basisschool de Veste

Herstelonderzoek

Datum vaststelling: 5 november 2018

Samenvatting

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in december 2017 als
onvoldoende beoordeeld, omdat de resultaten van de leerlingen aan
het einde van de basisschool niet voldoende waren en onderdelen van
het lesgeven beter konden.
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als voldoende. De
school laat belangrijke verbeteringen zien.

Bestuur: Leerrijk!
Bestuursnummer: 71008
School: basisschool de Veste
Totaal aantal leerlingen: ca. 240
BRIN: 05EN

Wat is verbeterd?
De resultaten die de leerlingen aan het einde van de basisschool
behalen passen nu goed bij wat van de leerlingen van basisschool de
Veste verwacht mag worden. Ze lagen afgelopen jaar zelfs boven het
landelijk gemiddelde.
Alle leraren hebben hard gewerkt aan het verbeteren van het
lesgeven. Zo bekijken zij de toetsresultaten nauwkeuriger. Daardoor
ontdekken zij beter waarom leerlingen soms onvoldoende resultaten
behalen. En dat gebruiken de leraren weer om de les beter te laten
aansluiten op het niveau van de leerling. Zo zien wij dat leerlingen op
bepaalde gebieden nu wel extra uitleg krijgen als zij iets nog niet
begrijpen.
Ook zorgen de leraren ervoor dat leerlingen nu meer actief zijn tijdens
de les. De leraren gebruiken lesmethoden en technieken die ervoor
zorgen dat alle leerlingen meer moeten nadenken over wat ze leren en
hoe ze leren.
Tot slot kan het team nu beter zien wat de eigen kwaliteit van de
school is. De school maakt meer plannen, waar duidelijke doelen en
manieren van werken in staan. Hierdoor hebben de leraren meer
houvast en werken ze meer met een duidelijk doel. Ook werken de
leraren daardoor meer op dezelfde manier. En dat is voor leerlingen
prettig en voorspelbaar.
Wat kan beter?
De verbeteringen die hier boven genoemd zijn, zijn nog wel pril. Het is
nu vooral belangrijk om deze verbeteringen verder uit te werken en
ervoor te zorgen dat alle leraren dit in de vingers krijgen. Dat kost nog
even tijd.
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Ook is het belangrijk dat de school met het bestuur van de school
afspraken maakt over hoe ze regelmatig de kwaliteit van het
onderwijs gaat onderzoeken. Vooral om te controleren of de school
aan de wet voldoet. Op deze manier kunnen ze ervoor zorgen dat de
kwaliteit die ze nu hebben behaald ook de komende jaren op orde
blijft.
Wat moet nog beter?
De school voldoet op dit moment aan alle eisen die de wet stelt voor
voldoende onderwijskwaliteit. Er zijn daarom geen zaken die beter
moeten.
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1 . Opzet van het herstelonderzoek
De inspectie heeft op 8 oktober 2018 een herstelonderzoek uitgevoerd
op basisschool de Veste naar aanleiding van het oordeel onvoldoende
in december 2017.
Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair
onderwijs.

Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP1 Aanbod
OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP3 Didactisch handelen

●

OP4 (Extra) ondersteuning
OP6 Samenwerking
OP8 Toetsing en afsluiting
Schoolklimaat
SK1 Veiligheid

●

SK2 Pedagogisch klimaat
Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten

●

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties
OR3 Vervolgsucces
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen
bezocht, documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met
leerlingen, leraren, intern begeleiders, directie en bestuurders.
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Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, de conclusie en het vervolgtoezicht.
Hoofdstuk 3 gaat verder in op de resultaten van het onderzoek op de
onderzochte standaarden. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur
op het onderzoek en het rapport opgenomen.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
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2 . Hoofdconclusie en vervolg
In december 2017 hebben wij op basisschool de Veste een onderzoek
uitgevoerd en het oordeel onvoldoende toegekend.
Op 8 oktober 2018 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw
in kaart gebracht en kennen nu het oordeel voldoende toe.
De school heeft belangrijke onderwijsverbeteringen doorgevoerd.
Mede daardoor zijn de eindopbrengsten weer op het niveau dat mag
worden verwacht. Ook het onderwijsproces is verbeterd. Leraren
hebben beter zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en passen
hun onderwijs daar op aan.
De planmatigheid en doelgerichtheid van het onderwijs is
toegenomen. Dit geldt zowel voor het onderwijs aan de leerlingen, als
voor het evalueren, verbeteren en borgen van de onderwijskwaliteit.
De kwaliteitscultuur is goed. Een gedreven en professioneel team
werkt aan steeds beter onderwijs voor haar leerlingen.
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3 . Resultaten herstelonderzoek
3.1. Onderwijsproces

