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Onderzoek bestuur en scholen
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 16 april 2018

Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit
jaar uitgevoerd bij het bestuur van Vereniging tot het verstrekken van
Onderwijs op Gereformeerde Grondslag. We hebben onderzocht of
het bestuur op de onderzochte school zorgt voor onderwijs van
voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de
toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Bestuur: Vereniging tot het
verstrekken van Onderwijs op
Gereformeerde Grondslag
Bestuursnummer: 22765

Aantal scholen onder bestuur: 1
Totaal aantal leerlingen: 280 kinderen

Wat gaat goed?
Het bestuur heeft en houdt goed zicht op de kwaliteit en de financiële
situatie van de school. Het vervult zijn taak op een professionele
en zorgvuldige manier. De taken en verantwoordelijkheden binnen het
bestuur en tussen het bestuur en de schoolleiding zijn goed
verdeeld zodat iedereen weet wat men van elkaar kan verwachten.
Het bestuur is zeer betrokken bij de school, handelt vanuit vertrouwen
en heeft aan de directeur van de school binnen de bestaande kader
veel ruimte gegeven om zijn taak goed in te vullen. De directeur stuurt
de school duidelijk aan en verantwoordt regelmatig aan het
bestuur hoe het met de school gaat.

Onderzochte school:
De Akker
BRIN: 03HE

Het bestuur, de directeur en het team hebben duidelijk met elkaar
afgesproken welke doelen ze willen bereiken met de school. Op de
school hebben we kunnen zien dat hier ook daadwerkelijk aan
gewerkt wordt. De directeur van de school is de spin in het web tussen
bestuur, school en ouders en zorgt ervoor dat alle partijen goed
geïnformeerd zijn over de schoolontwikkelingen.
Het bestuur staat zelf ook onder (intern) toezicht. Daar zorgt de
Commissie van Intern Toezicht voor die in de gaten houdt of het
bestuur zijn werk naar behoren doet. Dit draagt allemaal bij aan een
goed functionerende schoolorganisatie.
De school biedt gedegen en goed gestructureerd onderwijs aan de
kinderen. Ze doet erg haar best om de bestaande kwaliteit vast te
houden en op onderdelen verder te verbeteren. Dit gebeurt op
een zorgvuldige en doordachte manier, waarbij de leraren zo veel
mogelijk betrokken worden bij de verbetering van het onderwijs. De
school is sterk in het bieden van rust en veiligheid aan de kinderen
zodat zij in een fijne sfeer tot leren kunnen komen. De leraren en de
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intern begeleiders hebben de kinderen scherp in beeld en zorgen
ervoor dat zij goede (extra) begeleiding krijgen als dat nodig is.
Kinderen, ouders en leraren zijn dan ook heel tevreden over de school.
Dat hebben we hen zelf horen zeggen maar het blijkt ook uit de
tevredenheidsonderzoeken die de school afneemt.

Wat kan beter?
De commissie van Intern Toezicht probeert goed zicht te houden
op het functioneren van het bestuur. Daarbij maakt ze gebruik van
allerlei hulpmiddelen. Wat de intern toezichthouders nog verder zou
kunnen helpen in hun taakuitoefening is het voeren van goede
gesprekken met het bestuur over de kracht en kwetsbaarheid van het
bestuur en de school. Dit is belangrijk omdat de school op zichzelf
staat en als kleinschalige organisatie kwetsbaar is. Het met
elkaar bespreken van de sterke en minder sterke punten van de
schoolorganisatie zou waardevolle inzichten kunnen opleveren voor
alle partijen en kunnen helpen om de kwaliteit van de school goed te
houden.
De speerpunten in het beleid van het bestuur en de school zijn goed
gekozen. Zo wil men het onderwijs beter afstemmen op de beter
presterende kinderen. En dat is terecht omdat enkele van deze
kinderen aan ons aangegeven hebben dat de lessen soms te langzaam
gaan en ze behoefte hebben aan meer uitdaging. Het is belangrijk dat
de school doorgaat op de weg om ervoor te zorgen dat deze
kinderen goed tot hun recht komen op de school. Het begin is er maar
het kan nog een stuk beter. Wat daarbij ook kan helpen is om meer bij
de kinderen zelf na te vragen wat er goed en minder goed gaat op
school en of ze wel genoeg leren.
Het bestuur en de directeur willen ervoor zorgen dat het team
professioneel met elkaar (samen)werkt aan de verdere verbetering
van de school en de schoolcultuur. Dit is al aardig gelukt maar het gaat
met voorzichtige stapjes. Het zou goed zijn als de geboden
mogelijkheden om de leraren (meer) met en van elkaar te leren
voortvarend doorgezet worden.
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Wat moet beter?
Deze vraag is niet van toepassing op de Akker omdat het bestuur en
de school voldoen aan alle wettelijke eisen.

