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1  INLEIDING 
 
Op 21 en 23 september 2004 bezocht de Inspectie van het Onderwijs o.b.s. 
Ruitenvelder in het kader van een periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO). Daarbij 
heeft een onderzoek plaatsgevonden naar kwaliteitsaspecten, op grond van het 
door de inspectie gehanteerde waarderingskader. 
In de u toegezonden brochures 'Veranderend toezicht' en 'Toezichtkader 
Primair Onderwijs; inhoud en werkwijze van het inspectietoezicht conform de 
WOT' is dit waarderingskader alsmede de achtergronden beknopt 
weergegeven.      
Bij een PKO doet de inspectie onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs op 
de school. Daarbij komen alle acht kwaliteitsaspecten aan de orde: 
kwaliteitszorg, toetsing, leerstofaanbod, tijd, onderwijsleerproces, 
schoolklimaat, zorg en begeleiding en opbrengsten.  
Na overleg met de school, kan de inspectie specifieke accenten leggen. Bij uw 
school was dat niet het geval. 
 
Zoals in het toezichtkader is vastgelegd, gaat de inspectie zoveel mogelijk uit 
van de gegevens die de school reeds zelf over de eigen kwaliteit heeft 
verzameld. Zo sluit de inspectie aan bij de specifieke situatie van de school en 
wordt de school bovendien niet onnodig belast. 
Uw school heeft relevante documenten ingestuurd die op uw zelfevaluatie-
activiteiten betrekking hebben, zoals een schoolgids, een schoolplan en 
(bovenschoolse) documenten met betrekking tot kwaliteitszorg. 
 
De opzet van het onderzoek 
 
Het periodiek kwaliteitsonderzoek bestaat uit de volgende activiteiten: 
1. Analyse van, indien beschikbaar, zelfevaluatiedocumenten  
 en van andere documenten die de school voorafgaand aan  
 het schoolbezoek heeft toegestuurd. 
2. Onderzoek en analyse van documenten en gegevens over de  
 school die bij de inspectie aanwezig zijn. 
3.  Schoolbezoek: 
     a.  gesprekken met de directie 
 b.  gesprekken met leraren 
 c.  gesprekken met de coördinatie leerlingenzorg 
 d.  gesprekken met leerlingen 
 e.  gesprekken met ouders 
 f.  lesbezoeken. 
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De inhoud van het rapport 
Het onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs levert een kwaliteitsprofiel 
van de school op. Na een korte beschrijving van de uitgangssituatie van de 
school (hoofdstuk 2), wordt in hoofdstuk 3 dat profiel in een schema op 
hoofdlijnen weergegeven. Dit profiel bestaat uit waarderingen die allemaal 
tijdens dit inspectiebezoek zijn gegeven. 
In hoofdstuk 4 wordt een beschouwing gegeven over de geconstateerde 
kwaliteit en wordt deze onder andere bezien in relatie tot de context of 
uitgangssituatie van de school. 
In hoofdstuk 5 is het vervolgtoezicht aangegeven en worden, indien 
noodzakelijk, aanwijzingen vermeld met betrekking tot wettelijke bepalingen 
waaraan de school niet voldoet. 
 
Bijlagen 
Bij het rapport zijn twee bijlagen gevoegd. Bijlage 1 geeft de waardering per 
kwaliteitsaspect en op de onderliggende indicatoren. Bijlage 2 beschrijft kort 
ieder kwaliteitsaspect. 
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2  DE UITGANGSSITUATIE 
 
 

• De openbare basisschool De Ruitenvelder in Froombosch valt met nog 
negen basisscholen onder het College van Burgemeester & Wethouders 
van de gemeente Slochteren. De school is ingedeeld in een cluster van 
vijf scholen en wordt aangestuurd door een bovenschools directeur.  

 
• Op de teldatum 1 oktober 2003 bezochten 71 leerlingen de school. De 

verwachting is dat de komende jaren het leerlingenaantal redelijk stabiel 
zal blijven. De school heeft 6% leerlingen met een extra gewicht (1.25) 
voor de formatie. Volgens informatie van de schoolleider is het aantal 
zorgleerlingen toegenomen. Het schoolteam investeert in haar 
leerlingenpopulatie, vooral door een gerichte ondersteuning van de 
basisvaardigheden. De deelname aan het project BAS (Bouwen aan de 
Adaptieve School) ervaart het team als een positieve impuls voor de 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

 
• Het onderwijs op de school is georganiseerd in vier groepen te weten 

groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. De school beschikt over een schoolleider, 
groepsleraren, een intern begeleider en een remedial teacher. Wegens 
(langdurige) ziekte van de intern begeleider worden de activiteiten in het 
kader van zorg waargenomen door de schoolleider. Bovendien 
coördineert de schoolleider alle activiteiten met betrekking tot de 
computer in het onderwijs. Alhoewel de school de beschikking heeft 
over een conciërge zijn de werkzaamheden in verband met (langdurige) 
ziekte verdeeld over het team. 

  
• Het onderwijs vindt plaats in een goed geoutilleerd gebouw, tevens 

multifunctioneel centrum. Bovendien is er voor leerlingen voldoende 
speelgelegenheid rondom de school. 
 
 

Samenvattend kan worden gesteld dat ziekte binnen het team en de verdeling 
van extra werkzaamheden wegens (langdurige) ziekte van de conciërge de 
voortgang van de schoolontwikkeling enigszins vertraagd heeft. Bovendien 
ervaart het team vanwege bovengenoemde omstandigheden een toenemende 
werkdruk en taakbelasting. 
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3  HET KWALITEITSPROFIEL 
 
Het kwaliteitsprofiel van o.b.s. Ruitenvelder bestaat uit waarderingen die op 
acht kwaliteitsaspecten zijn gegeven, welke in onderstaand schema zijn 
weergegeven. De kwaliteit van o.b.s. Ruitenvelder is beoordeeld op 8 
kwaliteitsaspecten, geordend in drie domeinen te weten Zorg voor kwaliteit, 
Onderwijs en leren en Opbrengsten. De oordelen zijn in het onderstaande 
schema samengebracht. 
De waarderingen worden op de volgende wijze uitgedrukt: 
 
1. Slecht    Voor alle of vrijwel alle indicatoren geldt dat ze niet of 
    nauwelijks bijdragen aan het realiseren van het 
    kwaliteitsaspect. 
2. Onvoldoende  Eén of meer normindicatoren dragen onvoldoende bij  
    aan het realiseren van het kwaliteitsaspect. 
3. Voldoende  De normindicatoren dragen in voldoende mate bij aan  
    het realiseren van het kwaliteitsaspect. De kwaliteit  
    van sommige indicatoren kan worden verbeterd. 
4. Goed   Alle indicatoren dragen in voldoende of hoge mate  
    bij aan het realiseren van het kwaliteitsaspect. 
5. NTB   Dit kwaliteitsaspect is niet te beoordelen. 
 
