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Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Dit vierjaarlijks onderzoek is in
oktober 2017 uitgevoerd bij het bestuur en de directie van
schoolvereniging Peetersschool. We hebben onderzocht of het
bestuur en de directie op de school zorgen voor onderwijs van
voldoende kwaliteit en of het bestuur financieel in staat is om ook in
de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Wat gaat goed?
Het bestuur en de school hebben duidelijk met elkaar afgesproken
wat ze met het onderwijs op de Peetersschool willen bereiken. Zij
vinden het belangrijk om hun werk op een professionele manier te
doen. Zowel het bestuur als het team zorgt dan ook dat ze goed
geïnformeerd en geschoold zijn, zodat ze nieuwe ontwikkelingen goed
kunnen doorvoeren in het onderwijs op de school.

Ouders voelen zich sterk betrokken bij de school. Het bestuur en de
directie informeren hen regelmatig en ondernemen verschillende
activiteiten om hen bij ontwikkelingen in het onderwijs te betrekken.

De school vindt het heel belangrijk dat de leerlingen zich veilig
voelen. De leraren besteden dan ook veel aandacht aan de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Ouders, leerlingen en
team voelen een sterke onderlinge band. Het schoolklimaat is positief
en stimulerend.

Het team vindt het daarnaast belangrijk dat de leerlingen zich breed
ontwikkelen. Het slaagt er goed in dit te realiseren. Naast basisvakken
als taal, lezen en rekenen biedt de school een aantrekkelijk breder
aanbod. Voor muziek, drama, creatief en gymnastiek heeft de school
sterke vakleerkrachten in dienst. Ook heeft de school ruime
mogelijkheden om het leerstofaanbod af te stemmen op verschillen
tussen kinderen. Zowel voor leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben als voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen, heeft de
school aantrekkelijk materiaal in huis.

Wat kan beter?
De school werkt continu aan de verbetering van het onderwijs. Daarbij
kijkt de school ook naar de resultaten die zij haalt met de leerlingen.
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De school kan hierbij wel hogere doelen stellen, want de leerlingen
laten in de praktijk zien dat zij meer aankunnen.
Overigens hadden bestuur en directie dit zelf ook al gezien. Ook kan
het team samen scherper naar de resultaten kijken en vragen stellen
als: Zijn de resultaten zoals we hadden verwacht? Hoe kunnen we het
verklaren als ze anders zijn dan we hadden verwacht? Wat kunnen we
aanpassen in ons onderwijs om het nog beter te maken?
Verder kunnen het bestuur en het team nog duidelijker vastleggen
welke eisen zij zelf stellen aan de kwaliteit van het onderwijs op hun
school. Door steeds goed met elkaar na te gaan of de school die
kwaliteit ook in de praktijk laat zien en zo niet, verbeteringen uit te
voeren, kan de school op termijn in aanmerking komen voor de
waardering ‘goed’ door de inspectie.

Hoewel de school voldoende zicht heeft op de ontwikkeling van de
leerlingen om hen op een passende manier te begeleiden, kan het
team hier nog wel een verbeterslag maken. Als de ontwikkeling
minder goed verloopt dan verwacht, kunnen leraren in een aantal
gevallen scherper nagaan waar dit aan ligt. Dit geldt vooral voor de
leerlingen die zij binnen de groep extra begeleiden. Door scherper te
onderzoeken wat leerlingen nodig hebben aan extra ondersteuning,
kunnen leraren beter bepalen waar zij zich in hun extra instructie op
moeten richten.

Wat moet beter?
Deze vraag is bij schoolvereniging Peetersschool niet van toepassing.
Het bestuur en de school voldoen aan alle wettelijke eisen.

Vervolg
In principe voeren wij over vier jaar opnieuw onderzoek uit naar de
kwaliteitszorg van schoolvereniging Peetersschool.
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Opzet vierjaarlijks onderzoek1 .

Standaard Onderzocht?

KwaliteitsorganisatieKwaliteitsorganisatie

KA1 Kwaliteitszorg ja

KA2 Kwaliteitscultuur ja

KA3 Verantwoording en dialoog ja

Financieel beheerFinancieel beheer

FB1 Continuiteit ja

FB2 Doelmatigheid nee

FB3 Rechtmatigheid ja

De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij
schoolvereniging Peetersschool. In een vierjaarlijks onderzoek staat
de volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er
sprake van deugdelijk financieel beheer?