Vervolg
In principe voeren we pas over vier jaar weer een onderzoek uit naar
de kwaliteitszorg van het bestuur en de onderwijskwaliteit van de
Akker.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft op 15 december 2017, 23 en 25 januari 2018 een
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Vereniging tot het verstrekken
van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Lisse. 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. Deze standaarden staan weergegeven in onderstaande tabel.

Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

Om Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken
we tevens een aantal aspecten van de onderwijskwaliteit op de
school. We hebben dit onderzoek ingericht als een
verificatieonderzoek. Het verificatieonderzoek is onderdeel van het
onderzoek naar de kwaliteitszorg en het financieel beheer op
bestuursniveau. We voeren het in de eerste plaats uit om vast te
stellen of de Kwaliteitszorg van het bestuur 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.
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In onderstaande tabel staat aangegeven welke standaarden we tijdens
het verificatieonderzoek onderzocht hebben op De Akker.

Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP1 Aanbod

●

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP3 Didactisch handelen

●

Schoolklimaat
SK1 Veiligheid

●

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we tijdens
het bestuursonderzoek een aantal onderzoeksactiviteiten
uitgevoerd. Deze activiteiten bestonden uit een
documentenanalyse en het voeren van gesprekken met sleutelfiguren
binnen de organisatie. Zo hebben we gesproken met een
vertegenwoordiging van het bestuur, de commissie van Intern
Toezicht, de medezeggenschapsraad en met de directeur.
Het accent in het verificatieonderzoek op de school lag op een
tweetal speerpunten in het onderwijskundig beleid van het bestuur en
de school. Het ging hierbij enerzijds om de afstemming van onderwijs
op de beter presterende leerlingen. Anderzijds lag de nadruk op de
doorgaande lijn in het leerstofaanbod in verband met de
implementatie van een aantal nieuwe methoden. Verder hebben we
er bewust voor gekozen om het veiligheidsbeleid en de effecten
daarvan in de praktijk te onderzoeken omdat de school hierin zeer
intensief geïnvesteerd heeft.
Om na te gaan of de genoemde speerpunten voldoende tot hun recht
komen in de onderwijspraktijk hebben we diverse activiteiten
uitgevoerd tijdens het onderzoek op de school. Zo zijn we in gesprek
gegaan met een afvaardiging van de leerlingen, de ouders en de
leraren. Ook hebben we uitgebreid gesproken met de directie en de
intern begeleiders. Daarnaast hebben we verschillende lessen bezocht
samen met vertegenwoordigers van de school.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
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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
het verificatieondezoek op de school.
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage 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
Financieel beheer
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau waarin we de standaarden in de gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer beoordeeld hebben.
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat
de oordelen zijn op de twee onderzochte kwaliteitsgebieden op
bestuursniveau. Dit schooljaar spreken wij in het funderend onderwijs
nog geen eindoordeel uit op het kwaliteitsgebied kwaliteitszorg en
ambitie op bestuursniveau, vandaar dat hier een oordeel ontbreekt.
Verder is weergegeven in hoeverre onze oordelen overeenkomen met
het beeld dat het bestuur zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit op
de school en in hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op
schoolniveau.

