basisschool De
Springplank

Kwaliteitsonderzoek
Inspectie van het onderwijs

Datum vaststelling: 9 september 2019

Samenvatting

Volgens het bestuur is basisschool De Springplank een goede school.
Het bestuur heeft van deze school de onderwijskwaliteit in kaart
gebracht en de inspectie gevraagd een onderzoek naar goed uit te
voeren. Wij zijn het eens met het bestuur dat De Springplank een
goede school is.
Wat gaat goed
We vinden dat het de school goed lukt het onderwijsaanbod te laten
aansluiten bij wat De Springplank belangrijk vindt voor haar
leerlingen. In groep 1-2 zien we dat uitstekend terug in het aanbod
voor ‘spelend leren’.
We vinden ook dat de leraren elk kind goed in beeld heeft. Zij hebben
met elkaar een aanpak bedacht waarmee zij snel zien wat leerlingen
nog moeilijk vinden. Doordat zij snel ingrijpen, kunnen
leerachterstanden worden voorkomen.
Leerlingen die dat nodig hebben, krijgen goede extra ondersteuning
en begeleiding.
Een ander sterk punt van de school is dat de leerlingen graag naar
school komen. De sfeer is er prettig en de school zorgt voor een veilige
omgeving.
Verder vinden wij dat het team enthousiast en professioneel werkt
aan het verbeteren van het onderwijs en het eigen lesgeven. Zij
werken hierbij met verschillende partijen samen om het onderwijs aan
haar leerlingen vorm te geven.

Bestuur: Stichting LeerSaam
Bestuursnummer: 41604

School: De Springplank
Totaal aantal leerlingen: 145
(Teldatum: 1-10-2017)
BRIN: 18EJ

Wat kan beter
De leerlingpopulatie is aan het veranderen. Dit vraagt enkele verdere
aanpassingen in het didactisch handelen. Bijvoorbeeld voor het geven
van de instructies. De school kan deze nog beter afstemmen op de
cognitief sterkste leerlingen.
Ook de manier van verantwoording van de onderwijskwaliteit en het
voeren van het gesprek hierover, vraagt enkele aanpassingen voor
deze nieuwe groep ouders.
In het lesgeven kunnen de leraren hun ambities nog meer in praktijk
brengen.Bijvoorbeeld om leerlingen te laten samenwerken in de les en
hen te betrekken bij het leren.
Ook kan de school nadenken over wat zij wil dat leerlingen hebben
geleerd (en beheerst) aan het einde van de basisschool, naast de
vakgebieden die in de eindtoets voorkomen.
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Verder kan de manier waarop de school de eigen kwaliteit in beeld
brengt, nog iets scherper in streefbeelden worden vastgelegd. Dit
geldt ook voor het jaarplan dat de school opstelt.
Wat moet beter
In dit onderzoek hebben we geen onderdelen gezien die vanuit de
wettelijke eisen om directe verbetering vragen.
Vervolg
De school valt onder het basistoezicht en wordt over vier jaar opnieuw
bezocht.
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1 . Opzet van het onderzoek
De inspectie heeft op 28 maart 2019 een onderzoek naar goed
uitgevoerd op basisschool De Springplank.
Werkwijze
Wij hebben allereerst de kwaliteit van de evaluatie getoetst. Onze
conclusie is dat de evaluatie over de belangrijkste elementen van goed
onderwijs gaat en van recente datum is.
De evaluatie van OBS De Springplank bestaat uit een auditrapportage
en een schoolzelfevaluatie.
De auditrapportage richt zich op enkele belangrijke elementen van het
onderwijsleerproces. Het auditteam bestond uit een intern begeleider
van een collega-school, de intern begeleider en de adjunct-directeur
van De Springplank en een externe onderwijsadviseur. De
onafhankelijkheid van de auditoren is hiermee gedeeltelijk
gewaarborgd.
De schoolzelfevaluatie is opgesteld door de directie en omvat
weliswaar de meeste onderdelen van het waarderingskader. Pas
tijdens de gevoerde gesprekken kwam naar voren waar de directie
zich in hoofdzaak op heeft gebaseerd.
Wij hebben daarna de kwaliteit van de evaluatie verder onderzocht.
Dit hebben we gedaan door voor acht standaarden de
onderwijspraktijk op de school te toetsen aan het onderzoekskader
2017 primair onderwijs. Onze oordelen komen op zes standaarden
overeen met de eigen oordelen van het bestuur. Daarmee achten we
de zelfevaluaties voldoende betrouwbaar.
Voor vier andere standaarden hebben we het oordeel van het bestuur
geverifieerd. Twee andere standaarden (OR2 en OR3) komen niet in de
zelfevaluatie voor. Deze standaarden heeft de school slechts globaal
onderzocht. Deze hebben we met een voldoende beoordeeld, omdat
er geen contra-indicaties zijn. We lichten deze standaarden niet verder
toe.
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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, gesprekken gevoerd met
leerlingen, ouders, leraren, de intern begeleider, leden van het
managementteam en de directie.
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Legenda

