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Samenvatting

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in juni 2018 als zeer zwak
beoordeeld. De leraren waren onvoldoende in staat om hun lessen af
te stemmen op wat leerlingen nodig hebben. Daardoor behaalden de
leerlingen niet de resultaten die ze zouden kunnen behalen.
Hoewel de eindresultaten nog te laag zijn, vinden we dat de
basiskwaliteit op de school voldoende is. We wijken daarom af van de
beslisregels en beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als
voldoende en niet meer als zeer zwak. De school laat belangrijke
verbeteringen zien. Ook zien we dat de resultaten zo zijn verbeterd dat
we voldoende vertrouwen hebben dat de resultaten snel weer op peil
zullen zijn.

Bestuur: Stroomm
Bestuursnummer: 41633

School:De Lispeltuut
Totaal aantal leerlingen: 152
BRIN: 21CZ

Wat is verbeterd?
De school heeft in korte tijd het onderwijs weer op peil gekregen. De
leraren geven heldere instructie en ze zorgen voor een goede sfeer in
de groepen. Hierdoor komen de leerlingen nu veel meer toe aan leren.
Omdat leerlingen enkele jaren niet goed onderwijs hebben gehad,
hebben zij achterstanden opgelopen. Het team van De Lispeltuut
heeft enorme inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat
leerlingen de nodige inhaalslag maakten. Hoewel de eindresultaten
nog net niet voldoende zijn heeft dit wel resultaat. In alle groepen is
duidelijk dat de resultaten van de leerlingen stijgen.
Wat vooral opvalt, is dat de interim directie met het team heel goed
nadenkt over hoe ze er samen voor kunnen zorgen dat de kwaliteit
van het onderwijs nog beter wordt en ook beter blijft. Hiervoor
werken ze met duidelijke plannen, waarin staat wat de doelen voor de
korte en lange termijn zijn. Het team gebruikt vervolgens
verschillende instrumenten om na te gaan of de doelen behaald zijn
en of iedereen ook doet wat is afgesproken.
Het team van de Lispeltuut heeft het afgelopen jaar veel geleerd en
voelt zich ook steeds meer verantwoordelijk voor het verbeteren en
bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Dit is belangrijk omdat
binnenkort de interim-directeur plaats zal maken voor een vaste
directeur.
Wat kan beter?
Nu de basiskwaliteit weer op orde is, breekt de tijd aan om alles te
verstevigen, te verdiepen en uit te breiden. Zo kunnen de leraren hun
lessen nog beter afstemmen op de verschillen tussen leerlingen,
bijvoorbeeld als het gaat om de beter presterende leerlingen.
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Ook kan de school haar visie op specifieke jenaplan-aspecten van het
onderwijs nu verder uitwerken. Daarnaast kan het aanbod verbreed
worden.
Wat moet beter?
De school moet met haar leerlingen eindresultaten halen
die vergelijkbaar zijn met scholen met dezelfde leerlingenpopulatie.
Hoe verder?
De Lispeltuut voldoet ruim aan de basiskwaliteit zoals we van alle
scholen verwachten. Wel moet de school ervoor zorgen dat ook de
eindresultaten voldoende zijn. We gaan in 2020 na of het de school
gelukt is tijdens onze jaarlijkse risico-analyse.
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1 . Opzet van het herstelonderzoek
De inspectie heeft op 13 juni 2019 een herstelonderzoek uitgevoerd
op De Lispeltuut naar aanleiding van het oordeel zeer zwak in juni
2018.
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, gesprekken gevoerd met
leerlingen, leraren, de directie, bestuurder en intern begeleider.
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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 juni 2018 hebben wij op Jenaplanschool De Lispeltuut een
onderzoek uitgevoerd en het oordeel zeer zwak toegekend.
Op 13 juni 2019 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw in
kaart gebracht. We vinden dat de school grote vooruitgang laat zien.
Hoewel de eindresultaten nog onvoldonde zijn beoordelen we de
onderwijskwaliteit als voldoende.