Samenvattend oordeel
Het bestuur en de school hebben de zaken goed voor elkaar. Ze weten
goed wat ze willen met De Akker en maken dit ook waar. De basis voor
de gedegen onderwijskwaliteit die de school al jaren biedt, ligt in de
eerste plaats in de gedeelde normen, waarden en overtuigingen
binnen alle geledingen van de schoolorganisatie. Deze organisatie
wordt gekenmerkt door een professioneel opgezette structuur en een
duidelijke visie op onderwijs en besturen. De school is meer dan een
onderwijslocatie alleen. De Akker is bovenal een hechte
schoolgemeenschap, die gedragen wordt door betrokken bestuurders
en ouders en een gedreven directie en lerarenteam.
We hebben vastgesteld tijdens het verificatieonderzoek op De Akker
dat het beeld dat het bestuur heeft over de kwaliteit van het onderwijs
overeenkomt met onze bevindingen.
De speerpunten die het bestuur en de schoolleiding gekozen hebben
zijn bepaald geen papieren tijgers. Deze zijn duidelijk terug te zien in
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de schoolontwikkeling en in de onderwijspraktijk op de werkvloer. Dat
wil overigens nog niet zeggen dat de school daarin ook in alle
opzichten al ver gevorderd is. Met name in het afstemmen van het
onderwijs op de beter presterende leerlingen is nog een wereld te
winnen. Ook in het versterken van de professionele cultuur binnen
het team zijn nog enige slagen te maken.
Het grote voordeel bij De Akker is dat de lijnen binnen alle geledingen
van de school kort zijn en dat iedereen zich sterk verwant voelt met de
school. Het bestuur heeft daardoor ook goed zicht op wat er speelt in
de school. Het heeft duidelijke ambities, doelen en
normen geformuleerd die de rode draad vormen voor het
schoolbeleid. De dagelijkse leiding en onderwijskundige
aansturing zijn door het bestuur gemandateerd aan de zeer ervaren
directeur die al vele jaren leiding geeft aan de school en breed
gewaardeerd wordt.
Iedereen binnen de schoolorganisatie is zich ervan bewust dat het
kleinschalige karakter makkelijk zou kunnen leiden tot rolvermenging
en een 'ons kent ons' cultuur. Daarom kiest men bewust voor een
professionele bestuursvorm waarin taken en verantwoordelijkheden
binnen alle niveaus duidelijk gescheiden zijn. Zo zijn de uitvoerende
en toezichthoudende taken binnen de organisatie scherp afgebakend
(conform de richtlijnen van de 'Code Goed Bestuur'). Het bestuur
verantwoordt zich aan de commissie van intern toezicht, net zoals dat
geldt voor de schoolleider richting het bestuur en het onderwijzend
personeel aan de schoolleider. De kwaliteitszorg gebeurt op
systematische wijze, gebruik makend van een heldere plancyclus, een
integraal kwaliteitsinstrument, concrete doelen en een
normenkader. Daarbij is de blik niet alleen naar binnen toe gekeerd.
Regelmatige tevredenheidsonderzoeken onder alle
belanghebbenden en externe audits en het inhuren van externe
expertise bij scholings- en evaluatieactiviteiten maken deel uit van de
kwaliteitscyclus.
De onderlinge communicatie en wederzijdse verantwoording
verloopt naar tevredenheid van alle partijen. Dit gebeurt zowel op
schoolniveau als op bestuursniveau op transparante en zorgvuldige
wijze.
De financiële situatie van de school is ronduit gezond te noemen.
Positief is dat het bestuur bewust extra middelen vrijmaakt om gericht
te kunnen sturen op de verbetering van de onderwijskwaliteit, de
daarvoor benodigde randvoorwaarden, en de
deskundigheidsbevordering van het team.
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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. Vervolgens lichten wij onze oordelen toe en geven wij
antwoord op de centrale vraag en de vier deelvragen.
In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
Deze vragen kunnen volmondig met 'ja' beantwoord worden en we
hebben deze standaard dan ook als 'goed' beoordeeld.
De kwaliteitszorg van het bestuur is van uitstekende kwaliteit en leidt
ertoe dat het bestuur zeer goed geïnformeerd is over wat er speelt op
de school. Op basis daarvan stuurt het bestuur (doel)gericht op het
behoud en de verbetering van de onderwijskwaliteit van De Akker. De
professionele sturingsfilosofie, de compacte organisatiestructuur, de
diverse evaluatie- en verantwoordings- instrumenten maken dat het