Overige wettelijke vereisten
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de
volgende vereisten onderzocht:
• Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 13, lid 1 onder e, in samenhang
met art. 40 WPO
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.

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
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2 . Hoofdconclusie en vervolg
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het
onderzoek bij basisschool De Springplank. In onderstaand figuur zijn
de resultaten samengevat. Te zien is wat het oordeel op schoolniveau
en de oordelen op de vier onderzochte kwaliteitsgebieden zijn.

Oordeel op schoolniveau
Basisschool De Springplank is een goede school. De
kwaliteitsgebieden Onderwijsproces, Schoolklimaat en Kwaliteitszorg
en ambitie zijn alle drie van goede kwaliteit. Dit geldt ook voor zes van
de veertien onderliggende standaarden. Er liggen op acht standaarden
nog kansen om de eigen aspecten van kwaliteit concreter in beeld te
brengen.

Afspraken over vervolgtoezicht
De school valt onder het reguliere vervolgtoezicht. Over uiterlijk vier
jaar bezoeken we haar opnieuw om te onderzoeken of de kwaliteit
van het onderwijs in orde is.
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3 . Resultaten onderzoek
3.1. Onderwijsproces

Sterk aanbod in groep 1-2
Onze waardering (goed) op deze standaard (OP1) komt overeen met
het eigen oordeel van de school en het bestuur.
Het aanbod dat de school biedt, bereidt leerlingen van De Springplank
op een degelijke manier voor op het vervolgonderwijs en de
samenleving. Het aanbod is gebaseerd op de kerndoelen en omvat
ook de referentieniveaus. Ook is het aanbod afgestemd op
onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de leerlingpopulatie.
Dit blijkt bijvoorbeeld uit de specifieke (extra) aandacht voor lezen en
leesbevordering en voor spreken en woordenschatontwikkeling.
Hiermee voldoet de school aan de basiskwaliteit zoals wettelijk is
vastgelegd. Met het oog op de veranderende leerlingpopulatie, zijn
ook de eerste stappen gezet om het aanbod passender te maken voor
de cognitief sterkere leerlingen.
Wij vinden dat het aanbod in groep 1-2 een eigen kwaliteitskenmerk is
van de school dat de basiskwaliteit overstijgt. Het ‘spelend leren’ dat
het team voor ogen heeft, zien wij namelijk overtuigend terug in de
beide kleutergroepen. Het aanbod is gebaseerd op leer- en
ontwikkelingslijnen en uitgewerkt in doelgerichte themaplanningen.
Zowel de speelleeractiviteiten als de inrichting van de hoeken, zijn
goed doordacht en bieden de kleuters volop mogelijkheden te spelen
en te ontdekken.
Hiernaast is het team bezig het aanbod voor begrijpend lezen te
integreren in wereldoriëntatie. De methode voor begrijpend lezen is
losgelaten en de leraren verwerken de begrijpend leesdoelen in de
teksten voor wereldoriëntatie. Het team heeft op dit moment nog niet
eenduidig in beeld wat het rendement van deze aanpak is, en welke
bijstellingen eventueel nodig zijn. Dit vraagt dan ook van het team
nog een vervolg.
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Ieder kind in beeld
Onze waardering (goed) op deze standaard (OP2) komt overeen met
het eigen oordeel van de school en het bestuur. De school voldoet niet
alleen aan de basiskwaliteit zoals wettelijk is vastgelegd, maar stijgt
hier bovenuit.
De school volgt de ontwikkelingen van de leerlingen nauwgezet met
behulp van onder andere toetsen en observaties. Deze gegevens
worden benut om na te gaan wat de onderwijsbehoefte van de
leerlingen is. Hiermee voldoet de school aan de basiskwaliteit.
Aanvullend daarop, stelt het team van De Springplank zichzelf als doel
leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen door vroegtijdig in te
grijpen. Hiervoor hanteert de school een goed doordachte werkwijze
waarmee leraren snel signaleren of de leerlingen de gestelde doelen
bereiken. Zo nodig volgt meteen actie. De leraren gaan na wat een
verklaring kan zijn voor het niet behalen van doelen. Vervolgens
stemmen zij het handelen af op de gesignaleerde onderwijsbehoefte.
Dit kan betekenen dat leerlingen extra instructie krijgen in de vorm
van pre-teaching of een herhaalde instructie. De uitvoering hiervan,
ligt voor een groot deel in handen van de onderwijsondersteuners.
Hierbij is een nauwe samenwerking geregeld tussen de
onderwijsondersteuner en groepsleerkracht (en intern begeleider).
Ook de leerling zelf en hun ouders worden hierbij betrokken. Wij
vinden dit een eigen kwaliteitsaspect van de school.