Hoofdconclusie
Basisschool De Lispeltuut heeft eindopbrengsten die nog net onder
de minimumgrens uitkomen. Er zijn daarentegen in een jaar forse
stappen gezet om het onderwijs weer op peil te krijgen. Onder
krachtige aansturing van de interim directie is een enorme
kwaliteitsslag gemaakt die er voor zorgt dat het onderwijs weer aan
de basiskwaliteit voldoet. Bovendien hebben leerlingen in korte tijd
een grote inhaalslag gemaakt. Daarom wijken we af van de
beslisregels en beoordelen we de school niet meer als zeer zwak, maar
weer voldoende.
Wij hebben de kwaliteit van de kwaliteitsgebieden onderwijsproces,
schoolklimaat, resultaten en kwaliteitszorg en ambitie onderzocht.
Daarbij is gebleken dat uitgezonderd de kwaliteit van de resultaten de
kwaliteit van de overige kwaliteitsgebieden voldoende en in een
aantal opzichten goed zijn.
Vooral op de standaarden zicht op ontwikkeling en didactisch
handelen is grote vooruitgang geboekt. Dit geldt ook voor de
standaarden Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur die we als goed
beoordelen.
Het is nu belangrijk dat de school deze opgaande lijn continueert,
zodat ook de resultaten die de leerlingen behalen stijgen.
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De school heeft een duidelijke visie geformuleerd. Daarvan zijn
duidelijke kwaliteitsstandaarden afgeleid. Samen met het team zijn
vervolgens prioriteiten en een tijdspad bepaald. Met dit proces is
tevens het eigenaarschap bij de teamleden vergroot. De wijze waarop
dit op De Lispeltuut gebeurt, maakt dat de standaarden kwaliteitszorg
en kwaliteitscultuur met een goed zijn beoordeeld. Hiermee zorgt de
school voor een kwaliteitsslag die duurzaam lijkt te zijn.
Op de planning van de school staat terecht dat het nu tijd is om de
gerealiseerde basiskwaliteit conform de visie verder te verankeren, te
verdiepen en verder toe te werken naar verbreding van het aanbod.

Afspraken over vervolgtoezicht
De basiskwaliteit van het onderwijs op de Lispeltuut is voldoende.
Wel spreken we met de school af dat ze ervoor zorgen dat in 2020 de
leerresultaten boven de norm uitkomen, zoals aangeeven in de
Regeling Leerresultaten primair onderwijs (artikel 10a van de WPO).
Wij bekijken dat opnieuw tijdens onze jaarlijkse risicoanalyse.

Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

De eindresultaten liggen nog onder
de norm die voor vergelijkbare
scholen is aangegeven in de Regeling
Leerresultaten primair onderwijs.
Hiermee voldoet de school niet aan
artikel 10a van de WPO.

Zorgdragen voor voldoende
eindresultaten in 2020.

Wij bekijken de eindresultaten in
onze jaarlijkse risicoanalyse.
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3 . Resultaten herstelonderzoek
3.1. Onderwijsproces

Kinderen zijn goed in beeld voor realiseren inhaalslag. Analyse vraagt
nu om verdieping
We beoordelen de standaard zicht op ontwikkeling als voldoende,
omdat de school voldoet aan de basiskwaliteit. De leerlingen worden
namelijk nauwkeurig in hun ontwikkeling gevolgd. Op basis van de
verzamelde gegevens stemmen de leraren hun onderwijs voldoende
af op wat leerlingen nodig hebben.
De school gebruikt onder andere valide toetsen om de ontwikkeling
van de leerlingen te volgen. Het afgelopen jaar zijn de toetsresultaten
benut om na te gaan waar leerlingen hiaten hebben opgelopen.
Vervolgens heeft de school deze hiaten planmatig aangepakt. Uit de
tussentijdse resultaten blijkt dat de school in staat is geweest voor de
meeste leerlingen een flinke inhaalslag te maken. Ook heeft het team
een datamuur ingericht in de personeelskamer met alle resultaten van
de toetsen. Deze data bespreken ze regelmatig met elkaar om meer
inzicht te krijgen in de resultaten.
Het is nu van belang om het opbrengstgericht denken en werken vast
te houden en verder te verdiepen. Dit kan door de resultaten van de
leerlingen nog meer diepgaand te analyseren. Waarom heeft deze
leerling of dit groepje leerlingen onvoldoende geprofiteerd van het
gegeven onderwijs? De antwoorden op deze vragen kunnen meer
richting geven voor de gekozen aanpak. Ook in de groepen 1 en 2 kan
het kindvolgsysteem beter benut worden om het onderwijs aan te
laten sluiten bij de ontwikkelingsfase.