bestuur zijn taken goed kan uitvoeren.
De onderwijsvisie en het lange termijn beleid van het bestuur zijn
terug te vinden in het strategisch beleidskader. In het daarvan
afgeleide bestuurlijk beleidskader is de afbakening van taken en
verantwoordelijkheden op de diverse beleidsterreinen
duidelijk weergegeven. Daarnaast hanteert het bestuur een helder
normeringskader dat voorziet in concrete (prestatie)doelen en
ambities. Aan de hand hiervan kan het bestuur vaststellen of het
bestuursbeleid tot de gewenste resultaten leidt in de praktijk. Zo zijn
er glasheldere en voldoende ambitieuze doelen afgesproken
voor de beoogde leerresultaten van de kinderen, zowel aan het eind
als tijdens de schoolperiode. Ook ten aanzien van de uitkomsten van
de peilingen op het gebied van tevredenheid en veiligheid onder
leerlingen, ouders en teamleden zijn ondergrenzen gesteld. Ditzelfde
geldt voor het verwijzingspercentage van de leerlingen naar vormen
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van speciaal onderwijs.
Het bestuursbeleid is op schoolniveau duidelijk terug te vinden in het
schoolplan. Het schoolplan is op zijn beurt weer nader uitgewerkt in
jaarplannen die mede vanuit de veranderteams binnen de school
vorm en inhoud krijgen. Op alle niveaus is daarmee de planmatigheid
van kwaliteitszorg gewaarborgd. De plancyclus voorziet verder in
periodieke evaluaties van alle aspecten van het onderwijs. Als
aanvulling daarop worden ouders, leerlingen en onderwijzend
personeel regelmatig bevraagd op hun tevredenheid en
veiligheidsbeleving. Ook het bestuur en de commissie van
intern toezicht evalueren regelmatig het eigen functioneren en maken
daarbij van tijd tot tijd gebruik van externe expertise en audits.
Inspectierapporten vormen ook een dankbare input voor zelfevaluatie
en de keuze van verbeterprioriteiten.
Het bestuur stuurt op hoofdlijnen en heeft de directeur gemandateerd
met de aansturing van de school. De commissie van intern toezicht
beoordeelt het functioneren van het bestuur aan de hand
van bestuursverslagen en een eigen kader met duidelijke
doelstellingen. Ook doet zij eigenstandig onderzoek naar het effect
van het bestuursbeleid door middel van periodiek overleg met de
medezeggenschapsraad en gesprekken met de diverse geledingen
binnen de organisatie. Dit gebeurt op zorgvuldige en integere wijze en
levert naar eigen zeggen waardevolle informatie op die de kwaliteit
van het interne toezicht versterkt.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
Deze vraag kan ook bevestigend beantwoord worden al zijn er op
onderdelen nog verbeterpunten aan te geven. We hebben deze
standaard daarom als 'voldoende' beoordeeld.
De bestuurlijke structuur is zodanig ingericht dat er maximale
waarborg is voor een scheiding van taken en verantwoordelijkheden
en een transparante kwaliteits- en verantwoordingscultuur. De
bestuursleden en de leden van de Commissie van intern Toezicht zijn
zich namelijk terdege bewust van de kwetsbaarheid van een
kleinschalige schoolgemeenschap waarin iedereen elkaar kent en er
soms ook sprake is van familieverwantschap.
In het begin moesten de leden van het bestuur, het intern toezicht en
de medezeggenschapsraad wennen aan hun gescheiden
verantwoordelijkheden. Het elkaar aanspreken op de juiste dingen en
niet op elkaars stoel gaan zitten ging aanvankelijk dan ook met enige
kinderziektes gepaard. Maar inmiddels is iedereen aan zijn taak
gewend en lukt het steeds beter om rolvast en transparant te
opereren en te communiceren. De verbeteractiviteiten binnen de
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school worden zoveel mogelijk 'van onderop' gedragen door middel
van de inzet van zogenaamde 'veranderteams'. Dit zorgt voor breed
draagvlak en een versterkte betrokkenheid van de teamleden bij de
kwaliteit van het onderwijs.
Het verder versterken van de professionele werkcultuur op de school
is een speerpunt in het bestuursbeleid. Het bestuur biedt dan ook
ruimschoots mogelijkheden en middelen voor de school om hieraan
te werken door middel van scholingen en dekundigheidsbevordering
op team- en individueel niveau. Hoewel er goede stappen gezet zijn is
het uiteindelijke doel om te komen tot een professsionele
leergemeenschap nog niet bereikt