Didactisch handelen op weg naar goed
De school voldoet voor wat betreft het didactisch handelen (OP3) aan
de basiskwaliteit. De school en het bestuur waarderen het didactisch
handelen daarentegen als ‘goed’.
De leraren beheersen de basiscompetenties voor helder en
gestructureerd lesgeven en creëren een leerklimaat waarbinnen
leerlingen actief en betrokken zijn. Het didactisch handelen voldoet
hiermee zeker aan de basiskwaliteit. Wel liggen er ook duidelijke
aandachtspunten. In de eerste plaats zien wij enkele elementen van
het zelfgekozen instructiemodel niet structureel in alle lessen terug.
Dit geldt bijvoorbeeld voor het modelen, het controleren van begrip
bij leerlingen en het -na afloop van de les- gezamenlijk reflecteren op
het lesdoel. In de tweede plaats kan de afstemming van de
groepsinstructie op de cognitief sterkste leerlingen nog worden
verbeterd.
Het gebruik van activerende en coöperatieve werkvormen is één van
de eigen ambities die het team heeft geformuleerd voor het didactisch
handelen (‘samenwerkend’). Wij hebben in de lessen kunnen zien dat
de leraren met deze werkvormen voor tempo en afwisseling zorgen in
hun lessen. Wel vraagt de organisatie die dit met zich meebrengt, hier
en daar nog aandacht.
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Ook kunnen de hulpmiddelen die in de klassen aanwezig zijn om
leerlingen te activeren en feedback te geven (wisbordjes,
naamstokjes), consequenter worden gebruikt.
Een andere ambitie van de school is het vergroten van het
eigenaarschap van de leerlingen (‘betrokken’). We hebben hiervan al
enkele mooie voorbeelden gezien en gehoord, zoals de
doelenoverzichten. Er liggen kansen om dit eigenaarschap verder te
vergroten door de kindgesprekken niet alleen op sociaal-emotionele
doelen te richten, maar ook op didactische doelen. En deze
bijvoorbeeld te verbinden aan de dag/weektaken.

Goede extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben
Net als de school en het bestuur vinden wij dat de (extra)
ondersteuning (OP4) de basiskwaliteit overstijgt. Wij waarderen de
(extra) ondersteuning als ‘goed’.
Leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen extra aanbod,
ondersteuning en/of begeleiding, gericht op een ononderbroken
ontwikkeling van de leerling. De school zet hier behoorlijk wat extra,
gespecialiseerd personeel voor in. Voor enkele leerlingen zijn
ontwikkelingsperspectieven en/of eigen leerlijnen uitgewerkt,
bijvoorbeeld voor de taalverwerving. Hiernaast investeert de school in
een extra, gestructureerd aanbod voor leerlingen die meer uitgedaagd
kunnen worden. De school evalueert periodiek of al het daarmee
gegeven aanbod het gewenste effect heeft en stelt de interventies zo
nodig bij.
Een aandachtspunt vormt het vastleggen van de beschikbare extra
ondersteuning in het SOP.