In bijlage 1 bij het rapport is een overzicht opgenomen van alle indicatoren met 
de waarderingen door de inspectie.  
In bijlage 2 is een korte beschrijving opgenomen van ieder kwaliteitsaspect. In 
de eerder genoemde brochure vindt u daarover nog meer informatie. 
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Kwaliteitsprofiel o.b.s. Ruitenvelder 
Domein: Zorg voor kwaliteit 
 1 2 3 4 

1. Kwaliteitszorg   l  
2. Toetsing   l  

 
 
 
 
Domein: Onderwijs en leren 
 1 2 3 4 

3. Leerstofaanbod   l  
4. Tijd   l  
5. Onderwijsleerproces   l  
6. Schoolklimaat   l  
7. Zorg en begeleiding   l  

 
 
 
 
Domein: Opbrengsten 
 1 2 3 4 5 

8. Opbrengsten  l    
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4  BESCHOUWING 
 
Het kwaliteitsprofiel van De Ruitenvelder laat, met uitzondering van de 
opbrengsten, over het geheel genomen een positief beeld zien over de kwaliteit 
van het onderwijs.  
Aangezien het kwaliteitsaspect opbrengsten van een onvoldoende niveau is, 
acht de inspectie het essentieel dat de school dit onderdeel planmatig evalueert 
en analyseert. Deze activiteiten zullen tot vervolgbeleid moeten leiden om de 
leerresultaten op een hoger niveau te brengen.  
De inspectie is van oordeel, dat het onderwijs in termen van de kwaliteit van 
het leerstofaanbod, de onderwijstijd, het pedagogisch-didactisch handelen, het 
schoolklimaat en de zorg en begeleiding van een voldoende niveau is.  
Binnen de school is sprake van een veilig pedagogisch klimaat, er gelden 
duidelijke afspraken en regels. Daarmee is een basis in de school aanwezig om 
leerlingen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs. 
Wel merkt de inspectie op dat de school vooral moet investeren op het 
aanbieden van een breed leer- en vormingsaanbod en het realiseren van 
doorgaande lijnen binnen de school. Alhoewel de school gerichte activiteiten 
heeft ondernomen om de zorgstructuur en het zorgproces te verhelderen en te 
verbeteren, zal het gerealiseerde basisniveau van zorg en begeleiding versterkt 
en uitgebreid moeten worden.   
Bij het didactisch handelen vraagt de inspectie vooral aandacht voor een goede 
lesopbouw, het systematisch volgen en analyseren van de leerprestaties van 
leerlingen vanuit de methodegebonden toetsen, beleid formuleren voor het 
zelfstandig leren en het "leren-leren" van leerlingen, alsmede een meer 
consequente aanpak om het onderwijs goed af te stemmen op verschillen 
tussen leerlingen, zowel voor leerlingen die extra hulp en ondersteuning 
behoeven, als voor meerbegaafde leerlingen die extra uitdaging in het 
onderwijs (zouden) kunnen krijgen. De invoering en implementatie van het 
scholingstraject BAS (Bouwen aan de Adaptieve School) kan hier wellicht een 
goede impuls voor bieden. 
Eveneens is het systeem van kwaliteitszorg van een voldoende niveau. Op dit 
gebied zijn goede initiatieven uitgevoerd om meer systematisch zicht te krijgen 
op de kwaliteit van onderwijs en leren. In voldoende mate is een cyclus van 
kwaliteitszorg en schoolontwikkeling gerealiseerd. Daarbij is het voor het 
schoolteam van wezenlijk belang om overeenstemming en duidelijkheid te 
krijgen over de ambities voor het onderwijsleerproces en de opbrengsten, 
alsmede de implementatie en borging van verbeteractiviteiten. De inspectie 
acht dit een wezenlijke activiteit aangezien de opbrengsten van de school niet 
van een te verwachten niveau zijn. Daarnaast is het van belang dat de school 
periodiek een concreet kwaliteitsprofiel opstelt.   
Ten opzichte van het jaarlijks onderzoek in 2003 heeft de school de kwaliteit 
van het onderwijs verbeterd, vooral door te gaan werken met concrete 
verbeterplannen. 
Voor de komende periode is het essentieel dat de schoolleiding zich richt op 
het onderwijskundig management, het creëren van doorgaande lijnen en 
schoolbeleid ten behoeve van het verbeteren van het kwaliteitskenmerk 
opbrengsten. 
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Domein Zorg voor kwaliteit 
 