Zicht op ontwikkeling (OP2)

Het roer omgegooid voor een betere en efficiënte zorgstructuur
Tijdens het vorige onderzoek is geconstateerd dat de school nog
onvoldoende op zoek ging naar de oorzaken van een stagnerende
ontwikkeling bij leerlingen. Hierdoor kon het onderwijs te weinig
aangepast worden op wat de leerlingen nodig hadden om weer een
inhaalslag te maken.
Met deze constatering is de school intensief aan de slag gegaan.
Hiervoor heeft de school het roer flink omgegooid. Er is een nieuwe
zorgstructuur ontworpen, waardoor er nu niet alleen voldoende zicht
is op de ontwikkeling, maar ook duidelijk is waar leerlingen op
uitvallen en hier direct op ingespeeld kan worden.
De gekozen werkwijze is gedurfd, effectief en efficiënt. In plaats van
groepsplannen werken de leraren nu met compacte
groepsoverzichten, een onderwijsplan, cruciale leerdoelen per periode
en met een korte zorgcyclus. Leraren houden op eenvoudige wijze bij
op welke onderdelen leerlingen uitvallen en wanneer leerlingen de
betreffende onderdelen wel beheersen. Hierdoor zijn leerlingen beter
in beeld en kan sneller en effectiever ingespeeld worden op hiaten,
maar ook op de behoefte van leerlingen aan meer uitdagende
leerstof. Bovendien zijn de leerlijnen en tussendoelen van de
vakgebieden meer leidend geworden, waardoor gericht gekeken
wordt welke leerstof voor welke leerlingen van belang is.
Voor rekenen/wiskunde is de school bovendien begonnen met het
adaptief toetsen van leerlingen om zo na te gaan welke stof leerlingen
kunnen overslaan of juist nog extra moeten oefenen.
De nieuwe werkwijze is vorig schooljaar door de intern begeleiders
ontworpen en geïntroduceerd. Dit schooljaar is het ook in de praktijk
gebracht. Hoewel het hiermee nog pril is en sommige onderdelen pas
na de middentoetsen verder geoperationaliseerd worden, biedt het al
veel houvast en is het team enthousiast over deze manier van werken.
De nieuwe werkwijze is vooralsnog gericht op de taal- en
rekenontwikkeling. De school wil binnenkort ook de sociaalemotionele ontwikkeling gaan betrekken bij deze werkwijze.
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Didactisch handelen (OP3)

Leraren verstaan hun vak en bevorderen de actieve betrokkenheid van
leerlingen
De leraren zijn het afgelopen jaar ook aan de slag gegaan om hun
didactisch en pedagogisch handelen te versterken. Daar waar vorig
jaar al wel sprake was van de basisvaardigheden, is nu bij veel leraren
een ontwikkeling zichtbaar passend bij de visie van de school. Door
versterking van het pedagogisch handelen zijn leerlingen nu meer
actief betrokken bij de les. Maar ook het werken met het drieslagmodel zorgt ervoor dat leerlingen meer nadenken over wat het
probleem, de opdracht of de som is en achteraf reflecteren op hoe ze
het hebben uitgevoerd. Dit past bij de ambitie van de school om
leerlingen steeds meer eigenaar te maken van hun eigen leerproces.
We zien op dit gebied nog wel mogelijkheden voor verdere
ontwikkeling. Zo kan het team gezamenlijk formuleren wat er van een
leraar op basisschool de Veste verwacht wordt. Dit betekent dat voor
iedereen duidelijk wordt dat, naast de basisbekwaamheid, ook andere
kwaliteiten van belang zijn, passend bij de visie en ambitie van de
school. Hierbij valt onder andere te denken aan het specifieke
ontwikkelingsgerichte onderwijs in de onderbouw en het bevorderen
van het eigenaarschap bij de leerlingen. Door dit met elkaar te
formuleren kan het didactisch handelen beter geborgd worden.