De samenwerking met partners is goed
We volgen de school en het bestuur in hun oordeel (goed) voor deze
standaard (OP6).
Uit de verificatie komt naar voren dat de school intensief samenwerkt
met alle denkbare en relevante partners om het onderwijs aan haar
leerlingen vorm te geven en maakt daarmee haar eigen aspecten van
kwaliteit waar.

De toetsing en afsluiting voldoen aan de gestelde eisen
Wij nemen de zelfbeoordeling van de school en het bestuur (goed)
niet over, omdat de zelfevaluatie voor de toetsing en afsluiting (OP8)
nog feitelijk alleen is gericht op het cognitieve functioneren van de
leerlingen. Inzicht in de (wel beschreven) eigen aspecten van kwaliteit
en de eigen beoordeling ervan ontbreekt nog op dit moment. Hiermee
is een eenduidige beoordeling van deze standaard nog niet aan de
orde.
Uit de verificatie komt naar voren dat de toetsing en afsluiting
zorgvuldig verlopen. Hiermee voldoet de school aan wat hierover in
de wet is aangegeven.
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3.2. Schoolklimaat

De school draagt zorg voor een veilige omgeving
De Springplank voldoet voor wat betreft veiligheid (SK1) aan de
basiskwaliteit. De school en het bestuur waarderen de veiligheid als
‘goed’.
De school voldoet aan alle onderdelen die volgens de wet belangrijk
zijn voor een veilige school. Er is een veiligheidsbeleid, een
aanspreekpunt voor leerlingen en ouders bij vragen en zorgen over
pesten en de school meet jaarlijks de veiligheidsbeleving van de
leerlingen.
Hoewel de monitorgegevens binnen de bandbreedte vallen, ligt de
werkelijke veiligheidsbeleving van leerlingen volgens de school hoger
dan het beeld dat de monitor geeft. Zij baseert dit op de informatie uit
de kind- en oudergesprekken die leraren regelmatig voeren over
veiligheid en welbevinden. De ouders en leerlingen met wie wij
spraken, bevestigen dit positieve beeld. Wel kwam naar voren dat
leerlingen zich tijdens het overblijven minder veilig voelen. De school
is hiervoor op zoek naar een oplossing.

Een prettig en stimulerend pedagogisch klimaat
We volgen de school en het bestuur in hun oordeel (goed) voor deze
standaard (SK2).
Uit de verificatie komt naar voren dat de gekozen aanpak voor het
bevorderen van sociale competenties en een veilige sfeer, als een rode
draad door de school loopt. De school realiseert hiermee haar eigen
ambitie op dit gebied. De heldere gedragsregels en de kindgesprekken
zijn hiernaast ook voorbeelden van eigen kwaliteitsaspecten van de
school.

3.3. Onderwijsresultaten
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Leerresultaten voldoen aan de norm; nog geen eigen streefdoelen
en resultaten op andere ontwikkelingsgebieden
Wij nemen de zelfbeoordeling van de school en het bestuur (goed)
niet over, omdat de zelfevaluatie voor de resultaten (OR1) nog
onvoldoende inzicht biedt in de eigen aspecten van kwaliteit en de
eigen beoordeling ervan. Hiermee is een beoordeling 'goed' op deze
standaard nog niet aan de orde.
De cognitieve eindresultaten voldoen aan de basiskwaliteit. De
eindresultaten op de kernvakken taal en rekenen liggen rond het
landelijk gemiddelde. We nodigen de school uit ook na te denken over
de wijze waarop zij kan aantonen dat leerlingen ook op andere vak- en
vormingsgebieden met voldoende bagage de basisschool verlaten.
Daar hoort bij dat de school doelen stelt op deze gebieden, resultaten
zichtbaar maakt en deze afzet tegen schooleigen normen.