Kwaliteitszorg 
 
De kwaliteitszorg is door de inspectie als voldoende gewaardeerd. De school 
heeft op een adequate wijze, mede gerelateerd aan bovenschools beleid,  
gerichte investeringen gepleegd op alle onderdelen van de kwaliteitszorg.   
In beschikbare documenten heeft de school in voldoende mate haar eigen 
uitgangssituatie kenbaar gemaakt. Eveneens zijn de onderwijskundige 
kenmerken van de school in relatie tot mogelijkheden en belemmeringen van de 
leerlingen uitgewerkt. De uitgangssituatie van de leerlingenpopulatie en de 
omgeving zijn in het schoolplan omschreven. De school geeft aan haar 
beginsituatie te baseren op inspectierapportages en zelfevaluatie-instrumenten. 
Alhoewel de school de sterke en zwakke kanten van het onderwijs bepaald 
heeft, kan het resultaat in concrete kwaliteitsprofielen ondergebracht worden.  
In het schoolplan beschrijft de school op een algemene wijze welke doelen zij 
nastreeft voor het domein onderwijs en leren en het beleid ten aanzien van 
zorgleerlingen. Er is nog geen sprake van een samenhangende visie op 
onderwijs en leren. Bovendien zijn specifieke doelstellingen gericht op het 
verbeteren van opbrengsten onvoldoende geformuleerd.  
De opzet en uitvoering van het personeelsbeleid evenals de routing van het 
kwaliteitsbeleid zijn in algemene termen beschreven. De school kan dit 
onderdeel een meer schoolspecifieke uitwerking geven. 
De school beschikt over een instrumentarium en procedures voor een 
systematische evaluatie van de kwaliteit van het onderwijs. De school werkt 
onder andere met een kwaliteitsmeter voor het onderwijs, een 
personeelsonderzoek, een ouderonderzoek en instrumenten voor het monitoren 
van de opbrengsten. Jaarlijks worden de verbeteronderwerpen geëvalueerd en 
in een rapportage vastgelegd, zowel binnen het schoolteam als in 
managementrapportages tussen schoolleider en bovenschools directeur. 
De inspectie heeft geconstateerd dat de school gericht werkt aan 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Voor een planmatige 
schoolontwikkeling wordt gebruikgemaakt van verbeterplannen en een 
jaarplanning. Deze overkoepelende jaarplanning houdt direct verband met een 
gerichte aansturing van de verbeteractiviteiten en de kwaliteit van evaluatie en 
borging.  
De school legt momenteel voldoende inzichtelijk verantwoording af aan 
belanghebbenden over de verbeteractiviteiten en de gerealiseerde 
onderwijskwaliteit. De school neemt periodiek personeels- en ouderenquêtes 
af, terwijl een leerlingenonderzoek nog volgt. Tenslotte merkt de inspectie op 
dat een samenhangend jaarverslag voor het bevoegd gezag nog een goede 
aanvulling kan zijn.  
De interne overlegstructuur biedt een basis om tot verdere ontwikkeling van de 
cyclus van kwaliteitszorg te komen. De inspectie constateert dat de 
kwaliteitszorgactiviteiten zich ontwikkeld hebben naar een systematische en 
cyclische aanpak. Wel zal er expliciet aandacht moeten komen voor 
kwaliteitsborging, het maken van schoolbrede afspraken, het volgen van 
verbeteringen in de praktijk, het behouden en het onderhouden van gemaakte 
afspraken en het borgen van kwalitatief goed onderwijs. Het is dan ook van 
belang dat de kwaliteitscyclus in een schoolspecifiek document wor dt 
vastgelegd. 
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Toetsing 
 
Op De Ruitenvelder wordt een toetsinstrumentarium van voldoende kwaliteit 
gebruikt. De school hanteert een betrouwbare en valide landelijk genormeerde 
eindtoets basisonderwijs voor de ondersteuning van de advisering van 
leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Volgens leraren en leerlingen vindt de 
afname op een zorgvuldige wijze plaats. Afspraken en criteria voor de 
normering zijn overeenkomstig de voorschriften van het gebruikte 
instrumentarium. 
Ook beschikt de school in alle groepen over een leerlingvolgsysteem van 
methodeonafhankelijke (tussentijdse) toetsen, dat voldoende zicht geeft op 
kernonderdelen van Nederlandse taal en rekenen en wiskunde in alle leerjaren. 
Voor de kleuters zijn landelijk genormeerde toetsen voor taalontwikkeling en 
wiskundige oriëntatie in gebruik.  
Over de afname en verwerking van de toetsen zijn duidelijke afspraken 
gemaakt, waarvan de leraren op de hoogte zijn. De school beschikt over een 
jaarlijks geactualiseerde toetskalender. 
De school krijgt daarnaast via een observatie-instrument zicht op de sociaal-
emotionele ontwikkeling van leerlingen in de groepen 1-2. In de hogere 
leerjaren wordt dit niet voor alle leerlingen in kaart gebracht. Wel is op basis 
van bovenschools beleid gekozen voor een genormeerd instrument voor het 
volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling. Over een schoolspecifieke 
invoering worden nadere afspraken gemaakt. 
 
 
Domein Onderwijs en leren 
 
Leerstofaanbod 
 
De inspectie stelt vast dat het gehanteerde methodische aanbod voor 
Nederlandse taal en rekenen en wiskunde voldoende in overeenstemming is 
met de wettelijke kerndoelen en de eigentijdse vakdidactische aanpak. De 
methoden voor de basisvaardigheden worden uitgevoerd conform de 
bedoelingen.  
Naast het aanbod voor de basisvaardigheden voorziet de school niet in een 
breed aanbod gericht op de verwerving van kennis, vaardigheden en 
houdingen. Knelpunten doen zich voor op enkele onderdelen van oriëntatie op 
mens en wereld en de kunstzinnige oriëntatie. Voor de kennisgebieden is er 
geen waarborg dat alle leerinhouden daadwerkelijk aangeboden worden.  
Het schoolteam biedt onvoldoende gerichte onderwijsactiviteiten aan op het 
gebied van algemene, vakoverstijgende vaardigheden. De school beschikt nog 
niet over een schoolspecifiek ICT-plan. Eveneens vindt geen gerichte en 
planmatige ondersteuning van het gedrag en de sociaal emotionele 
ontwikkeling plaats.  
De school heeft onvoldoende aantoonbaar gemaakt dat in het onderwijs 
structurele activiteiten plaatsvinden gericht op het gegeven dat leerlingen 
opgroeien in een multiculturele samenleving. Wel worden maatschappelijke 
thema's, vooral door middel van (school)projecten, en de actualiteit in het 
onderwijsprogramma verweven. 
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De samenhang in het aanbod is onvoldoende gerealiseerd. Het vergt nog een 
inspanning om tot een overzichtelijke planning en registratie van het aanbod 
voor taalontwikkeling en wiskundige oriëntatie te komen in de groepen 1-8. 
Ook zal het aanbod voor het jonge kind nader gespecificeerd moeten worden. 
De inspectie merkt op dat, in aansluiting op kenmerken van de groep of 
individuele (zorg)leerlingen, duidelijker de leerstoflijn, de leerstofplanning en de 
samenhang in de groepsadministratie moet worden vastgelegd. Op deze wijze 
wordt de relatie tussen de doelen van een bepaald domein, het aanbod, de 
planning en de uitvoering aan (zorg)leerlingen inzichtelijker gemaakt.  
Het huidige leerstofaanbod voor de basisvaardigheden is binnen de groepen 
voldoende afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De school 
beschikt over voldoende (basis)materialen in het kader van taal en rekenen en 
wiskunde om vooral in te kunnen spelen op de specifieke leerlingenpopulatie. 
Voor het versterken en verbreden van de basisvaardigheden zal de school haar 
aanpak concreter kunnen beschrijven in een document dat mede relaties en 
verbanden legt met het verhogen van de leerprestaties. Voor zorgleerlingen zijn 
remediërende materialen aanwezig. Er is geen uitgewerkt beleid voor 
meerbegaafde leerlingen. 
 