Didactisch handelen is sterk verbeterd. Differentiëren vraagt om
versterking
We beoordelen de standaard didactisch handelen als voldoende. Alle
leraren beschikken namelijk over de basisvaardigheden om effectief
les te geven en te zorgen voor een taakgerichte werksfeer.
Sinds vorig jaar zijn er veel wisselingen geweest in het lerarenteam.
Bijna de helft van het team is nieuw gestart. Ook is er flink ingezet op
het versterken van het didactisch en pedagogisch handelen. Het
resultaat is zichtbaar in de groepen.
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Daar waar vorig jaar nog sprake was van grote verschillen tussen
leraren en veel onrust in sommige groepen, is nu duidelijk dat alle
leraren de basis van hun vak beheersen. Vooral de taakbetrokkenheid
en het positieve werkklimaat vallen in alle groepen op. Ook in die
groepen waarin voorheen veel onrust heerste.
De directie heeft afgelopen jaar regelmatig met kijkwijzers de
vooruitgang in het didactisch handelen gemonitord. Hieruit blijkt ook
dat alle leraren zijn gegroeid in vaardigheden. Ook wij zien dit terug
tijdens ons lesbezoeken. Er is sprake van heldere instructie en de
leraren zetten diverse werkvormen en technieken in om leerlingen
actief bij de instructie te betrekken.
Positief is ook dat het team met elkaar nadenkt over en reflecteert op
de doorgaande lijn in het didactisch en pedagogisch handelen. Hierbij
staan de uitgangspunten en doelen van de doorgaande lijn centraal in
plaats van zonder doel of visie streven naar eenheid van handelen.
Ontwikkelingskansen liggen nu vooral in het verder verankeren van de
didactische vaardigheden en het versterken van de differentiatie in
instructie en verwerking. Door de onderwijsbehoeften van leerlingen
nog scherper te formuleren kunnen de leraren meer gericht instructie
geven aan individuele en groepjes leerlingen. Dit geldt zeker voor de
betere presteerders. Voor hen is het van belang om zorgvuldig na te
gaan waar hun onderwijsbehoeften liggen en hier doelgericht op aan
te sluiten.

Extra ondersteuning voldoet aan de basiskwaliteit, analyse en
registratie verdienen aandacht
De standaard extra ondersteuning beoordelen we als voldoende. Voor
leerlingen die op een ander niveau onderwijs krijgen dan hun
leeftijdgenoten, zorgt de school voor aangepast aanbod en voldoende
ondersteuning. Ook de resultaten van deze leerlingen laten het
afgelopen anderhalf jaar enorme groei zien.
Bovendien is nu beter dan voorheen vastgelegd wat de school onder
extra ondersteuning verstaat. Dit is vastgelegd in het
schoolondersteuningsprofiel. Daarnaast heeft de school de
zorgstructuur helder in beeld gebracht, waarin de diverse zorgniveaus
onderscheiden worden. Dit geeft leraren meer houvast om te bepalen
wat de leerlingen nodig hebben.
Aandachtpunten liggen nu in het meer benutten van het digitale
leerlingvolgsysteem om de extra ondersteuning, de doelen, de acties
en evaluaties vast te leggen. Hierdoor kan beter verantwoord worden
wat de meerwaarde van de school is geweest. Ook hier geldt dat de
meer diepgaande analyse en diagnose van tegenvallende resultaten
nog verder versterkt kan worden.
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3.2. Schoolklimaat