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

Zicht en sturing op kwaliteit op enkele onderdelen versterken
Wij nemen de zelfbeoordeling van de school en het bestuur (goed) van
deze standaard (KA1) niet over, omdat de zelfevaluatie voor de
kwaliteitszorg nog onvoldoende inzicht biedt in de eigen aspecten van
kwaliteit en de eigen beoordeling ervan. Hiermee is een goede
beoordeling op deze standaard nog niet aan de orde.
Uit de verificatie komt naar voren dat de school voldoende zicht heeft
op de kwaliteit van het onderwijs, doelen stelt en evalueert en de
kwaliteit bewaakt. Hiermee voldoet de school aan wat hierover in de
wet is aangegeven. Bij de zelfevaluatie kan de school meer nadenken
over wat precies de kwaliteitsnormen zijn waartegen de kwaliteit
wordt afgezet, welke bronnen en instrumenten gebruikt worden bij de
verschillende onderdelen en wat het eigen kwaliteitsoordeel is. De
zelfevaluatie wordt hiermee objectiever en beter verifieerbaar. Verder
kan de school de doelen in het jaarplan concreter uitwerken naar
observeerbaar leraar- en leerlinggedrag.

Een ‘lerend team’
Net als de school en het bestuur waarderen wij de kwaliteitscultuur
(KA2) als ‘goed’. De school voldoet niet alleen aan de wet, maar laat
hiernaast ook eigen aspecten van kwaliteit zien.
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Het team werkt op een betrokken, enthousiaste en professionele
manier aan het verbeteren van het onderwijs voor haar leerlingen.
Vanuit een gezamenlijk gedragen visie werkt het team aan de
realisatie van haar ambities. Een van de kernwaarden van de school is
‘vakmanschap’, met als motto: ‘Iedereen leert iedere dag bij’. Wij
vinden dat de school deze ambitie waarmaakt. Alle leraren volgen
scholingen en trainingen om hun professionaliteit te vergroten. Er zijn
veel leraren met een specialisme in de school en deze expertise wordt
ook steeds vaker bovenschools ingezet. Hiernaast werken de leraren
samen aan de versterking van eigen competenties en aan de
schoolontwikkeling. Door collegiale consultatie en intervisie en door
het gezamenlijk werken aan de ontwikkelthema’s, krijgen zij zicht op
de eigen en elkaars kwaliteiten en leren zij van en met elkaar.

Verantwoording en dialoog uitbreiden en verdiepen
Wij nemen de zelfbeoordeling van de school en het bestuur (goed) van
deze standaard (KA3) niet over, omdat de zelfevaluatie voor de
verantwoording en dialoog nog onvoldoende inzicht biedt in de eigen
aspecten van kwaliteit en de eigen beoordeling ervan. Hiermee is een
goede beoordeling op deze standaard nog niet aan de orde.
Uit de verificatie komt naar voren dat we vinden dat de school, zowel
intern als extern, op hoofdlijnen verantwoording aflegt over doelen en
resultaten. Daarnaast gaat de school actief een dialoog aan over haar
beleid en ontwikkelingen. De school voldoet hiermee aan de
basiskwaliteit. Wij denken dat er kansen liggen voor de school om de
verantwoording en dialoog uit te breiden en te verdiepen.
Bijvoorbeeld met de ouders, de gemeente (vve-beleid) en de scholen
voor het voorgezet onderwijs.