 
Leertijd 
 
De school programmeert en realiseert voldoende onderwijstijd in relatie tot de 
wettelijke eisen en biedt leerlingen voldoende gelegenheid zich het 
leerstofaanbod eigen te maken. Binnen de geplande leertijd geeft de school 
voldoende prioriteit aan Nederlandse taal en rekenen en wiskunde. Voor de 
overige vakken realiseert de school een evenwichtige verdeling van de 
onderwijstijd.  
In de groepen constateert de inspectie over het algemeen een doelmatige 
benutting van de beschikbare onderwijstijd. De leraren hanteren verder een 
registratie van het schoolverzuim van individuele leerlingen.  
Een kritische kanttekening heeft de inspectie voor de mate waarin de school de 
onderwijstijd voor de basisvaardigheden varieert afhankelijk van de 
onderwijsbehoeften van individuele leerlingen. Via een dag-/weekprogramma 
c.q. een takensysteem zouden leerlingen meer mogelijkheden aangeboden 
kunnen krijgen om flexibeler de leerstof op hun niveau en de daarmee 
samenhangende tijd in te delen. Daarnaast stelt de inspectie de vraag of 
zorgleerlingen met een individueel programma voldoende goede instructie- en 
begeleidingsmomenten hebben. Dit aspect is tijdens de klassenbezoeken in 
wisselende mate waargenomen. Een zichtbare uitingsvorm was het werken 
met "tussengroepen". Het is van belang dat de school hierover beleid vaststelt. 
Ten slotte merkt de inspectie op dat de school geen huiswerkbeleid hanteert 
en te weinig een expliciete relatie legt tussen het aanbod van de school en 
werkzaamheden in de thuissituatie. 
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Onderwijsleerproces 
 
De inspectie heeft vijf van de zeven indicatoren van het onderwijsleerproces in 
voldoende mate aangetroffen in de school. In de meeste lessen is sprake van 
een ondersteunende leeromgeving voor de leerlingen. De leraren maken 
regelmatig gebruik van voor leerlingen concrete hulpmiddelen, ervaringen en 
contexten. De werkomstandigheden zijn in alle groepen ordelijk. De uitleg aan 
leerlingen is begrijpelijk. De leraren bevorderen door een prettige toon en 
positieve feedback de betrokkenheid van de leerlingen bij de lessen. In enkele 
lessen is ook de wijze van presentatie door de leraar stimulerend. Het 
merendeel van de leraren volgt de vorderingen van de leerlingen op het aanbod 
op systematische wijze aan de hand van genormeerde toetsen en 
methodegebonden toetsen. De inspectie merkt op dat de leraren meer 
aandacht kunnen besteden aan de inrichting van de lokalen, alsmede het 
creëren van een rijke en stimulerende leeromgeving. Tevens kan het talige 
karakter van de lokalen/leeromgeving een bredere verspreiding krijgen in de 
gehele school. Evenzo vraagt de inspectie aandacht voor een meer duidelijke 
opbouw en structuur van de lessen. Alhoewel leerkrachten in systematische 
zin de leerresultaten van leerlingen volgen, is de registratie hiervan niet bij alle 
leraren even inzichtelijk. Ook verdient de registratie van het domein taal meer 
kwaliteit. Daardoor worden de toetsgegevens nauwelijks geanalyseerd en 
worden nauwelijks consequenties getrokken voor vervolgactiviteiten. De 
leraren kunnen dan ook een meer expliciete relatie tot stand brengen tussen de 
uitkomsten van het volgsysteem en het aanbod. 
De inspectie heeft twee indicatoren in onvoldoende mate aangetroffen. Ten 
eerste is geconstateerd dat het denken van leerlingen meer gestimuleerd kan 
worden door bijvoorbeeld open vragen te stellen en te leren conclusies te 
trekken of verbanden te leggen. Leraren besteden in voldoende mate aandacht 
aan expliciet onderwijs in het geven van strategieën voor denken en leren. Wel 
worden over het geheel genomen strategieën beperkt vergeleken en dagen 
leraren de leerlingen te weinig uit om met elkaar van gedachten te wisselen 
over aangedragen of zelf gevonden oplossingswijzen. Ook wordt te weinig 
gereflecteerd op het verloop van het leerproces. 
Ten tweede heeft de inspectie te weinig waargenomen, dat de leraren de 
instructie gericht afstemmen op verschillen tussen leerlingen. Daarbij gaat het 
om het werken met verlengde instructie aan bijvoorbeeld instructietafels, om 
gerichte aandacht voor tempoverschillen tussen leerlingen tijdens 
verwerkingsopdrachten, maar ook om het sneller aan het werk zetten van 
groepen leerlingen die minder instructie behoeven.  
Een aandachtspunt voor de school is het beleid met betrekking tot zelfstandig 
werken en taaksystemen. De school zal beleid moeten ontwikkelen gericht op 
het zelfstandig leren en het samenwerken van leerlingen. Evenzo kan de rol 
van de computer meer geïntegreerd worden in het onderwijsleerproces. 
De inspectie vindt dat op genoemde onderdelen een kwaliteitsverbetering zal 
moeten plaatsvinden. Op groeps- en schoolniveau zullen de verbeteringen 
geïmplementeerd moeten worden, wat nadrukkelijk aandacht vraagt vanuit 
onderwijskundig management.  
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Schoolklimaat 
 