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen:
1. Hebben het bestuur en de directie doelen afgesproken, hebben

zij voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en sturen zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?

2. Hebben het bestuur en de directie een professionele
kwaliteitscultuur en functioneren zij transparant en integer?

3. Communiceren het bestuur en de directie actief over de eigen
prestaties en ontwikkelingen en die van de school?

4. Is het financieel beheer deugdelijk?

Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op het niveau van het
bestuur en de (school)directie en op schoolniveau.

Op het niveau van het bestuur en de directie richt het onderzoek zich
met de vier deelvragen op de standaarden binnen de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

Tabel overzicht standaarden bestuur

Om de standaarden te kunnen beoordelen doen we niet alleen
onderzoek op het niveau van het bestuur en de directie, maar
onderzoeken we tevens een aantal aspecten van de onderwijskwaliteit
op de Peetersschool, waarvoor het bestuur eindverantwoordelijk is.
We hebben dit onderzoek ingericht als een verificatieonderzoek. Het
verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg op bestuursniveau. We voeren het in de eerste plaats
uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie
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Standaard Onderzocht?

OnderwijsprocesOnderwijsproces

OP1 Aanbod ja

OP2 Zicht op ontwikkeling ja

OP3 Didactisch handelen ja

OP4 (Extra) ondersteuning nee

OP5 Onderwijstijd nee

OP6 Samenwerking nee

OP8 Toetsing en afsluiting nee

SchoolklimaatSchoolklimaat

SK1 Veiligheid ja

SK2 Pedagogisch klimaat ja

OnderwijsresultatenOnderwijsresultaten

OR1 Resultaten nee

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties nee

OR3 Vervolgsucces nee

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ja

KA2 Kwaliteitscultuur ja

KA3 Verantwoording en dialoog ja

voldoende is. Het onderzoek laat zien of het bestuur en de directie
voldoende informatie hebben over de school en of hun sturing op de
kwaliteit ook in de praktijk werkt. Het geeft ons in de tweede plaats
zicht op de onderwijskwaliteit van de school.

Tabel overzicht standaarden school

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met een
vertegenwoordiging van het dagelijks en het algemeen bestuur en de
medezeggenschapsraad. Daarnaast hebben we gesproken met de
directie, intern begeleiders, leraren, leerlingen en ouders. Ook hebben
we een aantal (acht) lessen bezocht.

Het bestuur en de school hanteren als visie: een brede en persoonlijke
ontplooiing van ieder kind. Om na te gaan of deze visie voldoende
doorwerkt tot in de onderwijspraktijk, hebben we de volgende
standaarden beoordeeld bij het verificatieonderzoek op de school:
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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

Financieel beheer

OP1 Aanbod
OP2 Zicht op ontwikkeling
OP3 Didactisch handelen
SK1 Veiligheid

Omdat tijdens het onderzoek bleek dat het schoolklimaat in positieve
zin opviel, hebben wij besloten ook deze standaard te beoordelen bij
dit onderzoek:

SK2 Schoolklimaat

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer op
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
het verificatieonderzoek op de school. In hoofdstuk 4 is de reactie van
het bestuur/de directie op het onderzoek en de rapportage
opgenomen.
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Resultaten onderzoek op
bestuurs-/directieniveau

2 .

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat
het oordeel is op het kwaliteitsgebied Financieel beheer op
bestuursniveau. Dit schooljaar spreken wij in het funderend onderwijs
nog geen eindoordeel uit op het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie bij een bestuur, vandaar dat hier een oordeel ontbreekt.

Verder is weergegeven in hoeverre onze oordelen overeenkomen met
het beeld dat het bestuur en de directie zelf hebben van de
gerealiseerde kwaliteit op de school en in hoeverre hun beleid
doorwerkt tot op schoolniveau.
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Samenvattend oordeel

Het bestuur en de school zijn ambitieus en hebben in hun visie
duidelijk verwoord wat ze met het onderwijs op de Peetersschool
beogen: een brede en persoonlijke ontplooiing van ieder kind. Zij
sturen sterk op de concrete uitwerking van deze visie in de
onderwijspraktijk. Ook hebben zij voldoende zicht op de kwaliteit van
het onderwijs.

