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Datum vaststelling: 14 mei 2018



Samenvatting

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in november 2016 als
zwak beoordeeld omdat de resultaten risicovol waren, de uitleg
onvoldoende duidelijk en activerend was, de analyse van de
toetsgegevens onvoldoende was en omdat de kwaliteitszorg op
onderdelen onvoldoende werd aangestuurd.
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als voldoende en
niet meer als onvoldoende. De kwaliteit van het onderwijs laat een
gunstige ontwikkeling zien, tegelijkertijd moeten er ook nog
verbeteringen plaatsvinden. Daarom hebben wij twee
herstelopdrachten gegeven.

Deze samenvatting is geschreven voor ouders en andere
belangstellenden.

Wat moet nog beter?
Wij vinden dat het team zich nog verder moet verbeteren in de
analyse van de zorgvraag van leerlingen met grote leerachterstanden.
Het is onvoldoende duidelijk waarom er een leerachterstand is
ontstaan. Ook moeten de leraren de lessen verbeteren door
de activiteiten meer af te stemmen op verschillen tussen leerlingen.
Dat gebeurt nu te weinig.

Wat is verbeterd?
Het team van De Wel laat duidelijke verbeteringen zien. Zo wordt nu
voor alle groepen de ontwikkeling van leerlingen in kaart gebracht.
Ook analyseren de leraren de resultaten van de leerlingen en
gebruiken zij deze informatie om de lessen voor te bereiden.
Daarnaast heeft De Wel een eigen voorbeeld ontwikkeld van hoe een
goede les eruit moet zien, de Welles. Nog een belangrijke verbetering
is dat de directie en de leraren gezamenlijk zorgen voor een prettige
plek om te leren en te werken.
Regelmatig worden de veiligheid en het welbevinden van leerlingen
gemeten. De uitkomsten hiervan zijn positief. Ook de
onderwijsresultaten zijn nu voldoende. Wat verder nog verbeterd is,
is dat de directie zichtbaar stuurt op de kwaliteit van het onderwijs.
Aanvullend hierop heeft de school een betrokken team dat steeds
meer samen zaken oppakt om de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren. Tot slot zijn de directie en het team goed bereikbaar voor
leerlingen, ouders en andere partijen.
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Wat kan beter?
Tijdens ons bezoek hebben we ook onderdelen gezien die beter
kunnen. Ten eerste kunnen de leraren tijdens de lessen de lesdoelen
duidelijker en vaker benoemen. Ook kunnen zij leerlingen meer van
elkaar laten leren en samenwerkend laten leren. Ten tweede hebben
de leerlingen aangegeven dat zij vaker met elkaar willen praten over
hoe zij met elkaar omgaan. Ten derde kunnen de doelen die het team
met het onderwijs wil bereiken duidelijker benoemd worden. Wat wil
je met elkaar wanneer bereikt hebben en onderzoeken waarom
bepaalde resultaten niet bereikt worden.

Hoe verder?
Wij beëindigen het intensieve toezicht en verwachten dat het
bestuur ons informeert over de herstelopdrachten.
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Opzet van het herstelonderzoek1 .

Standaard Onderzocht

OnderwijsprocesOnderwijsproces

OP1 Aanbod

OP2 Zicht op ontwikkeling ●

OP2SN Zicht op ontwikkeling en begeleiding

OP3 Didactisch handelen ●

OP4 (Extra) ondersteuning

OP6 Samenwerking

OP8 Toetsing en afsluiting

SchoolklimaatSchoolklimaat

SK1 Veiligheid ●

SK2 Pedagogisch klimaat

OnderwijsresultatenOnderwijsresultaten

OR1 Resultaten ●

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties

OR3 Vervolgsucces

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ●

KA2 Kwaliteitscultuur ●

KA3 Verantwoording en dialoog ●

De inspectie heeft op 13 maart 2018 een herstelonderzoek uitgevoerd
op c.b.s. De Wel naar aanleiding van het oordeel onvoldoende in
november 2016.

Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair
onderwijs.

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen
bezocht met observanten van de school, documenten geanalyseerd,
gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders, docenten, intern
begeleiders en de directie.
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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:

Kwaliteitsgebieden:

G Goed

V Voldoende

O Onvoldoende

K Kan beter

Onderwijsproces

Schoolklimaat

Onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en ambitie
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Hoofdconclusie en vervolg2 .

Tekortkoming Wat verwachten wij van het
bestuur?

Datum gereed

Zicht op ontwikkeling (OP2)

Voor leerlingen met een relatief
grote leerachterstand ontbreken
deugdelijke, individuele analyses van
de zorgvraag. Hierdoor sluit het
onderwijs mogelijk niet voldoende
aan bij de leerbehoeften van deze
leerlingen (art. 8, eerste, vierde en
elfde lid, WPO).