De inspectie heeft waargenomen, dat leraren en leerlingen op een prettige en 
positieve manier met elkaar omgaan. De leerlingen geven in het gesprek aan, 
dat ze met plezier naar school gaan. School-, plein- en klassenregels zijn 
duidelijk en leerlingen ervaren dat ze gelijk en rechtvaardig behandeld worden. 
Uit het gesprek met leerlingen is de inspectie duidelijk geworden, dat 
pestgedrag wel voorkomt, maar dat de school er actief mee omgaat. De school 
beschikt over beleid met betrekking tot het pedagogisch- en schoolklimaat, 
onder andere vastgelegd in groeps- en schoolregels. 
De personeelsleden geven in vragenlijsten en gesprekken aan tevreden te zijn 
over het onderlinge functioneren en collegialiteit, de samenwerking en 
onderlinge feedback en de ondersteuning van de schoolleider. Bovendien geven 
leraren en leerlingen aan dat zij zich veilig voelen binnen de school.  
Ouders geven aan dat in algemene zin de school voldoet aan hun 
verwachtingen. Zij ervaren een lage drempel en hebben een positieve indruk 
over deze "kleinschalige" school. Zij vinden dat er sprake is van een school die 
aandacht heeft voor alle leerlingen, dat er stabiliteit in de school is en dat er 
structuur en leiding aanwezig is.   
Wel merken zowel ouders en leerlingen op dat het schoolplein voor verbetering 
vatbaar is. Bovendien geven de ouders aan zich zorgen te maken over de 
gemeentelijke bezuinigingen met betrekking tot de kunstzinnige oriëntatie zoals 
het muziekonderwijs. Zij vinden dat de kwaliteit van het onderwijs op 
onderdelen in gevaar komt. 
De school biedt voldoende gelegenheid om als ouders betrokken te zijn bij 
verschillende schoolactiviteiten. De school kan een meer actieve bijdrage van 
ouders bewerkstelligen bij schoolinhoudelijke activiteiten. Benadrukt wordt dat 
de school een goed persoonlijk contact onderhoudt met ouders en hen serieus 
neemt. Leraren doen in de onderbouw structureel en daarna in incidentele 
gevallen aan huisbezoek. Ouders merken op dat zorgleerlingen goed begeleid 
worden. Bovendien stellen ouders het op prijs dat er periodiek een enquête c.q. 
ouderonderzoek wordt uitgevoerd.  
Ouders reageren positief over de schriftelijke informatie, via de schoolgids en 
nieuwsbrieven. Bovendien vinden ouders dat zij op informatie- en thema-
avonden in voldoende mate door de school geïnformeerd worden. De 
rapportage over de leervorderingen en de resultaten van het 
leerlingvolgsysteem zijn helder. Ook is gemeld, dat de voorbereiding op het 
voortgezet onderwijs en de procedure rondom de advisering goed uitgevoerd 
wordt.  
De school vervult een functionele rol binnen het samenwerkingsverband 
openbaar onderwijs, Weer Samen Naar School en andere scholen voor basis- 
en voortgezet onderwijs.  
 
 
Zorg en begeleiding 
 
De inspectie heeft het systeem van zorg en begeleiding van de school als 
voldoende beoordeeld.  
De school heeft geplande overlegstructuren met betrekking tot 
zorgbesprekingen, beschikt over basale gegevens aangaande de startsituatie en 
de voortgang van de ontwikkeling van zorgleerlingen, heeft dossiers aangaande 
zorgleerlingen en beschikt over handelingsplannen c.q. aangepaste 
programma's.   
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De inspectie is van oordeel dat de registratie van conclusies en afspraken van 
reeds gehouden zorgbesprekingen scherper kan plaatsvinden evenals het 
vastleggen van de doelstelling en de evaluaties van uitgevoerde 
handelingsplannen.  
Om de kwaliteit van het planmatig handelen op het niveau van de individuele 
(zorg-)leerling en het groepsniveau te verbeteren acht de inspectie het zinvol 
om groepsbesprekingen en evaluatieve besprekingen op schoolniveau te 
houden, mede in relatie tot opbrengstgegevens.  
De inhoud en organisatie van zorg en begeleiding zijn in een gespecificeerd 
zorgdocument vastgelegd. Dit bevordert gunstige voorwaarden voor het 
uitvoeren van de zorg en begeleiding in meer systematische zin aan 
(zorg)leerlingen tijdens de schoolloopbaan en voor de taken en 
verantwoordelijkheden van de groepsleerkrachten 1-8 en de intern begeleider.  
De coördinatie van het systeem van leerlingenzorg wordt verzorgd door de 
intern begeleider. Bovendien beschikt de school over een remedial teacher. 
Voor de werkzaamheden van beide functionarissen is een dag per week aan 
faciliteiten beschikbaar.  
De uitvoering van de zorg gebeurt in de groep en alle daarmee samenhangende 
activiteiten behoren tot de competentie en verantwoordelijkheid van de 
groepsleerkracht. Over zorgleerlingen wordt periodiek overleg gevoerd met de 
consultatief leerlingbegeleider. Ook wordt, waar nodig, door een externe 
deskundige aanvullend onderzoek verricht.  
De school beschikt over een formulierenset voor de registratie van onderdelen 
en fases van de zorg, zoals een aandachtsformulier, een formulier 
leerlingenbespreking, een oudergespreksformulier, leerlingprofielen en 
groepsoverzichten.  
Een andere belangrijke voorwaarde die gerealiseerd is, is dat de school 
beschikt over een leerlingvolgsysteem voor alle leerjaren, dat een goede 
signalering van zorgleerlingen en meerbegaafde leerlingen mogelijk maakt.  
Uit de dossiers en/of groepsadministratie blijkt dat de school een indeling 
hanteert voor categorieën van zorgleerlingen.  
De inspectie constateert dat de school inzichtelijk heeft gemaakt welke groep 
leerlingen het reguliere programma volgt, welke groep leerlingen daarbij extra 
zorg behoeft, welke zorgleerlingen een handelingsplan aangeboden krijgen en 
welke leerlingen een eigen leerlijn of programma volgen en daarbij gebruik 
maken van plannen van aanpak over een langere periode. De inspectie vindt 
dat de school alert moet blijven op het specifiek blijven invullen van de 
onderdelen doelstelling en evaluatie van het handelingsplan. Bovendien is de 
inspectie van mening dat de school een apart formulier zou moeten hanteren 
voor leerlingen met een eigen leerlijn. 
Uit informatie van de school blijkt dat er incidentele contacten zijn met de 
peuterspeelzaal over de beginsituatie van leerlingen.  
De inspectie is positief over initiatieven om criteria voor plaatsing en 
doubleren, zoals bij de overgang van groep 2 naar groep 3 vast te leggen in 
een protocol. Dit kan uitgebreid worden met plaatsingsbeslissingen voor de 
andere groepen, maar ook protocollen en criteria voor leerlingen met een 
aangepast programma of een eigen leerlijn. Bij de begeleiding van leerlingen 
naar het voortgezet onderwijs stelt de inspectie vast dat de school een 
doordachte procedure hanteert, die in goed overleg met ouders en leerlingen 
wordt uitgevoerd.  
Uit de documenten en het gesprek met de intern begeleider en de ouders blijkt 
dat de school de ouders betrekt bij de leerlingenzorg.  
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Domein Opbrengsten 
 