Hoewel het bestuur bestaat uit ouders die hun bestuurstaken
onbezoldigd uitvoeren, is sprake van een professioneel bestuur. Het
heeft op hoofdlijnen in beeld hoe het staat met de onderwijskwaliteit
op de school. Ook vervult het de rol van kritische sparringpartner
richting directie en neemt het op gezette tijden het initiatief voor
veranderingen binnen het onderwijs.
Twee jaar geleden hebben bestuur en directie een start gemaakt met
een gezamenlijke evaulatie van de resultaten op schoolniveau. Deze
evaluatie heeft inmiddels een vaste plek in de verantwoordingscyclus
van de directie naar het bestuur. De inhoudelijke kwaliteit van deze
evaluatie kan nog wel aan diepgang winnen. Ook kan de school haar
doelen met betrekking tot de resultaten hoger stellen, afgestemd op
de leerlingenpopulatie van de school. Op dit laatste had het bestuur
de school overigens al aangesproken.

De school heeft de belangrijkste zaken rond het onderwijs vastgelegd
in het schoolplan en verschillende beleidsplannen. Eens in de drie jaar
neemt de school tevredenheidsonderzoeken af bij ouders, team en
leerlingen. Waar nodig verwerkt de school verbeterpunten in de
jaarplannen. Het team werkt zichtbaar aan de continue verbetering
van de onderwijskwaliteit. De school kan zich nog verder ontwikkelen
door de eigen kwaliteitseisen, met name met betrekking tot het
onderwijsproces, scherper te formuleren. Door vervolgens op
regelmatige basis de eigen kwaliteit te evalueren en waar nodig te
verbeteren, kan de school op termijn in aanmerking komen voor de
waardering ‘goed’ door de inspectie.

Zoals gezegd is sprake van een professioneel bestuur. Ditzelfde geldt
voor directie en team. Alle partijen zorgen dat ze goed geïnformeerd
en geschoold zijn. De visie van de school wordt breed gedragen door
het team. Sinds de school werkt met ontwikkelgroepen van leraren
die zich richten op verschillende verbeterthema's, is de
kwaliteitscultuur professioneler geworden.

Er is sprake van een hoge ouderbetrokkenheid op de Peetersschool.
Bestuur en directie stimuleren deze betrokkenheid. Zij informeren
ouders actief over ontwikkelingen binnen de school. Zij ondernemen
diverse activiteiten om ouders waar mogelijk ook op
onderwijsinhoudelijk gebied te laten meedenken en -praten bij
ontwikkelingen in de school. Verder heeft de school regelmatig
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Het bestuur
vervult de rol
van kritische
sparringpartner

contact met diverse externe partijen, zoals een aantal scholen voor
voortgezet onderwijs, andere eenpitters in Amsterdam en de partners
voor naschoolse opvang.

De financiële positie van schoolvereniging Peetersschool is in orde; we
zien geen verhoogde risico's voor de financiële continuïteit. Het
bestuur voldoet aan alle onderzochte deugdelijkheidseisen op dit
kwaliteitsgebied.

2.1 Kwaliteitszorg en ambitie

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en waarderingen weer
op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie.
Vervolgens lichten wij onze oordelen toe.

Het bestuur houdt de school scherp
Het bestuur en de school zijn ambitieus en hebben een duidelijke visie
voor het onderwijs op de Peetersschool: een brede en persoonlijke
ontplooiing van ieder kind. Uit het verificatieonderzoek op de school
blijkt dat deze visie op belangrijke punten tot uiting komt in de
onderwijspraktijk. Het bestuur vervult bij de praktische uitwerking van
deze visie de rol van kritische sparringpartner voor de directie.
Daarnaast vervult het bestuur op adequate wijze zijn taak als
werkgever en intern toezichthouder op beleidsterreinen als personeel
en organisatie en financiën.

