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Basisschool De Schakel heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft
het basisarrangement.

• De Schakel is een goed georganiseerde school waar team en directie
vanuit een duidelijke structuur en een breed
draagvlak samenwerken aan vernieuwing en verbetering van het
onderwijs;

• Het intensieve taal/leesaanbod van de school werpt zijn vruchten af;
• De cognitieve leerprestaties van de leerlingen zijn aan het eind van de

basisschoolperiode van goed niveau; de opbrengstgerichte cultuur op de
school draagt daartoe bij;

• De leraren realiseren door middel van een goed klassenmanagement
onderwijs op maat en weten de leerlingen te stimuleren tot een betrokken
en taakgerichte werkhouding;

• Directie en team waarborgen een stimulerend en veilig schoolklimaat;
• De school kent een uitstekende zorgstructuur; alle leerlingen zijn goed in

beeld en worden passend bij hun mogelijkheden doelgericht en planmatig
ondersteund en begeleid;

• De school heeft nog uitdagingen liggen als het gaat om het versterken van
de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen.

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE OORDELEN1
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Hieronder staan de kwaliteitsoordelen op de standaarden per kwaliteitsgebied en
een toelichting daarop. De nummering in de tabellen verwijst naar het volledig
onderzoekskader voorschoolse educatie en primair onderwijs. De score geeft aan
in welke mate de betreffende standaard is gerealiseerd.

De school heeft, gezien de kenmerken van de leerlingenpopulatie, bewust
gekozen voor een intensief en goed uitgelijnd taal/leesaanbod. Duidelijke
doelen, leerstofafspraken en een passende, consequente aanpak voor
technisch en begrijpend lezen en de woordenschatontwikkeling vormen de rode
draad. De basis hiervoor wordt gelegd in in de kleutergroepen, waar men werkt
volgens een beredeneerd aanbod aan de hand van duidelijke leerlijnen en vanuit
een taalrijke leeromgeving.
Deze gerichte werkwijze werpt zijn vruchten af. De resultaten voor de diverse
taalonderdelen zijn over de hele linie voldoende tot goed.
Voor rekenen is de school sinds dit jaar overgestapt op een nieuwe methode die
meer differentiatiemogelijkheden biedt.
Daarnaast voorziet de school in een breed aanbod voor de culturele en creatieve
ontwikkeling en is men nog zoekende naar manieren om meer lijn aan te
brengen in het aanbod voor de leerlingen met een hoog
ontwikkelingspotentieel.

De inspectie heeft samen met de directeur en de intern begeleider
groepsobservaties gedaan. Onze bevindingen waren gelijkluidend. De leraren
geven les vanuit een duidelijke structuur, waarbij de principes van het directe
instructiemodel en convergente differentiatie duidelijk zichtbaar zijn. Leraren
maken consequent de doelen van de les duidelijk en evalueren met de leerlingen

TOELICHTING OP DE OORDELEN2

Kwaliteitsoordelen op de onderzochte standaarden2.1

Kwaliteitsgebied Onderwijsproces Onvoldoende Voldoende Goed

Oordeel Onderwijsproces •

•

•

•

•

OP1 Aanbod

OP2 Zicht op ontwikkeling

OP3 Didactisch handelen

OP4 (Extra) ondersteuning

Onderwijsproces
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of deze behaald zijn. De lessen hebben over het algemeen een sterk
leerkrachtgestuurd karakter. Ze vinden plaats in een prettige sfeer, waarbij
leerlingen actief gestimuleerd worden om mee te denken en mee te doen. Via
verlengde en gelaagde instructies sluiten de leraren zo goed mogelijk aan bij de
verschillen in leerbehoeften van de kinderen. De kinderen zijn overwegend zeer
betrokken bij de lessen en taakgericht bezig met het verwerken van de leerstof.