Het bestuur draagt zorg voor de
verbetering van de analyses van de
zorgvraag.

Wij verwachten voor 1 juni 2018 een
plan van aanpak.

Wij verwachten voor 21 december
2018 een beknopte rapportage over
de voortgang.

In november 2016 hebben wij op c.b.s. De Wel een onderzoek
uitgevoerd en het oordeel onvoldoende toegekend.

Op 13 maart 2018 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw
in kaart gebracht en kennen nu het oordeel voldoende toe.

Omdat wij wel tekortkomingen hebben geconstateerd op de
standaarden zicht op ontwikkeling en didactisch handelen hebben wij
ook twee herstelopdrachten gegeven.

Afspraken over vervolgtoezicht

Hieronder is te lezen welke tekortkomingen op de school
zijn geconstateerd en welke rol het bestuur en de inspectie hebben bij
het opheffen van deze terkortkomingen.
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Didactisch handelen (OP3)

De leraren stemmen de les te weinig
af op de verschillen tussen leerlingen
als het gaat om extra instructie,
begeleiding, inoefening of uitdaging
(art. 8, eerste lid, WPO).

Het bestuur draagt zorg voor de
verbetering van de afstemming.

Wij verwachten voor 1 juni 2018 een
plan van aanpak.

Wij verwachten voor 21 december
2018 een beknopte rapportage over
de voortgang.
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Resultaten herstelonderzoek3 .
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen op de kwaliteitsstandaarden
weer, onderbouwen wij ons oordeel en geven aan wat nog beter kan.

3.1. Onderwijsproces

Zicht op ontwikkeling
Hoewel wij de standaard zicht op ontwikkeling als voldoende
beoordelen, moet de school zich op één onderdeel verbeteren. Het
verbeterpunt betreft de analyse van de zorgvraag van leerlingen met
betrekkelijk grote leerachterstanden. Wij beoordelen de standaard als
geheel als voldoende omdat de school beschikt over een passend
observatie- en toetsinstrumentarium voor alle groepen om de
ontwikkeling van de leerlingen in beeld te brengen. Ook worden zowel
de cognitieve ontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling
van de leerlingen in kaart gebracht. Daarnaast analyseren de leraren
structureel de resultaten van de leerlingen en stemmen op basis van
de analyses hun onderwijsaanbod af. De geplande afstemming is
globaal vastgelegd en voor een groot deel van de leerlingen is dit een
adequate werkwijze.

Voor leerlingen met een relatief grote leerachterstand ontbreken
echter deugdelijke, individuele analyses van de zorgvraag. Ondanks
dat leraren voor deze leerlingen plannen opstellen, blijven duidelijke
verklaringen voor de opgelopen leerachterstanden achterwege.
Hierdoor sluit het onderwijs mogelijk niet voldoende aan bij de
leerbehoeften van deze leerlingen (art. 8, eerste, vierde en elfde lid,
WPO).

Didactisch handelen
Wij beoordelen de standaard didactisch handelen als voldoende maar
de school moet de afstemming verbeteren. De standaard is
voldoende omdat de leraren hun lessen plannen en structureren op
grond van de informatie die zij over leerlingen hebben. Ook zijn de
principes van een effectieve les, vastgelegd in de Welles, grotendeels
herkenbaar in de praktijk. Tot slot leggen de leraren overwegend
voldoende helder uit, waardoor de leerlingen rustig en taakgericht
werken in een pedagogisch prettige sfeer.

Toch constateren wij dat de kwaliteit van het didactisch handelen
beter moet. De leraren stemmen namelijk te weinig af op de
verschillen tussen leerlingen als het gaat om extra instructie,
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begeleiding, inoefening of uitdaging (art. 8, eerste lid, WPO).

Verder kan het team zich verbeteren op het sterker activeren van de
leerlingen tot nadenken en onderlinge interactie. Ook nemen de
leraren de leerlingen onvoldoende mee in het leren en behalen van
het lesdoel gedurende de les.

3.2. Schoolklimaat

Veiligheid
De standaard veiligheid beoordelen wij als voldoende. Ten eerste
beschikt de school over veiligheidsbeleid. Ten tweede zorgen de
directie en de leraren voor een voldoende veilig
leer- en werkklimaat voor leerlingen. Dit doet de school door het
toepassen van een methodiek waarbij het maken van duidelijke
afspraken en leren van sociaal gedrag kenmerkend is. Ten derde
monitort de school de veiligheidsbeleving van leerlingen en komt in
actie als hiertoe aanleiding is. Ten vierde beschikt de school over een
vertrouwenspersoon en een coördinator pesten.