Eens in de maand vergaderen het dagelijks bestuur en de directie over
de ontwikkelingen op de school. Daarbij is het reilen en zeilen binnen
het team en in de groepen een vast agendapunt. Dagelijks ontvangt
het bestuur de notulen van de briefings van de directie aan het team.
Door de korte lijnen tussen het bestuur en de school heeft het bestuur
voldoende zicht op de kwaliteit van het onderwijs op de school.
Wanneer het bestuur dit nodig acht, neemt het initiatief voor
veranderingen binnen het onderwijs. Een voorbeeld hiervan is de
invoering van individuele startgesprekken tussen leerlingen en leraren
in de hogere groepen. Ook heeft het bestuur de directie bijvoorbeeld
kritisch bevraagd met betrekking tot de ict-plannen van de school.

Twee jaar geleden hebben bestuur en directie een start gemaakt met
een gezamenlijke evaulatie van de resultaten op schoolniveau. Deze
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evaluatie heeft inmiddels een vaste plek in de verantwoordingscyclus
van de directie naar het bestuur. Het bestuur heeft gezorgd dat het
voldoende geïnformeerd is om de gegevens te interpreteren en de
directie kritisch te kunnen bevragen. Naar aanleiding van deze
evaluatie heeft de school bijvoorbeeld besloten een nieuwe
taalmethode in te voeren, omdat de spellingresultaten niet naar
verwachting waren. De inhoudelijke kwaliteit van deze evaluatie kan
nog wel aan diepgang winnen. Zo kunnen gegevens over
vaardigheidsgroei voor de verschillende subgroepen van leerlingen
nader geanalyseerd worden en als input dienen voor de
verbeteragenda. Ook kan de school haar doelen met betrekking tot de
resultaten hoger stellen; de leerlingen blijken de huidige doelen
namelijk ruimschoots te halen. Op dit laatste had het bestuur de
school overigens al aangesproken. Verder kan het team sterker
betrokken worden bij de evaluatie van de resultaten op schoolniveau.

De school heeft de belangrijkste zaken rond het onderwijs vastgelegd
in het schoolplan en verschillende beleidsplannen. Met behulp van
een digitale schoolmonitor zorgt de school voor borging van
afspraken en wordt het verloop van de verbeterplannen in de gaten
gehouden. Eens in de drie jaar neemt de school
tevredenheidsonderzoeken af bij ouders, team en leerlingen. Waar
nodig verwerkt de school verbeterpunten in de jaarplannen. Het team
werkt zichtbaar aan de continue verbetering van de
onderwijskwaliteit.

De school kan zich nog verder ontwikkelen door de eigen
kwaliteitseisen, met name met betrekking tot het onderwijsproces,
duidelijker te formuleren. Door vervolgens op regelmatige basis de
eigen kwaliteit te evalueren en waar nodig te verbeteren, in het licht
van deze criteria, kan de school op termijn in aanmerking komen voor
de waardering ‘goed’ door de inspectie. De school verkent in dit
verband met andere eenpitters in Amsterdam de mogelijkheden van
onderlinge audits.

De kwaliteitscultuur is steeds professioneler geworden
Hoewel het bestuur bestaat uit ouders die hun bestuurstaken
onbezoldigd uitvoeren, is sprake van een professioneel bestuur. Het
bestuur hanteert de Code Goed Bestuur en heeft in dit verband
gekozen voor een opsplitsing in een dagelijks bestuur dat op
regelmatige basis overleg voert met de schooldirectie en een
algemeen bestuur dat de toezichthoudende taak uitvoert. Eens per
jaar evalueert het bestuur het eigen functioneren. De penningmeester
overlegt twee keer per jaar met de penningmeesters van andere
eenpitters in Amsterdam en kijkt zo over de grenzen van de eigen
school. Vanuit hun professionele achtergrond hebben de
bestuursleden ervaring met bestuurlijke kwesties, maar zij houden
zichzelf en elkaar daarnaast scherp door veel over relevante
ontwikkelingen binnen het onderwijs te lezen en elkaar daarover
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actief te informeren. Ook sluit het bestuur van tijd tot tijd aan bij
(evaluatie)vergaderingen van werkgroepen en bij bouwvergaderingen.