De school streeft ernaar, met behulp van scholing, om kinderen meer 'eigenaar'
te laten worden van hun eigen leerproces en hen te stimuleren in een
zelfstandige leer- en werkhouding. Door meer gebruik te maken van
coöperatieve en vakoverstijgende aanpakken en persoonlijke leerdoelen van de
kinderen wil men handen en voeten geven aan deze omslag. Het proces
verkeert nog in de kinderschoenen, maar de eerste stappen zijn zichtbaar,
alhoewel nog erg divers.

De zorg voor leerlingen, die extra ondersteuning of stimulans behoeven, is in
goede handen bij het team en de deskundige intern begeleiders. De
zorgstructuur staat als een huis. De vorderingen en ontwikkeling van de
leerlingen worden goed en breed gevolgd en geanalyseerd. In geval van
bijzondere zorgproblematiek maakt men ook dankbaar gebruik van externe
expertise vanuit het samenwerkingsverband.
Belemmerende en bevorderende factoren brengen de leraren goed in kaart.
Deze vormen de basis voor de plannen van aanpak op groepsniveau en
individueel niveau. Deze plannen zijn concreet uitgewerkt met duidelijke doelen
en bieden leraren voldoende handvatten om de leerstof en de extra zorg af te
stemmen op het niveau van de leerlingen. In enkele gevallen maakt men
gebruik van extra handen binnen en buiten de groepen met behulp
van onderwijsassistenten.
De ondersteuning van leerlingen met een specifieke zorgproblematiek komt tot
uiting in goed uitgewerkte en onderbouwde ontwikkelingsperspectieven,
waarbij de school vanuit duidelijke tussendoelen en een passende aanpak streeft
naar een zo hoog mogelijk uitstroomniveau.
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De school ademt rust en een vriendelijke sfeer uit.
Ook uit de gesprekken met ouders, leerlingen en leraren komt unaniem een
positief beeld naar voren over de goede sfeer en het prettige klimaat op de
school.
De school heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om een veilig en stimulerend
schoolklimaat te waarborgen, waarbij ook nadrukkelijk aandacht is voor
preventie. Dit komt tot uiting door duidelijke, positief gestelde gedragsregels,
een goed bijgehouden sociaal-emotioneel volgsysteem, training van leerlingen in
gewenst gedrag bij conflictsituaties en leraren die consequent het goede
voorbeeld geven in hun gedrag en houding. Alle maatregelen en aanpakken zijn
terug te vinden in een (digitaal) veiligheidsplan.
Leerlingen vertellen dat ze met plezier naar school gaan en dat leraren goed
optreden in geval van ruzie of pestgedrag. Wel geven ze aan dat er soms sprake
is van ongewenste uitlatingen via de digitale media in de hoogste groep. De
school heeft hier aandacht voor, maar het blijft lastig om er goed grip op te
krijgen.

De school is bezig om haar veiligheidsbeleid helemaal in lijn te krijgen met de
aangescherpte wetgeving op dit gebied. Het aanstellen van een
veiligheidscoördinator en het jaarlijks bevragen van leerlingen op
hun welbevinden en veiligheidsbeleving is al in de planning van dit jaar
opgenomen.

De Schakel realiseert de laatste jaren goede eindresultaten. Deze liggen op of
boven de bovengrens zoals opgenomen in de Regeling Leerresultaten PO
(WPO). De schoolleiding schrijft dit mede toe aan de opbrengstgerichte cultuur
die binnen de school heerst. Directie, team en de intern begeleiders analyseren

Kwaliteitsgebied Schoolklimaat Onvoldoende Voldoende Goed

Oordeel Schoolklimaat •

•SK1 Veiligheid

Schoolklimaat

Kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten Onvoldoende Voldoende Goed

Oordeel Onderwijsresultaten •

Kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten Onvoldoende Voldoende Goed N.t.b.