3.2. Schoolklimaat

Veiligheid (SK1)

School voldoet aan de wet en kinderen voelen zich veilig
De school zorgt er voor dat het aan alle wettelijke eisen voldoet, zoals
in de wet is aangegeven voor een veilige school. Dit betekent onder
andere dat er voor leerlingen een vertrouwenspersoon aangewezen is,
een veiligheidsbeleid gevoerd wordt en dat de school de
veiligheidsbeleving van leerlingen jaarlijks meet.
Belangrijker nog is dat leerlingen aangeven dat ze zich prettig en veilig
voelen op school. Ook de ouders beamen dat de leerlingen graag naar
school gaan. Pesterijen komen soms voor, maar de school reageert
hier direct op. De methode die de school hanteert om de sociale
competenties en respectvolle omgang te stimuleren, werpt volgens de
leerlingen en ouders ook duidelijk zijn vruchten af.
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3.3. Onderwijsresultaten

Onderwijsresultaten (OR1)

Eindopbrengsten ruim voldoende en goed geanalyseerd
Na enkele jaren van onvoldoende eindresultaten, heeft de school
afgelopen schooljaar ruim boven het landelijk gemiddelde gescoord.
Ook voor dit jaar geeft de school aan positieve verwachtingen te
hebben. De school baseert zich hierbij op de resultaten die de
leerlingen vorig jaar in groep 7 hebben behaald.
De school heeft de eindresultaten zorgvuldig geanalyseerd en op basis
hiervan enkele verbeteracties in gang gezet. Ook zijn er concrete
ambities geformuleerd voor de komende eindtoets. Deze ambities zijn
onder andere gebaseerd op een goede analyse van de
leerlingenpopulatie.
We nodigen de school uit om ook na te denken over de wijze waarop
ze kunnen aantonen dat de leerlingen meer mee krijgen dan alleen
taal en rekenen. Bijvoorbeeld op het gebied van mondelinge
taalvaardigheid, Engels, burgerschap en ict. Welke doelen stelt de
school op deze gebieden en hoe kan de school meten of de leerlingen
met voldoende bagage op deze gebieden de school verlaten?

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitszorg (KA1)

Eigen ambities en kwaliteit hiervan in beeld, afspraken met bestuur
over evalueren basiskwaliteit nog een aandachtspunt
De school heeft een helder beeld van wat de kwaliteit op basisschool
de Veste moet zijn. Hiervoor heeft de school zes ‘klimaten’
gedefinieerd: het pedagogisch-, didactisch-, zorg-, eigenaarschap-,
ict- en kwaliteitsklimaat. Deze zijn uitgewerkt in ambities en doelen.
De school heeft nu een duidelijke kwaliteitszorgcyclus om de ambities
te monitoren.
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Deze cyclus is opgenomen in het schoolplan, jaarplan en jaarverslag.
Groepsbezoeken, (trend)analyses van de resultaten en
tevredenheidsenquêtes leveren daarnaast aanvullende informatie op
over de kwaliteit van het onderwijs. Hiermee is deze standaard
voldoende.
Wat nu nog ontbreekt is een cyclisch kwaliteitszorgstelsel waarmee de
school de basiskwaliteit evalueert. Op bestuursniveau zijn er plannen
om dit vorm te geven, maar deze plannen bevinden zich nog in de
ontwerpfase. Om ervoor te zorgen dat het bestuur voldoende zicht
heeft op de basiskwaliteit van de scholen, is het van belang dat er
tussen bestuur en school afspraken komen over het aanleveren van
deze gegevens. Dit is nu nog meer van belang omdat de inspectie niet
meer eens in de vier jaar op alle scholen nagaat of aan de wettelijke
basiskwaliteit wordt voldaan.
Kwaliteitscultuur (KA2)