Ook binnen het team heerst een professionele cultuur. De visie van
het bestuur en de directie wordt breed gedragen.
Implementatieprocessen voert de school planmatig uit, waarbij
voldoende tijd wordt genomen voor scholing/training. Sinds de school
werkt met ontwikkelgroepen van leraren die zich richten op
verbeterthema's als rekenen, KiVa of ict is de kwaliteitscultuur verder
geprofessionaliseerd. De ontwikkelgroepen, zoveel mogelijk
aangestuurd door specialisten/coördinatoren, stellen een tweejarig
plan op en presenteren de voortgang hiervan tijdens een jaarlijkse
evaluatievergadering. De directie geeft aan extra alert te zijn op
professionaliteit, gezien het risico op een te familiaire cultuur als
school onder één (ouder)bestuur.

Sterke sociale cohesie en hoge ouderbetrokkenheid
Er is sprake van een hoge ouderbetrokkenheid op de Peetersschool.
Het bestuur en de directie stimuleren deze betrokkenheid op
verschillende manieren. Zij informeren ouders actief over
ontwikkelingen binnen de school. De jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering vervult hierbij een belangrijke functie. Door deze
avond ook in te zetten als thema-avond, streven bestuur en directie
naar een hoge opkomst. De ouders die wij hebben gesproken bij het
verificatieonderzoek geven aan de informatievoorziening vanuit de
school zeer te waarderen en zich sterk verbonden te voelen met de
school. Een opmerking is wel op zijn plaats met betrekking tot de
berichtgeving in het jaarverslag over 2016 rond eerdere
inspectieoordelen. Die was op enkele onderdelen te positief gekleurd.

Het bestuur en de directie ondernemen diverse activiteiten om ouders
waar mogelijk ook op onderwijsinhoudelijk gebied te laten
meedenken en -praten bij ontwikkelingen in de school. Een voorbeeld
hiervan is dat ouders hebben meegepraat bij de keuze voor een
aanpak om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen te
stimuleren. Ook hebben ouders een actieve rol gespeeld bij de
renovatie van de school.

Verder heeft de school regelmatig contact met diverse externe
partijen. Zo voert de directie met een aantal scholen voor voortgezet
onderwijs overleg over een betere afstemming tussen het primair en
het voortgezet onderwijs. Daarnaast heeft de directie op regelmatige
basis overleg met andere eenpitters in Amsterdam, bijvoorbeeld om
de mogelijkheden van onderlinge audits te verkennen, maar ook over
zaken als een gezamenlijke lotingssystematiek rond plaatsing van
leerlingen. Met de partners voor naschoolse opvang voert de school
eveneens actief de dialoog. Zo zijn deze partners bijvoorbeeld
betrokken bij de invoering van de methodiek voor sociaal-emotionele
ontwikkeling.
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 1,93 2,31 2,48 3,18 4,26 6,33

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,61 0,66 0,63 0,71 0,78 0,85

Weerstandsvermogen < 5% 21,46 24,09 23,07 22,76 22,36 22,74

Huisvestingsratio > 10% 6 6 8 nvt nvt nvt

Rentabiliteit < 0% -2,69 1,14 -1,60 -1,40 -0,23 0,47

Er heerst een
professionele
cultuur
binnen het
team

Een aandachtspunt vormt de werking van de medezeggenschapsraad
(MR). Het bestuur en de directie faciliteren, informeren en raadplegen
de raad adequaat. Toch gaf de vertegenwoordiger van de MR aan de
toegevoegde waarde van de MR slechts beperkt te ervaren, vanwege
de korte lijnen die er bestaan op de school. Mogelijk dat een reflectie
hierop door het dagelijks en algemeen bestuur in samenspraak met de
MR aanknopingspunten kan bieden om de MR toch steviger in zijn rol
te zetten.

2.2 Financieel beheer

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen weer op de
standaarden van het kwaliteitsgebied Financieel beheer. Wij baseren
ons oordeel over dit kwaliteitsgebied op de beoordeling van de
onderliggende standaarden voor financiële continuïteit en
rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel over financiële
doelmatigheid, maar besteden er in de toelichtende paragraaf wel
aandacht aan.

Financiële continuïteit
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie
jaren afgezet tegen de signaleringswaarden (‘indicatie’) die wij
gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 13/20



Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘voldoende’. Zoals blijkt
uit de tabel is er immers geen sprake van waarden die wijzen op een
mogelijk financieel risico voor de continuïteit van het onderwijs op de
korte of middellange termijn. In ons onderzoek vonden wij geen
belangrijke informatie die strijdig is met dat beeld.