•OR1 Resultaten

Onderwijsresultaten
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de resultaten en de behaalde leerwinst op leerling-, groeps- en schoolniveau en
brengen de trends duidelijk in beeld. Waar nodig leidt dit tot aanpassing en
intensivering van het leerstofaanbod. Hoge verwachtingen van leerlingen en
een aanpak met heldere, ambitieuze streefdoelen liggen aan de basis van het
onderwijs.

De school beperkt zich hierbij niet alleen tot de cognitieve vaardigheden. Ook op
het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling brengt de school de
leerprestaties in beeld.
Het ligt voor de hand dat de school verder gaat op deze weg door ook
voor andere vak- en leergebieden streefdoelen te formuleren, zodat is na te
gaan of kinderen zich ook op deze gebieden naar verwachting ontwikkelen.

Team en directie werken vanuit een breed gedeelde visie gericht aan de
kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Dit gebeurt bewust aan de hand
van kleine, concrete stapjes. De keuze voor prioriteiten is doordacht en vloeit
voort uit een heldere (zelf)evaluatiecyclus. De school verantwoordt zich intern
en extern aan de hand van duidelijke jaarplannen en jaarverslagen.
Ouders, leerlingen en team worden regelmatig bevraagd op hun tevredenheid
over de gekozen koers. Dit proces kan de school versterken door
leerlingen actiever te betrekken bij het schoolbeleid. De oprichting van een
leerlingenraad, zoals door leerlingen zelf geopperd, kan in dit verband een goede
aanvulling zijn.
Borging van de ingezette en bereikte verbeteringen is een belangrijk onderdeel
van de kwaliteitszorg. Een koersvaste onderwijskundige aansturing
vanuit directie en bestuur en een bewuste aanpak om leraren mede
verantwoordelijk te maken voor onderdelen van het onderwijs dragen hiertoe
bij. De schoolleiding houdt goed zicht op de kwaliteit van het onderwijs in de
praktijk door regelmatige klassenconsultaties.

Het team voelt zich zeer betrokken bij de school en de schoolontwikkeling en
staat vierkant achter de gekozen verbeteracties. Inhoudelijke samenwerking en
afstemming maken als vanzelfsprekend deel uit van de cultuur op school. Het
proces om gebruik te maken van interne coördinatoren en specialisten onder de

Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie Onvoldoende Voldoende Goed

Oordeel Kwaliteitszorg en ambitie •

•

•

KA1 Kwaliteitszorg

KA2 Kwaliteitscultuur

Kwaliteitszorg en ambitie
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leerkrachten bij het vasthouden en verbeteren van de huidige kwaliteit is in volle
gang.
Het ligt in lijn van de verdere professionalisering die de school voorstaat, dat
leraren meer dan nu het geval is, gebruik gaan maken van de mogelijkheid om
elkaar collegiaal te visiteren en onderling feedback uit te wisselen. Zo kunnen zij
aan de hand van concrete feedbackvragen gericht van en met elkaar leren.

De inspectie concludeert dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de
overige wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd.

Overige wettelijke voorschriften2.2
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Dit rapport beschrijft de oordelen van de inspectie over de kwaliteit van het
onderwijs op De Schakel.
We hebben de school en het bestuur gevraagd om de ontwikkelrichting aan te
geven op basis van de eigen kwaliteitsoordelen en die van de inspectie.

Hieronder geeft het bestuur zijn reactie:

Het team van De Schakel is zeer te spreken over de nieuwe werkwijze van de
inspectie. Door het kwaliteitsonderzoek op deze wijze vorm te geven, wordt er
meer nadruk gelegd op de kracht van de school en de ontwikkeling vanuit die
kracht i. p. v. louter het controleren. Deze 'omslag' in benadering is door de
school zelf ook ingezet in het handelingsgericht werken.
Het team herkent zichzelf in het beeld dat wordt geschetst over de kwaliteit van
het onderwijs op De Schakel en is trots op de behaalde waardering. Het oordeel
“op orde” dekt naar de mening van het team niet helemaal de lading. Het
oordeel “goed” met als kanttekening de uitdaging die we onszelf hebben gesteld
in de ontwikkeling van het didactisch handelen zou het team meer recht doen.
Desalniettemin kijken we vooral naar de waardering die uit dit rapport spreekt.
Het vormt een prachtig uitgangspunt en stimuleert ons in alle ontwikkelingen die
we voor ogen hebben.