Voor het vaststellen van de resultaten aan het einde van de schoolperiode 
maakt de inspectie gebruik van gegevens van landelijk genormeerde toetsen 
(eindtoets, entreetoets of toetsen van het leerlingvolgsysteem) over een 
periode van in ieder geval drie schooljaren, waarbij deze gegevens afgezet 
worden tegen die van scholen met dezelfde kenmerken van de 
leerlingenpopulatie. 
Voor De Ruitenvelder zijn de opbrengsten als onvoldoende gewaardeerd. De 
school maakt gebruik van een landelijk genormeerde eindtoets voor het  
basisonderwijs. Gerekend over drie schooljaren liggen de leerresultaten van alle 
leerjaren, ook na correctie van de leerresultaten van een aantal leerlingen, 
onder het te verwachten niveau. 
De leerresultaten van leerlingen tussentijds zijn als voldoende gewaardeerd. De 
inspectie heeft gebruikgemaakt van genormeerde gegevens van het 
leerlingvolgsysteem met betrekking tot technisch lezen in groep 3 en 4, 
rekenen en wiskunde in groep 4 en 6 en begrijpend lezen in groep 6. 
De inspectie oordeelt negatief over de beheersing van vaardigheden aan het 
eind van de schoolperiode. Gerekend over de drie laatste jaren zijn de 
studievaardigheden van een onvoldoende niveau. Door het ontbreken van 
bruikbare/objectieve gegevens voor sociale vaardigheden kan de inspectie 
daarover geen uitspraak doen.  
Gezien de negatieve waardering op de eindopbrengsten merkt de inspectie op 
dat de leerresultaten zowel op leerling-, groeps- als schoolniveau geëvalueerd 
moeten worden. In het verlengde hiervan zal de school maatregelen kunnen 
nemen voor vervolgactiviteiten om de leerresultaten op een hoger niveau te 
brengen. Het is van belang dat de school hierover een aparte rapportage 
opstelt, zodat over meerdere jaren evaluaties met betrekking tot 
ontwikkelingen en analyses kunnen plaatsvinden. Mede in relatie tot 
geconstateerde scorepatronen zal het monitoren van de opbrengsten van de 
school in systematische en planmatige zin door het team uitgevoerd moeten 
worden. 
Het aantal zittenblijvers ligt evenals het aantal leerlingen dat verwezen is naar 
het speciaal basisonderwijs onder de inspectienorm van doubleren (maximaal 
2,4%) en verwijzingen (maximaal 1%).  
Over het rendement van het onderwijs aan zorgleerlingen kan de inspectie 
geen uitspraak doen, enerzijds omdat ze nog niet beschikt over een zorgvuldige 
waarderingsprocedure, anderzijds omdat de school voor deze leerlingen nog 
geen goed uitgewerkte individuele leerlijnen en perspectieven heeft opgesteld.  
De school hanteert een zorgvuldige adviesprocedure voor het vervolgonderwijs, 
gebaseerd op adequate informatie over het prestatieniveau en relevante 
aspecten van het sociaal-emotioneel functioneren. De school beschikt voor de 
leerlingen niet over terugrapportages en analyses van de schoolloopbaan in het 
voortgezet onderwijs tot en met het derde leerjaar. 
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5  VERVOLG VAN HET TOEZICHT 
 
Op basis van dit PKO heeft de inspectie geen aanwijzingen gegeven met 
betrekking tot wettelijke bepalingen waaraan de school niet voldoet. 
 
 
De bevindingen in dit PKO leiden tot de volgende conclusie over het vervolg 
van het toezicht (toezichtarrangement): 
De school wordt opgenomen in de reguliere planning van de inspectie voor het 
vervolgtoezicht. 
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BIJLAGE I 
 
Overzicht waardering indicatoren 
 
Bij elk kwaliteitsaspect (hoofdstuk 3) zijn indicatoren geformuleerd. Deze 
bijlage geeft een overzicht van die indicatoren met de waardering die de 
inspectie daaraan heeft toegekend. 
In de waardering is tot uitdrukking gebracht in welke mate de indicatoren 
bijdragen aan de kwaliteit van het desbetreffende kwaliteitsaspect: 
1 draagt niet of nauwelijks bij; 
2 draagt onvoldoende bij; 
3 draagt voldoende bij; 
4 draagt in hoge mate bij. 
5 Bij het domein 'Opbrengsten' is ook de categorie '5' 
 (betekent 'niet te beoordelen') toegevoegd. In  
 sommige gevallen kan de inspectie hier namelijk 
 geen gefundeerd oordeel geven. 
 