Financiële doelmatigheid: registratie van ontwikkelingsperspectieven
Wij geven geen oordeel over de standaard Financiële doelmatigheid.
Wel informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en
gaan daarover zo nodig het gesprek aan. Bij schoolvereniging
Peetersschool kwam de registratie van ontwikkelingsperspectieven
(OPP’s) aan de orde. OPP’s moeten worden opgesteld als een leerling
onderwijs ontvangt dat afwijkend is van het reguliere programma of
een ondersteuningsbehoefte heeft die het basisniveau overstijgt van
de ondersteuning die een school aanbiedt op grond van haar
ondersteuningsprofiel.

Uit onze analyse is gebleken dat de Peetersschool een relatief laag
aantal OPP’s voor leerlingen heeft geregistreerd in BRON. Het is
mogelijk dat de OPP-registratie niet volledig is. Een juiste en volledige
registratie van OPP’s kan het bestuur ondersteunen in de
verantwoording naar het samenwerkingsverband over de
(doelmatige) besteding van de ontvangen middelen voor passend
onderwijs.

Financiële rechtmatigheid
We hebben de standaard Rechtmatigheid voor schoolvereniging
Peetersschool als voldoende beoordeeld. Ons oordeel bij deze
standaard gaat enerzijds uit van de bevindingen van de
instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de financiën van
het onderwijs. Anderzijds speelt aanvullende informatie een rol, zoals
signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van financiële
rechtmatigheid. Beide aspecten leiden gezamenlijk tot een gewogen
oordeel. In het onderzoek bij schoolvereniging Peetersschool hebben
zich aan ons geen gegevens voorgedaan die een positieve waardering
van de financiële rechtmatigheid in de weg staan.

2.3 Afspraken over vervolgtoezicht

In principe voeren wij over vier jaar opnieuw onderzoek uit naar de
kwaliteitszorg van schoolvereniging Peetersschool.
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Resultaten verificatieonderzoek
op schoolniveau

3 .

In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van het
verificatieonderzoek op schoolniveau. Als leidraad voor dit onderzoek
geldt de visie van het bestuur en de school: een brede en persoonlijke
ontplooiing van ieder kind. Om na te gaan in hoeverre deze visie
doorwerkt tot in de onderwijspraktijk, hebben wij de volgende
standaarden onderzocht op de school:

OP1 Aanbod
OP2 Zicht op ontwikkeling
OP3 Didactisch handelen
SK1 Veiligheid

Omdat tijdens het onderzoek bleek dat het schoolklimaat in positieve
zin opviel, hebben wij besloten ook deze standaard te beoordelen bij
dit onderzoek:

SK2 Schoolklimaat

3.1 De Peetersschool

Het aanbod is breed en biedt volop mogelijkheden tot afstemming op
verschillen tussen leerlingen
In lijn met de visie om een brede en persoonlijke ontplooiing van ieder
kind na te streven, biedt de school haar leerlingen een aantrekkelijk
leerstofaanbod. Voor de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen
hanteert de school moderne methoden die de kerndoelen dekken en
passend zijn bij de leerlingenpopulatie van de school. Zo heeft de
school bijvoorbeeld recent een nieuwe taalmethode aangeschaft die
uitdagend is en waarin het spellingsonderwijs dusdanig vormkrijgt dat
leerlingen meer plezier hebben in spelling en naar de verwachting van
de school ook beter leren spellen.