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
Het antwoord op deze laatste onderzoeksvraag is zonder meer
positief. Om die reden hebben we deze standaard als 'goed'
beoordeeld.
Over de uitkomsten en effecten van het beleid op de
onderwijskwaliteit communiceren de schoolleiding en het bestuur
zorgvuldig. Dit gebeurt aan de hand van jaarplannen,
managementrapportages, bestuursverslagen, de website en de
schoolgids. Een sterk punt is dat het bestuur er bewust voor gekozen
heeft om ouders en andere externe partners deelgenoot te maken van
het strategisch beleid door middel van een publieksvriendelijke versie
van het strategisch beleidsplan. De ouderbetrokkenheid wordt door
de schoolleiding en het team verder gestimuleerd door het
organiseren van thema-avonden en zogenaamde 'luistergesprekken'.
Op alle fronten spannen de school en het bestuur zich zeer in om
duidelijk en open te communiceren met alle belanghebbenden over
de beoogde en bereikte onderwijskwaliteit, afgezet tegen de gestelde
doelen en ambities. De interne dialoog tussen schoolleiding, bestuur,
medezeggenschapsraad en commissie van intern toezicht verloopt
gestructureerd door middel van vaste overlegvormen, waarbij
besluiten en gesprekspunten goed vastgelegd worden. Daarnaast is er
als gevolg van de kleinschaligheid en de korte lijnen binnen de
organisatie ook regelmatig informeel overleg tussen alle betrokkenen.
Dit zorgt ervoor dat eenieder goed op de hoogte is en blijft van wat er
speelt op de school.
De interne dialoog en discussie binnen de Commissie van Intern
Toezicht en het bestuur zou op onderdelen nog verdiept kunnen
worden. Een goed startpunt hiervoor zou een actuele sterkte-zwakte
analyse kunnen zijn. Een goed gesprek hierover zou kunnen bijdagen
aan een pro-actieve sturing, gericht op het behoud van de bestaande
kwaliteit en het benutten van kansen om deze verder te versterken.
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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.