Bij elk kwaliteitsaspect is een beslisregel geformuleerd. Deze beslisregel geeft 
aan welke indicatoren ten minste in voldoende mate van toepassing moeten 
zijn voor een waardering 'voldoende' voor het kwaliteitsaspect. Dit vormt de 
onderbouwing van het kwaliteitsprofiel van de school, zoals dat is 
gepresenteerd in hoofdstuk 3.  
Onder iedere tabel is een ruimte voor toelichting. De inspectie geeft hier een 
toelichting als zij afwijkt van de beslisregel.  
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Overzicht van o.b.s. Ruitenvelder 
 
Domein 'Zorg voor kwaliteit'  
 
Kwaliteitsaspect: Kwaliteitszorg 
 1 2 3 4 

De school bewaakt systematisch de kwaliteit van het onderwijs en 
neemt maatregelen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te 
verbeteren. 

  
l  

1.1 De school heeft inzicht in de eigen uitgangssituatie.   l  
1.2 De school heeft haar doelen geformuleerd.   l  
1.3 De school evalueert systematisch de kwaliteit van haar 
opbrengsten en van het onderwijs en leren. 

  l  

1.4 De school werkt gericht aan verbetering van de kwaliteit van 
haar onderwijs. 

  l  

1.5 De school legt verantwoording af aan belanghebbenden over 
de gerealiseerde onderwijskwaliteit. 

  l  

1.6 De zorg voor kwaliteit is systematisch.   l  
Beslisregel: Voor een waardering 'voldoende' dragen ten minste de volgende indicatoren 
'voldoende' bij: indicator 1.4 en twee van de andere indicatoren.  

 
Toelichting: 
 
nee 
 
Kwaliteitsaspect: Toetsing 
 1 2 3 4 

De school waarborgt de kwaliteit van de toetsing.   l  
2.1 De school waarborgt de kwaliteit van de toetsing aan het 
einde van het primair onderwijs.  

  l  

2.2 De school waarborgt de kwaliteit van de toetsing gedurende 
de schoolloopbaan van leerlingen. 

  l  

Beslisregel: Voor een waardering 'voldoende' dragen ten minste de volgende indicatoren 
'voldoende' bij: één van de twee indicatoren. 

 
Toelichting: 
 
nee 
 
 
Domein 'Onderwijs en leren'  
 
Kwaliteitsaspect: Leerstofaanbod 
 1 2 3 4 

Het leerstofaanbod stelt leerlingen in staat zich optimaal te 
ontwikkelen en voor te bereiden op het vervolgonderwijs. 

  l  

3.1 Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het 
vervolgonderwijs. 

  l  

3.2 De school voorziet in een breed aanbod gericht op de 
verwerving van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen.  

 l 
  

3.3 Het leerstofaanbod vertoont samenhang.   l   
3.4 Het leerstofaanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen. 

  l  

Beslisregel: Voor een waardering 'voldoende' dragen ten minste de volgende indicatoren 
'voldoende' bij: indicatoren 3.1 en 3.4. 

 
Toelichting: 
 
nee 
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Kwaliteitsaspect: Tijd 
 1 2 3 4 

Leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te 
maken. 

  l  

4.1 De school programmeert voldoende onderwijstijd.   l  
4.2 De leertijd is voor leerlingen voldoende om zich het 
leerstofaanbod eigen te maken.  

  l  

4.3 De tijd voor onderwijs en leren is afgestemd op de 
onderwijsbehoeften van leerlingen. 

  l  

Beslisregel: Voor een waardering 'voldoende' dragen ten minste de volgende indicatoren 
'voldoende' bij: indicatoren 4.1 en 4.2. 

 
Toelichting: 
 
nee 
 
Kwaliteitsaspect: Onderwijsleerproces 
 1 2 3 4 

De onderwijsleersituaties bieden leerlingen voldoende gelegenheid, 
uitdaging en ondersteuning voor het leren.  

  l  

5.1 De school zorgt voor een functionele en uitdagende 
leeromgeving. 

  l  

5.2 De onderwijsactiviteiten zijn gestructureerd en doelmatig.   l  
5.3 Leraren zorgen voor voldoende ondersteuning en uitdaging 
van de leerlingen. 

  l  

5.4 Leraren begeleiden op een systematische en stimulerende 
wijze onderwijsleerprocessen. 

 l 
  

5.5 Leerlingen zijn actief gericht op leren.    l  
5.6 Leraren volgen de vorderingen en ontwikkeling van hun 
leerlingen.  

  l  

5.7 Leraren zorgen ervoor dat het onderwijsleerproces is 
afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

 l 
  

Beslisregel: Voor een waardering 'voldoende' dragen ten minste de volgende indicatoren 
'voldoende' bij: indicatoren 5.2, 5.3, en 5.6 en één van de andere indicatoren. 

 
Toelichting: 
 
nee 
 
Kwaliteitsaspect: Schoolklimaat 
 1 2 3 4 

De school zorgt voor een veilig, ondersteunend en uitdagend 
schoolklimaat. 

  l  

6.1 Personeelsleden en leerlingen gaan op een positieve manier 
met elkaar om. 

  l  

6.2 De school zorgt voor een aangename, motiverende omgeving 
voor leerlingen. 

  l  

6.3 De school zorgt voor een aangename, stimulerende 
werkomgeving voor personeelsleden.  

  l  

6.4 De school stimuleert de betrokkenheid van ouders en 
verzorgers. 

  l  

6.5 De school speelt een functionele rol binnen de lokale en 
regionale gemeenschap. 

  l  

6.6 De school zorgt voor veiligheid.    l  
Beslisregel: Voor een waardering 'voldoende' dragen ten minste de volgende indicatoren 
'voldoende' bij: indicatoren 6.1, 6.2 en 6.6 en één van de andere indicatoren. 