Het team vindt het daarnaast belangrijk dat de leerlingen zich breed
ontwikkelen. Het slaagt er goed in dit te realiseren. Naast de
basisvakken biedt de school een aantrekkelijk aanbod op het gebied
van muziek, drama, creatief en gymnastiek. Voor deze vakgebieden
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heeft de school goede vakleerkrachten in dienst, waarvoor een
belangrijk deel van de ouderbijdrage wordt ingezet. Ook heeft de
school ruime mogelijkheden om het leerstofaanbod af te stemmen op
verschillen tussen kinderen, zowel voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben, als voor leerlingen die meer uitdaging
aankunnen. Voor deze laatste groep leerlingen is verrijkingsmateriaal
aangeschaft en is daarnaast een verrijkingsleerkracht actief die
groepjes leerlingen begeleidt bij een meer onderzoekende manier van
werken. De leerlingen nemen de bijbehorende opdrachten mee en
gaan hier gedurende de rest van de week mee aan de slag. Zij krijgen
hiervoor serieus tijd ingeruimd en slaan onderdelen van het
basisaanbod over. De school streeft er bovendien naar om elementen
uit dit verrijkingsaanbod, zoals het werken met mindmaps en
denkvragen en het vertrekken vanuit onderzoeksvragen, ook in het
reguliere aanbod te verwerken. In de hogere groepen wordt hiermee
onder andere bij geschiedenis geëxperimenteerd. Verder heeft de
school chromebooks ingevoerd, waardoor onder andere
verwerkingsopdrachten makkelijker kunnen worden afgestemd op de
individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen.

De school heeft voldoende zicht op de ontwikkeling van de leerlingen,
maar kan analyses aanscherpen
De school hanteert een passend toets- en observatie-
instrumentarium om de leerlingen in hun ontwikkeling te volgen.
Instrumenten om hoogbegaafdheid of onderpresteren vast te stellen,
alsmede een volgsysteem motoriek maken hier onderdeel van uit.
Als leerlingen achterblijven in hun ontwikkeling of juist vooruit lopen
biedt de school extra begeleiding. In een aantal gevallen wordt deze
extra ondersteuning buiten de groep georganiseerd, maar de leraren
verzorgen deze verder zoveel mogelijk binnen de groep. Zij clusteren
de leerlingen afhankelijk van hun onderwijsbehoeften en bieden
groepjes leerlingen extra instructie. Door de inzet van een
onderwijsassistent of het opdelen van groepen die naar een
vakleerkracht gaan, hebben leraren op verschillende momenten wat
meer ruimte voor de uitvoering van extra ondersteuning.

De analyses die de leraren opstellen als basis voor het bepalen van de
onderwijsbehoeften van de leerlingen, kunnen wel scherper. Met
name als leerlingen via de reguliere verlengde instructie extra begeleid
worden, is niet altijd scherp genoeg nagegaan waar de leerling op
uitvalt en waar dat mogelijk door veroorzaakt wordt. Door dit
scherper te doen kunnen de leraren hun extra instructie gerichter
invullen. De school is zoekende naar een manier om een en ander
administratief zo helder mogelijk vast te leggen. Tijdens het
onderzoek constateerden we dat de school een veelheid aan
documenten hanteert, waarbij het soms de vraag is of deze het
handelen van de leraren echt sturen. Juist de relatie tussen de
verschillende documenten en de concrete activiteiten die leraren
inplannen in hun dag- en weekplanningen is niet altijd even goed
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Het team
vindt het
belangrijk dat
leerlingen
zich breed
ontwikkelen

zichtbaar.

Prettige werksfeer door helder klassenmanagement
Het team hanteert duidelijke afspraken met betrekking tot het
klassenmanagement. In de lessen waar dit aan de orde was, lieten
leerlingen zien goed om te kunnen gaan met uitgestelde aandacht; zij
werkten geconcentreerd door als de leraar met andere leerlingen aan
het werk was. De leraren weten leerlingen te motiveren en hun
instructie is voldoende duidelijk.
De school kan zich verder verbeteren door scherper vast te leggen
welke eigen ambities het team heeft met betrekking tot het didactisch
handelen. Elementen als procesgericht feedback geven,
coöperatief leren of de inzet van executieve functies tijdens de
reguliere lessen kunnen verder uitgebouwd worden. Het is het
overwegen waard om, in het kader van kwaliteitszorg, de
lesobservaties door de directie en/of de intern begeleiders directer te
laten aansluiten bij de eigen ambities, door deze bijvoorbeeld op te
nemen in kijkwijzers die bij de lesobservaties als richtsnoer kunnen
dienen.

