op Bommelstein.

IKC De Paradijsvogel
Het IKC team heeft met vertrouwen uitgekeken naar het
inspectiebezoek. Hebben het verbetertraject en de samenwerking met
de kinderopvang geleid naar kwalitatief goed onderwijs?
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Onze visie op ontwikkelen en leren vormt de basis van al ons handelen
in het kindcentrum. Kinderen worden in een betekenisvolle omgeving
uitgedaagd om zichzelf met alle talenten te ontwikkelen. Wij willen
kinderen voorbereiden op de toekomst.
Om dit te kunnen realiseren hebben wij ons IKC-breed de laatste jaren
gefocust op het verbeteren van ons pedagogisch en didactisch
handelen en zijn voortdurend bezig met de onderwijsbehoefte van het
kind. Daarnaast krijgt het vraagstuk van toekomstgericht leren voor
0-13 jaar onze volledige aandacht.

Vol spanning keken wij uit naar de bevindingen van de inspectie. Wij
hadden ingezet op 5 indicatoren en zijn super trots op het feit dat 8
standaarden als goed zijn beoordeeld: didactisch handelen,
pedagogisch klimaat, zicht op ontwikkeling, samenwerking,
kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur, veiligheid en aanbod. Supertrots zijn
wij op het goed voor de standaard didactisch handelen. Deze krijg je
niet zomaar. Onze groei in didactisch handelen is gezien.
De inspecteur gaf ons het grootste compliment dat je kunt krijgen,
namelijk: 'Leren is leuk op de Paradijsvogel'. 'De leerkrachten stralen
uit dat leren leuk is'.

Vanuit het onderzoek gaan wij aan de slag met de volgende
uitdagingen:

• Vergroten van het eigenaarschap bij kinderen
• Kinderen meer verantwoordelijkheid geven
• Meer vastleggen van de ontwikkelings- en streefdoelen van

meer- en hoogbegaafde kinderen. Ook de kinderen willen wij
hierbij meer betrekken.

• Aanpassing van de schooltijden
• Streefdoelen bepalen voor de eindtoets

Samenvattend: Wij zijn blij met de bevindingen van de inspectie en
bouwen met vertrouwen en enthousiasme verder aan ons IKC De
Paradijsvogel!

De Reiger
De Reiger is ongelooflijk trots dat zij door het bestuur is voorgedragen
voor onderzoek voor het predicaat ‘Goed’. Dat de inspectie ons dit
predicaat heeft toegekend, beschouwen wij als een kroon op ons
werk. De rapportage doet op hoofdlijnen recht aan de situatie zoals
die op De Reiger zichtbaar is.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