Ontwikkelrichting op basis van eigen kwaliteitsoordelen en die van de
inspectie:
Het versterken van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de
leerlingen:
Het ingezette traject zullen we stap voor stap gaan uitbreiden. Van het zelf
ervaren wat het is om eigenaar van ons leerproces te zijn, naar kennis over
metacognitieve strategieën, deze te onderwijzen en te oefenen en toe te werken
naar de zichtbare, met succes, lerende leerling met als uiteindelijke doel meer
eigenaarschap bij de leerlingen. We zullen ons daarbij telkens af moeten vragen
wat het gevolg van de volgende stap is voor zowel de leerlingen als (het
handelen en rol van) de leerkracht. Leidend is daarbij de vraag in hoeverre dit
past bij onze visie op onderwijs.
We beseffen dat het goed is om in dit proces met maar ook van elkaar te leren
door collegiale consultatie. De eerste stap is hiertoe gezet door voorwaarden te
scheppen. Op een vast dagdeel in de week wordt collegiale consultatie mogelijk
gemaakt.
Daarnaast gaan we binnen de schoolvereniging waartoe De Schakel hoort,
specialisten van verschillende scholen aan elkaar koppelen om met en van

REACTIE VAN HET BESTUUR3
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elkaar te leren. Bij de gedragsspecialisten is hier al sprake van. Zij hebben
samen een opleiding gevolgd en hebben dit jaar verschillende keren overleg met
elkaar (informeel leren). We willen dit gaan uitbreiden naar rekenspecialisten,
specialisten jonge kind en specialisten begaafden.
Tot slot de gevolgen van het gesprek van de leerlingen met de inspecteur.
Wanneer leerlingen zelf met het voorstel van een leerlingenraad komen en
daarbij nuttige adviezen weten te geven, heeft dit volgens ons alles met
eigenaarschap van leerlingen te maken. Dat willen we graag belonen door de
leerlingenraad werkelijkheid te laten worden op De Schakel.

Het team van De Schakel,
december 2016
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Volgens de wet moeten alle scholen eens in de vier jaar door de inspectie
worden bezocht. Vanaf januari 2015 krijgen alle scholen die daarvoor in
aanmerking komen, een onderzoek met het nieuwe conceptwaarderingskader.
Dit kader is in juni 2016 bijgesteld. Vanaf 24 oktober 2016 krijgen scholen een
onderzoek met dit bijgestelde onderzoekskader voor 2017. Zo ook
basisschool De Schakel.

Op 22 november hebben de volgende onderzoeksactiviteiten plaatsgevonden:
• een documentenanalyse;
• een presentatie door de school;
• gesprekken met verschillende groepen belanghebbenden: directie, intern

begeleiders, leraren, ouders en leerlingen;
• observaties van de onderwijspraktijk in een aantal groepen. Deze

observaties hebben wij samen met observanten van de school uitgevoerd.

Aan het eind van de onderzoeksdag is een feedbackgesprek gevoerd met het
bestuur, de schoolleiding, de intern begeleiders en de leraren van de school. In
dit gesprek zijn de bevindingen en oordelen van de inspectie besproken en heeft
de school aangegeven wat zij gaat doen met deze bevindingen.

Voor meer informatie over het nieuwe toezicht en de opzet van de vernieuwde
kwaliteitsonderzoeken en het nieuwe onderzoekskader, zie de website van de
inspectie www.onderwijsinspectie.nl.

OPZET VAN HET ONDERZOEK4
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