3.5. Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.
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4 . Reactie van het bestuur
Hieronder geeft het bestuur zijn reactie:
Allereerst willen wij de onderwijsinspectie bedanken voor de prettige
en constructieve samenwerking tijdens het kwaliteitsonderzoek. Wij
hebben het onderzoek als positief ervaren. Het geeft ons de
bevestiging dat we goede kwaliteit leveren. Mede doordat we de lat
hoog leggen realiseren we een bovengemiddelde kwaliteitsnorm.
Uiteraard willen we ons blijvend ontwikkelen en verbeteren. Het moge
duidelijk zijn dat we trots zijn op het behaalde resultaat en we
moedigen de aanbevelingen van harte aan.
Hieronder volgt een uiteenzetting van de ambities in de komende
jaren n.a.v. de aanbevelingen. De aanbevelingen zijn opgenomen in
het schoolplan 2019-2022 en de jaarplannen vanaf 2019-2020.
Kwaliteitszorg en ambitie
Wij staan achter een doorontwikkeling van ons kwaliteitssysteem
WMK en het auditorenteam. In 2018-2019 is een start gemaakt met
het systeem en hebben alle scholen de vragenlijsten, quick scans en
een zelfevaluatie afgenomen. Het auditorenteam heeft alle scholen
bezocht, waaronder ook De Springplank. Zij heeft onderzoek gedaan
naar het pedagogisch klimaat en didactisch handelen.
De basis van het toetsen van de eigen kwaliteit ligt er maar zal een
ontwikkeling gaan doormaken. Naast een meerjarenplanning voor het
afnemen van de vragenlijsten volgt een meerjarenplanning vanuit het
auditorenteam op de te toetsen standaarden door middel van
groepsbezoeken, gesprekken en het bestuderen van de vragenlijsten,
jaarplannen en schoolplan; "doen we werkelijk wat we zeggen!" Het
auditorenteam is actief aan de slag om de kwaliteit van de scholen
goed in beeld te krijgen. Dit gebeurt onder begeleiding van de
onderwijsbegeleidingsdienst.
Bij het gebruikmaken van het kwaliteitssysteem WMK gaan we steeds
meer met elkaar in dialoog (1B, team, MT) om resultaten van
leerlingen én werkwijzen van leerkrachten te bespreken en te
verbeteren.
Daarnaast gaan we het jaarplan nader specificeren. Aandachtspunt is
dat we de gewenste resultaten van de onderwijsontwikkelingen
scherper en concreter benoemen. Op een zodanige wijze dat het voor
het team duidelijk is dat het resultaat behaald is. Observeerbaar
leerling en leerkrachtgedrag wordt (indien mogelijk) benoemd.
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Didactisch handelen en aanbod
Zowel uit het onderzoek van inspectie als het onderzoek van het
auditorenteam wordt de aanbeveling gedaan de instructie van de
lessen nog beter af te stemmen op de veranderende leerlingpopulatie.
Steeds meer leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong zien we
terug in de groepen en hebben een andere afstemming nodig van hun
onderwijsbehoefte.
In het komend jaarplan werken we aan de deskundigheid van de
leerkrachten door het volgen van een cursus ontwikkelingsvoorsprong
en neemt de talentbegeleider de leerkracht mee in de
onderwijsbehoefte van deze leerling zodat naast het buiten de klas
aanbieden van een passend aanbod dit ook uitgebreid wordt naar een
passend aanbod in de groep.
De basis van het gebruik van het EDI model bij het aanbieden van
nieuwe doelen wordt door leerkrachten uitgevoerd. Het handelen
hierin wordt verdiept. Dit geldt voor het modelen, het controleren van
begrip bij leerlingen en het -na afloop van de les- gezamenlijk
reflecteren op het lesdoel. Er komt een studiedag voor alle
leerkrachten op het gebied van expliciete directe instructie waarna er
groepsbezoeken worden afgenomen en directe feedback wordt
gegeven. Daarin wordt meegenomen hoe de instructie wordt
afgestemd op kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
Resultaten
Door begrijpend lezen te integreren in ons thematisch onderwijs
worden de teksten betekenisvol gemaakt. Door middel van modelen,
strategieën gebruiken, feedback geven, krijgen de kinderen grip op de
tekst en. We mogen nog meer zicht krijgen op het resultaat van deze
aanpak. We starten met het afnemen van de dia toets naast de CITO in
groep 8. We onderzoeken of onze aanpak een effectieve methode is
en passen onze vervolgaanpak daaropaan.
Tot slot
We zijn er trots op dat de onderwijsinspectie ons een goede
waardering heeft gegeven op onderstaande thema's. We hebben
complimenten gehad over ons doordacht beleid, spelend leren in
groep 1-2, het handelingsgericht werken, het in beeld hebben van de
leerlingen, het geven van extra ondersteuning, de kracht van de
interne begeleiding, vakmanschap bij de leerkrachten en het creëren
van een veilige leeromgeving.
We zetten onze vakmanschap en passie in om de eigen
verbeterpunten ten uitvoer te brengen. "Oog voor ieder kind" blijft
daarbij altijd ons uitgangspunt.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