Een veilige school volgens de wet, een veilige school volgens de
leerlingen
We beoordelen de standaard veiligheid als voldoende, omdat de
school voldoet aan de eisen die de wet op dit punt stelt. Zo beschikt
de school over een helder veiligheidsbeleid en wordt de
veiligheidsbeleving van de leerlingen jaarlijks in kaart gebracht. De
school heeft ook iemand aangewezen die het veiligheidsbeleid
coördineert en die als aanspreekpunt fungeert voor leerlingen als het
gaat om pesten of andere vertrouwenszaken.
De leerlingen die wij hebben gesproken geven aan dat er nauwelijks
sprake is van pesten. En als dat wel een keer het geval is, pakt de
school dit goed op.
Wel constateren we dat de school de resultaten van de
veiligheidsmonitor nog beter kan gebruiken om concrete ambitieuze
doelen te formuleren en beleid uit te stippelen om deze doelen te
behalen. Hoewel een score van circa 85 procent (veiligheidsbeleving
leerlingen) al positief is, betekent dat toch dat niet alle leerlingen zich
veilig voelen.

Pedagogisch klimaat sterk verbeterd, school is oefenplaats
We waarderen de standaard pedagogisch klimaat als voldoende. Sinds
vorig jaar heeft de school belangrijke stappen gezet om te zorgen voor
een positief pedagogisch klimaat.
We zien de effecten daarvan duidelijk terug in de groepen. Ook de
leerlingen met wie we hebben gesproken, bevestigen dit beeld.
De school heeft ingezet op een methodiek die voor zowel leraren als
leerlingen handvatten biedt om respectvolle omgang met elkaar te
verbeteren, duidelijke regels te hanteren en conflicten samen op te
lossen. Hiermee is de school duidelijk een oefenplaats geworden voor
het aanleren van sociale competenties.
Ook de leeromgeving draagt bij aan een plezierig schoolklimaat en is
ondersteunend voor het leren.
Het is van belang om deze goede basis verder te verankeren. De
resultaten van de leerlingenmonitor op het onderdeel welbevinden
bevestigen dat de school hier scherp op moet blijven. De school is hier
voldoende van doordrongen en zet hier voldoende op in.
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3.3. Onderwijsresultaten

Eindresultaten in sterk stijgende lijn, inhaalslag nog gaande
We beoordelen de eindresultaten als onvoldoende. De eindresultaten
liggen net onder de minimumnorm die is gesteld voor vergelijkbare
scholen in de Regeling Leerresultaten primair onderwijs. Hiermee
voldoet de school niet aan artikel 10a van de WPO. Dit is echter
geen weerspiegeling van de kwaliteit en de toegevoegde waarde van
de school. Vandaar dat we afwijken van de beslisregels en de kwaliteit
van de school wel als voldoende beoordelen.
De leerlingen van de Lispeltuut hebben twee tot drie jaar
onvoldoende onderwijs gehad, waardoor grote achterstanden zijn
ontstaan. Dit blijkt uit de trendanalyses die de school heeft gemaakt.
Sinds anderhalf jaar is de school met enorme vaart bezig om voor al
haar leerlingen een inhaalslag te maken.
Zowel de tussenresultaten als de eindresultaten laten een duidelijke
stijgende lijn zien. Ook de leerlingen in groep 8 hebben veel
vooruitgang geboekt, zoals blijkt uit hun resultaten op de tussentijdse
toetsen. De school had een positieve uitslag van de eindtoets 2019
verwacht. Dit is helaas net niet gelukt. Gelet op de gemaakte leergroei
van de leerlingen in groep 8, vinden we dat het eindresultaat geen
recht doet aan de kwaliteit van het onderwijs en de feitelijk bereikte
resultaten.
Daar komt bij dat er in alle groepen sprake is van een dusdanige
inhaalslag dat de school de resultaten van de komende eindgroepen 8
met veel vertrouwen tegemoet ziet. De verwachting is dat de
leerlingen vanaf nu elk jaar gemiddeld op het landelijk gemiddelde
van vergelijkbare scholen moeten kunnen scoren.