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 het bestuur van De Akker was
dit niet aan de orde.

Continuïteit en Rechtmatigheid
Op basis van de informatie uit de bestuursverslagen en de
beoordeling van de accountant stellen wij vast dat het bestuur
voldoende geld heeft om het onderwijs nu en in de nabije toekomst te
verzorgen, verstandig met zijn geld omgaat en zicht bij het verkrijgen
en besteden van zijn geld houdt aan de geldende wet- en regelgeving.
Wij beoordelen het financieel beheer van het bestuur dan ook als
'voldoende'.

2.3 Afspraken over vervolgtoezicht
In principe voeren wij over vier jaar opnieuw onderzoek uit naar de
kwaliteitszorg van het bestuur en de onderwijskwaliteit van De Akker.
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3 . Resultaten verificatieonderzoek
In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van het
verificatieonderzoek op schoolniveau. We hebben ons in dit
onderzoek beperkt tot de volgende standaarden
- OP1 Aanbod
- OP2 Zicht op ontwikkeling
- OP3 Didactisch handelen
- SK1 Veiligheid
We hebben voor deze standaarden gekozen omdat deze bij uitstek
aansluiten bij een tweetal beleidsspeerpunten van het bestuur en de
school. Het gaat hierbij enerzijds om de afstemming van het onderwijs
op de beter presterende leerlingen, en anderzijds om de doorgaande
lijn in het leerstofaanbod in relatie tot de invoering van een
aantal nieuwe methoden. We hebben er bewust voor gekozen om het
veiligheidsbeleid en de effecten daarvan in de praktijk te onderzoeken
omdat dit hoog in het vaandel staat van de school en men hierin
veel geïnvesteerd heeft.
(zie ook Hoofdstuk 1).
We geven eerst de algemene conclusie naar aanleiding van het
verificatieonderzoek en lichten vervolgens de oordelen op de
genoemde standaarden toe.

3.1 Basisschool De Akker
Conclusie
Uit het verificatieonderzoek komt naar voren dat de door ons
vastgestelde kwaliteit van het onderwijs op de onderzochte
standaarden op De Akker nagenoeg volledig overeenkomt met het
beeld van het bestuur. De Akker is een goed georganiseerde school,
die zich onderscheidt door een stevig en veilig pedagogisch klimaat,
een degelijk en merendeels activerend onderwijsleerproces
en een goed werkende zorgstructuur.
De onderwijskwaliteit van de school is door ons op de gekozen
standaarden als voldoende tot goed beoordeeld. Leerlingen zijn goed
in beeld en worden doelgericht ondersteund in hun ontwikkeling. Hun
betrokkenheid en taakgerichtheid bij de lessen is hoog. Het didactisch
handelen wordt gekenmerkt door duidelijke instructies en activerende
en gevarieerde werkvormen. Op het onderdeel van directe instructie
en een gedifferentieerde lesopzet kan de school nog verder groeien.
Hier wordt overigens vanuit het bestuur en de directie ook actief op
gestuurd.
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De Akker heeft de reeds bestaande kwaliteit de afgelopen jaren verder
versterkt door planmatig en doelgericht te werken aan verbeteringen.
Zo is geïnvesteerd in de verbetering van het didactisch handelen en
de invoering van nieuw leerstofaanbod. De beleidsspeerpunten die
vanuit het bestuur en de school zelf gekozen zijn, zijn duidelijk
zichtbaar in de onderwijspraktijk.
We merken tenslotte op dat de school zich nog een dienst kan
bewijzen door bij de verbetering van het onderwijs en de
zorgstructuur meer gebruik kan maken van de opvattingen
en (leer)ervaringen van de kinderen. Het goede gesprek met leerlingen
kan verrassende uitkomsten en inzichten opleveren die hiaten in het
onderwijs aan het licht kunnen brengen en richting kunnen geven aan
kwaliteitsverbeteringen.