De Wel kan zich verbeteren op het vlak van veiligheid. De leerlingen
geven namelijk aan meer aandacht te willen besteden aan de
onderlinge omgang met elkaar en dit vaker te willen bespreken. Dit
soort activiteiten kan de school borgen door het bijvoorbeeld toe te
voegen aan het bestaande veiligheidsbeleid en het systeem voor
kwaliteitszorg.

3.3. Onderwijsresultaten

Onderwijsresultaten
De standaard onderwijsresultaten beoordelen wij als voldoende. Het
perspectief voor 2018 is gunstig, gezien de resultaten uit het
leerlingvolgsysteem op het gebied van rekenen en begrijpend lezen
van groep 8.
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De school kan zich verbeteren door sterker te sturen op
onderwijsresultaten, passend bij de schoolpopulatie. Een verdieping
van de analyse, gekoppeld aan het verbeteren van het didactisch
handelen, kan ook een bijdrage leveren aan het realiseren van een
verdere postitieve ontwikkeling van de resultaten.

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitszorg
De standaard kwaliteitszorg beoordelen wij als voldoende. Zo
hanteert de school een cyclisch systeem van kwaliteitszorg. Dit doet
de leiding door het afnemen van kwaliteitskaarten,
tevredenheidspeilingen, klassenbezoeken, een externe audit en het
analyseren van de schoolresultaten. Ook staat in het schooljaarverslag
en het schooljaarplan hoe het team planmatig werkt aan het
verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarbij heeft de school speciaal
aandacht voor het borgen van bestaande kwaliteit door het toepassen
van 'duoleren' door leraren en het vastleggen van afspraken in diverse
documenten.

De focus van de school was het afgelopen jaar gericht op het krijgen
van het oordeel voldoende. Nu dit is gelukt kan de school
haar kwaliteitszorg verdiepen door de visie op onderwijs verder uit te
werken en dit vertalen naar eigen concrete en toetsbare doelen die de
school wil behalen met haar leerlingen. Van belang is daarbij
diepgaander te analyseren wat de oorzaken zijn indien de kwaliteit
tekortschiet. Daarbij kan de school ook de verbinding leggen met wat
de leerlingen ervan vinden. Het onderdeel schoolresultaten wordt op
deze wijze meer ingebed in een integraal systeem van zelfevaluatie en
kwaliteitszorg.

Kwaliteitscultuur
De standaard kwaliteitscultuur beoordelen wij met een voldoende.
Allereerst is het team betrokken, steunt het elkaar waar nodig en
streeft het naar goed onderwijs. Daarnaast heeft de directie
bouwoverleggen, teammaatjes, een teamnieuwsbrief en bordsessies
geïntroduceerd en ziet het dat er steeds meer samen wordt
meegedacht en opgepakt. Ook worden in toenemende mate
kwaliteiten zichtbaar en ingezet om samen het onderwijs te
verbeteren. Er ligt een mooie basis voor beter onderwijs.
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Verantwoording en dialoog
De standaard verantwoording en dialoog beoordelen wij als
voldoende. Ten eerste communiceert de school open en transparant
over de schoolontwikkeling en betrekt het ouders en personeel bij
beleids- en besluitvorming. Ook weten ouders waarmee wij hebben
gesproken wat er speelt op school en zijn zij positief over hoe de
school, de MR en de ouders bij de schoolontwikkeling betrekt.

Een verbeterpunt is de interpretatie van de schoolresultaten in de
schoolgids. De school kan duidelijker zijn door, indien de resultaten
tegenvallen, een toelichting te geven. Bij de verantwoording kan de
school ook de website Scholen op de kaart betrekken. Door te
investeren in de kwaliteit van de verantwoording stimuleert de school
een positief kritische dialoog met ouders, verzorgers en andere
belanghebbenden over haar ambities en resultaten.
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Reactie van het bestuur4 .
Als bestuur herkennen we ons in het rapport. Het geeft een realistisch
beeld van de huidige situatie. We zijn de directie en het personeel
erkentelijk voor het vele werk wat is verricht na het vorige bezoek.

Het is van belang dat de zelfreflectie van de leerkrachten nu wordt
doorgetrokken naar genoemde onderwerpen (data-analyse en
afstemmen op verschillen). Als bestuur constateren we dat de Wel
hierin niet alleen staat.

We hebben dan ook afgesproken binnen het directieoverleg om het
onderdeel ‘analyse van data’ en ‘afstemmen op verschillen’
verenigingsbreed te willen aanpakken. De plannen die hiervoor zijn
gemaakt worden opgenomen in het strategisch beleid van de
komende planperiode.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