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitszorg goed door visie, samenhang en focus op duurzaamheid
We beoordelen de kwaliteitszorg als goed. De school voldoet zowel
aan de basiskwaliteit, zoals in de wet is aangegeven, maar stijgt daar
op onderdelen bovenuit.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK

12/17

De school heeft een zorgvuldig cyclisch stelsel ingericht om de
kwaliteit van het onderwijs op De Lispeltuut te verbeteren, te borgen
en te evalueren. Hiermee heeft de school voldoende zicht op de
kwaliteit. Op basis van een gedragen visie heeft de school bovendien
doelen gesteld en gaat het regelmatig na of de doelen behaald zijn.
Hiermee voldoet de school aan alle deugdelijkheidseisen op dit
gebied.
Dat we deze standaard met een Goed waarderen heeft te maken met
de wijze waarop de directie het gehele team heeft meegenomen in het
kwaliteitsproces. Een gezamenlijk gedragen visie heeft geresulteerd in
het formuleren van verbeteracties om de onderwijsprocessen op deze
visie te laten aansluiten. Ook zijn kwaliteitsstandaarden geformuleerd,
die passen bij de visie. Deze zijn opgenomen in kwaliteitskaarten. In
het schoolplan en de jaarplannen is de visie uitgewerkt in concreet te
zetten stappen en doelen. Hierbij is uitgegaan van een heldere
prioritering: eerst moet de basis op orde en moeten de leerlingen de
achterstanden inhalen. De komende jaren zal het jenaplan-onderwijs
weer meer op de agenda komen te staan evenals de uitbreiding van
het aanbod.
Met een schooleigen systeem van monitoring en zelfevaluatie houdt
de school vinger aan de pols: zijn de doelen bereikt, voldoen we aan
onze kwaliteitsstandaarden en doet iedereen het nog zoals
afgesproken?
Hiermee heeft de school een kwaliteitszorgcyclus ingericht die niet
alleen gericht is op de noodzakelijke verbeteringen van de
onderwijskwaliteit. Het is duurzaam en toekomstgericht, waardoor
het team ook de komende jaren weet wat er te doen staat en de
instrumenten in handen heeft om het te borgen en bewaken.