Een veelzijdig leerstofaanbod met voldoende mogelijkheden voor
differentiatie
De Akker heeft het afgelopen jaar een nieuwe taalmethode ingevoerd
die onder andere voorziet in een verbeterde leerlijn voor de
woordenschat. De leraren moeten nog enigzins wennen aan de
nieuwe mogelijkheden die deze methode biedt. Daarom heeft
men duidelijke leerstofafspraken met elkaar gemaakt en deze goed
vastgelegd. De leraren houden in dit stadium merendeels vast aan een
klassikale insteek bij de instructies en maken nog relatief weinig
gebruik van de mogelijkheden om te differentiëren in de
uitleg. Gezien de ambitie van de school om met name de beter
presterende leerlingen tegemoet te komen in hun leerbehoeften,
biedt dit onderdeel nog volop ruimte voor verbetering.
De school onderscheidt zich door een veelzijdig leerstofaanbod waarin
naast de basisvaardigheden onder andere ook aandacht is voor Engels
(van groep 1 tot en met 8), de sociaal-emotionele ontwikkeling en
burgerschap. Hoewel de betreffende methoden voorzien in een
duidelijke doorgaande lijn is het voor de leraren soms nog wel zoeken
hoe ze deze in de praktijk het beste vorm kunnen geven.
Afstemmingsoverleg binnen de bouwen vindt dan ook regelmatig
plaats.

De school heeft goed zicht op de ontwikkeling van de leerlingen
De zorgstructuur van De Akker is goed georganiseerd en
gedocumenteerd en wordt op deskundige wijze gecoördineerd.
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Leerlingen zijn scherp in beeld dankzij de zorgvuldige signalering op
cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Ouders geven aan dat ze over
het algemeen tijdig geïnformeerd worden over de ontwikkeling van
hun kinderen. Op basis van grondige analyses van de vorderingen en
uitval van de leerlingen wordt in goede samenspraak tussen intern
begeleiders en leerkrachten afgesproken welk aanbod en welke
aanpak nodig is voor elk kind. Deze aanpak is concreet en doelgericht
geformuleerd. Ook de beter presterende leerlingen krijgen een op hun
niveau afgestemde aanpak, alhoewel hierin nog wel wel ruimte voor
verdere verdieping en verfijning is.
De school evalueert systematisch of de ingezette (extra) begeleiding
het gewenste effect heeft aan de hand van de gestelde doelen. Het
verdient aanbeveling om bij deze evaluaties ook steeds de ervaringen
en leerbehoeften van de leerlingen zélf te betrekken. Overigens heeft
de school dit jaar al wel een begin gemaakt met het houden
van kindgesprekken.

Degelijk en activerend onderwijs dat nog beter afgestemd kan worden
op verschillen
Als onderdeel van het verificatieonderzoek hebben we samen met
vertegenwoordigers van de school diverse lesobservaties uitgevoerd.
Het beeld dat dit opleverde was nagenoeg eensluidend. Het is
duidelijk zichtbaar dat de leraren vanuit een duidelijke structuur hun
lessen vormgeven. Ze stralen een grote betrokkenheid bij de
leerlingen uit. Deze betrokkenheid wordt ook beantwoord door de
leerlingen die een zeer taakgerichte en leergierige houding aan de dag
leggen. De activerende didactiek en gevarieerde werkvormen vormen
hierbij een extra stimulans.
De school heeft geïnvesteerd in het versterken van de didactische
vaardigheden van de leraren, gericht op het bieden van effectieve
instructies. Deze komen over het algemeen voldoende uit de verf
alhoewel opvallend is dat het introduceren en evalueren van het
lesdoel weinig aan bod komt tijdens de geobserveerde lessen. Ook
zijn de klassikale instructies wat aan de lange kant, zeker voor de
leerlingen die de stof al goed beheersen. Sommige leerlingen met wie
wij gesproken hebben, geven aan dat ze zich vervelen tijdens de uitleg.
Ze zouden liever al sneller aan de verwerkingsopdrachten willen
beginnen of op hun niveau aangepaste uitleg en lesstof aangeboden
willen krijgen. Aangezien dit juist een speerpunt in het beleid van het
bestuur en de school is, is er in dit opzicht nog duidelijk werk aan de
winkel voor het team. Overigens heeft de school in dit opzicht al een
aantal stappen gezet. Zo zijn er voor rekenen en
wiskunde plusgroepen samengesteld, voor wie uitdagende lesstof
geboden wordt. Deze aanpak kan nog aan kwaliteit winnen door
hiervoor specifieke expertise in te zetten gericht op (alternatieve)
reken- en oplossingsstrategieën. Een ander veelbelovend initiatief dit
schooljaar is de inzet van themagroepen voor vak- en
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groepsoverstijgende activiteiten om extra tegemoet te komen aan de
leerbehoeften van de meer begaafde leerlingen.