Een professioneel en enthousiast team, samen verantwoordelijk voor
goed onderwijs
De school voldoet niet alleen aan de wettelijke eisen op dit gebied,
maar overstijgt deze en maakt de eigen ambities waar.
De structuur en cultuur zijn op basisschool de Veste zodanig dat het
ondersteunend is voor de kwaliteitsverbetering. Er is een duidelijke
verantwoordelijkheidsverdeling tussen schoolleiding, intern
begeleiders en leraren. Daarnaast wordt er gericht gewerkt aan
scholing en professionalisering om de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren. Leraren leren van en met elkaar en de school heeft
coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van
aspecten van het onderwijs, zoals taal, rekenen, basisontwikkeling,
talent en ict.
Daarnaast is sprake van een gedeelde visie en ambitie om het
onderwijs meer op maat aan te bieden en om op alle niveaus het
eigenaarschap te versterken. Leraren worden steeds meer eigenaar
van de kwaliteit van het pedagogisch en didactisch concept en
leerlingen worden steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces.
Ten slotte is duidelijk dat het onderwijskundig leiderschap van zowel
de directie als de intern begeleiding - ieder vanuit een duidelijke eigen
taak en rol - bijdraagt aan het kwaliteitsbewustzijn bij alle
medewerkers.
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4 . Reactie van het bestuur
De domper van de onvoldoende die bs De Veste in november 2017
kreeg, is een “wake up call” gebleken voor de school. De handen zijn
ineen geslagen, analyses hebben de zwakke punten in de school
blootgelegd.
Een aanscherping op alle niveaus in de school was noodzakelijk: zowel
op directie-, IB- als leerkrachtenniveau moesten interventies gepleegd
worden om de kwaliteit van het onderwijs een impuls te geven.
Voor een deel heeft dit gelegen in het vastleggen van werkwijzen,
maar veel meer heeft dit vorm gekregen door het uitspreken van de
ambities (het schooljaarplan 2019-2023 krijgt op deze wijze vorm
doordat een collectieve ambitie wordt op- en vastgesteld) en oude
gewoontes aan de kant te durven schuiven, waardoor analyses, de
leerlijnen en de ontwikkeling van leerlingen centraal zijn komen te
staan.
Methodes zijn nog steeds in de school aanwezig, de lijnen die hierin
gevolgd worden zijn nog steeds belangrijk, maar het beschrijven van
het onderwijs in het onderwijsplan, het stellen van doelen, het werken
met een korte zorgcyclus maken dat de leerkracht anders is gaan
kijken naar ontwikkeling van leerlingen.
Naast deze cruciale verandering van denken en uitvoeren hebben de
didactische kwaliteiten van leerkrachten de nodige aandacht
gekregen. Hun professionele houding heeft ertoe geleid dat in
betrekkelijk korte periode de rol van de leerling veranderd is: daar
waar leerlingen veel “consumeerden” worden ze nu aangezet tot
nadenken, oplossingen creëren, terugkijken naar de vraagstelling. Dit
zijn geen individuele acties van leerkrachten, het gebeurt door de
gehele school op een gestructureerde manier.
Het is prettig dat inspectie deze veranderingen niet alleen leest, maar
ook in de groepen terugziet. Een mooi compliment is dan ook, dat het
onderwijs en de kwaliteit weer als voldoende bestempeld wordt.
In het verslag wordt terecht het woord “pril” enkele malen genoemd.
Ontwikkelingen zijn in gang gezet, goede aanzetten zijn door de
gehele school zichtbaar. Het team van De Veste zal de ingeslagen weg
wel moeten voortzetten, maar het feit dat het team professioneel
genoemd wordt, de manier waarop de structuur in de school nu is
opgezet, de wijze waarop de processen vastgelegd zijn, biedt veel
vertrouwen dat de continuïteit gewaarborgd wordt.
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Dit vraagt tijd om te kunnen focussen op deze ontwikkelingen. Het
borgen van de nieuwe aspecten in de school heeft prioriteit en verdere
ontwikkelingen (stellen van doelen voor vakken anders dan taal en
rekenen) zullen geparkeerd en opgenomen worden in het schoolplan
2019-2023.
Enkele aspecten zijn in het verslag belicht die de aandacht behoeven:
• de beschrijving van de basiskwaliteit naar het bestuur; in
november wordt deze vertaalslag van de school naar het bestuur
inhoud gegeven door de koppeling te maken tussen wat
inspectie verstaat onder basiskwaliteit en op welke wijze hieraan
inhoud gegeven wordt door bs De Veste;
• bs De Veste is al aardig op weg om de ambities m.b.t. de
verschillende klimaten inhoud te geven. Om aan het eind van het
schooljaar een gedegen schoolplan voor 2019-2023 te hebben,
zullen de klimaten van eigenaarschap en ICT nog uitgewerkt
worden;
• dit schooljaar beschrijft het team wat men verwacht van een
leerkracht op bs De Veste en zal als zodanig opgenomen worden
in het schoolplan.
Een jaar later mogen we constateren dat veel veranderingen in de
school zichtbaar zijn die het onderwijs en de kwaliteit van bs De Veste
in positieve zin hebben veranderd.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