Team eigenaar van de onderwijskwaliteit en de schoolontwikkeling
Ook de standaard kwaliteitscultuur beoordelen we als goed. Samen
met de goede kwaliteitszorg is dit de basis die zorgt voor vertrouwen
in het bestendigen van de opgaande lijn.
Op dit moment is er sprake van sterk onderwijskundig leiderschap. De
directie heeft ervoor gezorgd dat niet alleen de kwaliteit sterk is
verbeterd, maar dat ook het team zich meer verantwoordelijk is gaan
voelen voor de schoolontwikkeling. Dit is van groot belang omdat
binnenkort een directiewisseling plaatsvindt, waarbij de interim
directeur plaatsmaakt voor een vaste directeur.
Afgelopen jaar is sprake geweest van voortdurende
professionalisering. Hierbij is ook voortdurend met het team
afgestemd of de professionalisering past binnen de visie en de
gekozen prioriteiten.
Dat we deze standaard als goed beoordelen heeft allereerst te maken
met het grote draagvlak voor de koers van de school. Alle neuzen
staan dezelfde kant op en iedereen draagt er aan bij om de koers vast
te houden richting stip op de horizon.
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Het team neemt bovendien gezamenlijk weloverwogen keuzes in de
te zetten stappen en zorgt voor de juiste prioritering en volgorde. In
ons gesprek met de leraren geven ze bovendien aan dat de interim
directeur steeds meer een stapje terug kan doen in aansturing,
waardoor het team er ook vertrouwen in heeft dat ze ook zonder de
interim directeur op koers blijven. Zo zullen alle leraren komend
schooljaar kartrekker zijn voor bepaalde schoolontwikkelingen.
Hiermee laat de het team grote groei en professionaliteit zien.
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4 . Reactie van het bestuur
Het bestuur is trots op De Lispeltuut die onder leiding van een
bevlogen en deskundig interim directeur een grote vooruitgang laat
zien in een tijdsbestek van één jaar. Er is heel veel gedaan en bereikt
én er is nog veel te doen…
Waar komen we vandaan?
De afgelopen jaren zijn zeer onrustig geweest door
directiewisselingen, een hoog ziekteverzuim en teamleden die zijn
vertrokken. Er was onvrede en grote ongerustheid onder ouders. In
september 2017 heeft externe onderzoek in opdracht van het bestuur
dit genadeloos aan het licht gebracht. Ouders en team gaven aan
grote sociale onveiligheid te voelen. In december 2017 is er daarom
een interim-directeur gestart met de opdracht om de rust weer te
herstellen in de school. Dit is feitelijk fase 1 geweest van het herstel
van de school.
In mei 2018 is de zoektocht naar een nieuwe directeur gestart. Er is
gezocht naar een ervaren directeur die sterk leiderschap kan tonen en
de onderwijskwaliteit met de Jenaplan visie weer op de kaart kan
zetten. De zoektocht naar een nieuwe directeur heeft geen passende
match opgeleverd en het bestuur heeft toen, mede door het
inspectieoordeel ‘zeer zwak’ in juni 2018, besloten om voor langere
periode een nieuwe interim directeur aan te stellen om deze opdracht
op te pakken.
De opdracht was om de onderwijskwaliteit te herstellen, de rust op de
Lispeltuut te borgen en samen met het team te bouwen aan een
professionele organisatie die de verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van onderwijs draagt.
In augustus 2018 is een nadere analyse uitgevoerd door de PO Raad.
De school is aan het werk gegaan met de aanbevelingen. De interim
directeur heeft, in nauwe samenspraak met het bestuur, een concrete
vertaling gemaakt van de diverse analyses in een verbeterplan en
kwaliteitsmonitor waarin maandelijks een update wordt gemaakt van
de resultaten van de interventies. Deze worden ook gedeeld met het
team en met de MR. Tot mei 2019 had de oudergeleding van de MR
regelmatig overleg met een door hen ingerichte advies/
klankbordcommissie van ouders. Op deze wijze was er een breed
beeld van de voortgang op De Lispeltuut.
In december 2018 constateerde de inspectie al dat diverse
tekortkomingen op efficiënte wijze waren aangepakt. Er heerst rust in
de school en in de groepen. De afspraken omtrent het pedagogisch
klimaat worden nageleefd. De helft van het team bestaat uit nieuwe
leraren en er is een nieuwe (ervaren) intern begeleider benoemd. Er
zijn nieuwe kernwaarden en uitgangspunten geformuleerd, die
aansluiten bij het Jenaplanonderwijs dat de school graag wil bieden.
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Waar staan we nu?
De Lispeltuut en het bestuur zijn zich er van bewust dat het werk
onderhoud vraagt en er nog een lange weg te gaan is. De
leerresultaten moeten in alle leerjaren en op alle vakleergebieden op
het gewenste niveau komen én blijven. Ten aanzien van het
vertrouwen en de professionele cultuur binnen het team zijn enorme
stappen gezet, de interim directie kan daarom een stapje terug zetten,
maar ook dat zal nog wel de nodige inspanning en toewijding vergen.
De duurzaamheid van de schoolontwikkeling blijft een belangrijk punt
van aandacht. Dit is daarom een belangrijk element in het profiel voor
de nieuwe directeur van de school.
Reflectie:
Het oordeel zeer zwak in juni 2018 was onprettig maar noodzakelijk.
Zeer zwak werd een hefboom voor de juiste prioritering in de school:
•
•
•

Opbrengsten verbeteren
Vakmanschap versterken
Veiligheid vergroten

Er zijn investeringen gedaan in de teamcultuur en het team is o.a.
versterkt door (interne) mobiliteit van personeel. Onder leiding van
sterk onderwijskundig leiderschap is de juiste focus én een boost
gegeven aan een professionele cultuur en planmatig handelen. De
drive om als team goed te presteren is er één vanuit visie op leren en
vakmanschap; dat heeft de inspectie goed gezien. Leerlingen staan
‘aan’. Het team staat ‘aan’. Met het broze vertrouwen van ouders en
ruimte voor ontwikkeling door extra faciliteiten vanuit het
schoolbestuur ligt er een goede basis voor de toekomst. Met een
focus op het verdiepen van de kwaliteit en het vakmanschap en een
verbreding van het onderwijs naar een enthousiast Jenaplan-concept
2.0!
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