De school zorgt goed voor een veilige leeromgeving
Rust en veiligheid staan hoog in het vaandel van de school. Een
uitgebreid en goed doordacht veiligheidsbeleid vormen het
fundament onder het pedagogisch klimaat van de school. Leerlingen,
ouders, leraren en schoolleiding spreken van een prettige en veilige
sfeer op school waarbij respect voor elkaar en de identiteit van
de school centraal staat. De school staat al generaties lang goed
bekend en vormt voor de leerlingen en ouders een baken van rust en
regelmaat.
Kinderen met wie we gesproken hebben geven aan dat er nauwelijks
pestgedrag voorkomt op de school en dat leraren hier ook goed op
toezien. Daarnaast is er ook in preventieve zin veel aandacht voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen door middel van
diverse methodieken en een zorgvuldig bijgehouden
leerlingvolgsysteem. Er is een veiligheidscoördinator aangesteld en de
veiligheidsbeleving van de kinderen wordt periodiek in kaart gebracht
en geëvalueerd. De uitkomsten liggen tot nu toe steeds boven de
streefdoelen die de school zich op dit gebied gesteld heeft.
Ouders bevestigen het beeld dat de school er alles aan doet om
leerlingen een veilige en stimulerende leeromgeving te bieden. Zij zijn
ook zeer te spreken over de initiatieven van de school om ouders zo
veel mogelijk te betrekken bij de school onder andere door middel van
thema-avonden (bijvoorbeeld over het gebruik van nieuwe media) en
het houden van zogenaamde 'luistergesprekken'.
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4 . Reactie van het bestuur
Dit rapport beschrijft de bevindingen en oordelen van de inspectie of
het bestuur op Basisschool De Akker zorgt voor onderwijs van
voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de
toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. In een zogenaamde
zelfevaluatie hebben we ter voorbereiding van het inspectiebezoek
als bestuur en schoolleiding zelf onze kwaliteit beoordeeld. In dit
hoofdstuk geeft het bestuur puntsgewijs een reactie op het rapport:
• We zijn erg content over het feit dat onze zelfbeoordeling vrijwel
geheel overeenkomt met de inspectieoordelen. Er is één gunstige
uitzondering: zicht op ontwikkeling is door ons met een
voldoende beoordeeld, terwijl de inspectie hieraan het oordeel
“goed” koppelde.
• We zijn blij met de conclusie van de inspectie dat de school
gedegen en goed gestructureerd onderwijs geeft, waarbij de
kinderen veiligheid ervaren en in een fijne sfeer tot leren kunnen
komen. Dat willen we graag zo houden. Naast de hieronder
beschreven concrete ambities, is en blijft dit onze algemene
ambitie.
• We herkennen ons in de samenvatting van het rapport, zowel
voor wat betreft de beschrijving onder “wat gaat goed” als “wat
kan beter”.
• Vanuit deze stevige basis willen we (mede in relatie tot de
aanbevelingen uit het inspectiebezoek van 31 mei 2016)
voortvarend en zorgvuldig doorgaan op de door ons ingeslagen
weg met betrekking tot:
- op teamniveau: het versterken van de professionele
cultuur
- op leerlingniveau: een betere afstemming op de beter
presterende leerling
• Goed om te lezen dat ook met betrekking tot de
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg/ambitie en financieel beheer
de beelden van bestuur en inspectie nagenoeg overeen komen.
Hierbij willen we opmerken dat we de suggestie om de interne
dialoog tussen toezichtsraad (CIT) en bestuur over de kracht en
kwetsbaarheid van het bestuur en de school zullen oppakken.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