Sterke inzet op sociale veiligheid, monitoring nog te pril voor het
vaststellen van trends
De school heeft de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen
hoog in het vaandel staan. De school heeft haar veiligheidsbeleid
helder uitgewerkt en passende functionarissen in dit verband
benoemd. Mede naar aanleiding van uitslagen op de
leerlingenenquête enkele jaren geleden, heeft het team besloten tot
een structurele aanpak om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
leerlingen te stimuleren en pesten tegen te gaan. Het team is goed
getraind in deze aanpak en zowel het team als de leerlingen en de
ouders die wij hebben gesproken, geven aan de aanpak serieus te
nemen. De leerlingen vinden de bijbehorende lessen leuk. Leerlingen
leren met name hun gevoelens beter te verwoorden en leraren geven
aan dat de sfeer in hun groepen opener is geworden.

Om de standaard veiligheid de waardering 'goed' te kunnen geven,
zijn naast deze 'zachte' informatie gegevens nodig uit de
veiligheidsmonitoring. Deze monitoring voert de school wel uit, maar
de meest recente uitkomsten hierop zijn nog niet beschikbaar en de
vorige uitslagen beschouwt de school als een nulmeting. De school
heeft deze niet op schoolniveau in kaart gebracht en geanalyseerd. De
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allereerste meting beschouwt de school als niet betrouwbaar, omdat
de interpretatie van de vragen toen nog niet helder was voor de
leerlingen. Het is zaak dat de school ook in dit verband formuleert met
welke uitslagen zij tevreden is en welke kenmerken van een veilige
school in de praktijk zichtbaar moeten zijn om de waardering 'goed' te
kunnen verdienen op deze standaard.

Positief en stimulerend schoolklimaat
De Peetersschool kenmerkt zich door een positief en stimulerend
schoolklimaat. Alle partijen die we hebben gesproken, benadrukken
het fijne, kleinschalige karakter van de school en de sterke onderlinge
verbondenheid en saamhorigheid. Zoals hierboven toegelicht
hanteert het team een consequente aanpak om de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. Tijdens de
lesobservaties hebben we gezien dat de leraren leerlingen positief
benaderen en complimenten geven over hun inzet. De leerlingenraad
voelt zich serieus genomen door de directie en heeft inspraak in zaken
die voor leerlingen belangrijk zijn. De ouders die we hebben
gesproken, geven aan dat het team erin slaagt iedereen het gevoel te
geven gezien en gehoord te worden.
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Reactie van het bestuur/de
directie

4 .

Wij wilden als Peetersschool graag aantoonbaar maken aan de
inspectie dat de school een goede lerende organisatie is waarin we
kinderen maximaal willen stimuleren in hun talenten. Ons streven
naar een brede en persoonlijke ontplooiing van ieder kind is terecht
door de inspectie onderzocht en wij zijn blij met de resultaten. Wij
blijven streven naar een breed aanbod met aandacht voor cognitieve
en sociaal emotionele ontwikkeling alsmede de motorische
ontwikkeling en de expressieve en culturele vorming. Daarbij willen
we zo adaptief mogelijk zijn, hetgeen betekent dat wij alle kinderen
als individu blijven zien met persoonlijke ontwikkelingsbehoeften.
Klassenmanagement en zelfstandig werken zijn daarbij belangrijke
aspecten in het dagelijkse onderwijs op de Peetersschool. Naast de
vaklessen aan halve groepen hanteren wij ook systemen als het
GIPmodel, een model dat de leerkracht extra ruimte biedt voor
individuele aandacht aan de leerlingen en dat de leerlingen stimuleert
om zelfstandig te leren plannen en werken, taken beter te overzien,
prestaties en eigen gedrag beter te beoordelen en beter om te gaan en
samen te werken met andere kinderen. Dat laatste wordt nog extra
bevorderd door het anti-pest-programma KiVa dat kinderen helpt in
hun sociale vaardigheden en omgangsvormen.
De inspectie heeft veel moeite genomen om een goed beeld van de
school te krijgen, niet alleen door diverse gesprekken te voeren met
directie, leerkrachten en bestuur, maar ook door diverse groepslessen
en vaklessen te bezoeken. Het is fijn dat de inspectie over de gehele
linie voldoende tot zelfs goed oordeelt. Daarnaast zijn er natuurlijk
ook verbeterpunten geïdentificeerd die wij voortvarend oppakken. De
Peetersschool is trots op wat zij doet en presteert maar wil altijd
blijven streven naar verbetering van haar onderwijs.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