 
Toelichting: 
 
nee 
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Kwaliteitsaspect: Zorg en begeleiding 
 1 2 3 4 

De school begeleidt leerlingen systematisch tijdens hun 
schoolloopbaan en bij de keuze voor vervolgonderwijs en zorgt voor 
een systematische begeleiding van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften.  

  

l  

7.1 De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding 
van leerlingen. 

  l  

7.2 De school begeleidt leerlingen systematisch tijdens hun 
schoolloopbaan. 

  l  

7.3 De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding 
van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

  l  

7.4 De school zorgt voor begeleiding van leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften. 

  l  

7.5 De school betrekt ouders/verzorgers bij de zorg en 
begeleiding van de leerlingen. 

  l  

Beslisregel: Voor een waardering 'voldoende' dragen ten minste de volgende indicatoren 
'voldoende' bij: indicatoren 7.2, 7.3 en 7.4. 

 
Toelichting: 
 
nee 
 
 
Domein 'Opbrengsten' 
 
Kwaliteitsaspect: Opbrengsten 
 1 2 3 4 5 

De prestaties van leerlingen liggen ten minste op het niveau dat 
op grond van hun kenmerken mag worden verwacht. 

 l 
   

8.1 De resultaten liggen ten minste op het niveau dat mag 
worden verwacht.  l 

   

8.2 De leerlingen beheersen aan het einde van de opleiding 
vaardigheden op een niveau dat mag worden verwacht. 

 l 
   

8.3 Leerlingen ontwikkelen zich naar verwachting.     l 
8.4 Leerlingen vervolgen met succes hun schoolloopbaan.     l 

Beslisregel: Voor een waardering 'voldoende' dragen ten minste de volgende indicatoren 
'voldoende' bij: indicatoren 8.1 en 8.3. 

 
Toelichting: 
 
nee 
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BIJLAGE II 
 
 
 
Kwaliteitsaspect 1: Kwaliteitszorg 
Toelichting: Scholen zijn primair zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
gegeven onderwijs. In de Wet op het primair onderwijs wordt voorgeschreven 
dat scholen een kwaliteitszorgbeleid dienen te voeren. Dit beleid moet ook in 
het schoolplan beschreven zijn. 
Kwaliteitszorg betreft activiteiten die erop gericht zijn de kwaliteit van het 
onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. 
Elke school zal daartoe, rekening houdend met de kenmerken van de leerlingen 
en met de wensen van belanghebbenden uit de omgeving van de school, 
dienen aan te geven wat zij onder kwalitatief goed onderwijs verstaat. Ze zal 
die opvattingen dienen te vertalen in doelen en zal systematisch moeten 
nagaan of zij die doelen ook bereikt. Op basis daarvan zal zij zich doelen voor 
verdere verbetering moeten stellen, die worden opgenomen in een meerjarig 
schoolontwikkelingstraject. Ze zal vervolgens dienen na te gaan wat de 
effecten van die verbeteractiviteiten zijn en zal daarover dienen te 
communiceren met de betrokken geledingen. Het geheel kenmerkt zich door 
een cyclische aanpak. 
 
Kwaliteitsaspect 2: Toetsing 
Toelichting: Regelmatig nagaan of leerlingen de aangeboden leerstof beheersen 
en/of bepaalde leerdoelen bereikt hebben, is belangrijk. Bovendien kan uit de 
opbrengsten van het onderwijs worden afgeleid hoe een school haar functies 
vervult en haar doelstellingen bereikt. Derhalve gaat de inspectie na in hoeverre 
de school de kwaliteit van toetsinstrumenten en het juiste gebruik ervan 
garandeert. 
 
Kwaliteitsaspect 3: Leerstofaanbod 
Toelichting: Het leerstofaanbod, dat de kennis, vaardigheden en houdingen 
bepaalt die leerlingen door het onderwijs kunnen verwerven, dient leerlingen in 
staat te stellen zich optimaal te ontwikkelen en voor te bereiden op het 
vervolgonderwijs. Daarom behoort het te voldoen aan de kerndoelen en te 
voorzien in een breed aanbod van kennis, vaardigheden en houdingen. 
Bovendien dient het voldoende structuur en samenhang te vertonen en 
afgestemd te zijn op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
 
Kwaliteitsaspect 4: Tijd 
Toelichting: Een noodzakelijke voorwaarde voor leren is dat leerlingen ook de 
tijd hebben om zich het leerstofaanbod eigen te maken. Een school behoort 
daarom voldoende onderwijstijd te programmeren en deze evenwichtig over de 
vakken te verdelen. Daarnaast  dient de onderwijstijd efficiënt te worden 
ingezet en te worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van leerlingen. 
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Kwaliteitsaspect 5: Onderwijsleerproces 
Toelichting: De onderwijsleersituaties dienen leerlingen voldoende gelegenheid, 
uitdaging en ondersteuning te bieden voor het leren. Daartoe behoort er sprake 
te zijn van een functionele en uitdagende leeromgeving, waarbinnen 
gestructureerde en doelmatige onderwijsactiviteiten plaatsvinden. De leerlingen 
dienen zich ondersteund en uitgedaagd te voelen. Er behoort sprake te zijn van 
een systematische en stimulerende begeleiding van onderwijsleerprocessen en 
van leerlingen die actief zijn gericht op leren. Bovendien dienen leraren de 
vorderingen en ontwikkeling van leerlingen te volgen en het 
onderwijsleerproces af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. 
 
Kwaliteitsaspect 6: Schoolklimaat 
Toelichting: De school hoort voor een veilig, ondersteunend en uitdagend 
schoolklimaat te zorgen. Dit dient tot uiting te komen in de positieve manier 
waarop personeelsleden en leerlingen met elkaar omgaan, in een aangename 
en motiverende omgeving voor leerlingen en leraren, in een goede 
betrokkenheid van ouders bij de school, in de functionele rol die de school 
speelt in de gemeenschap en in de zorg die er is voor veiligheid. 
 
Kwaliteitsaspect 7: Zorg en begeleiding 
Toelichting: De school behoort leerlingen systematisch te begeleiden tijdens 
hun schoolloopbaan en bij de keuze voor vervolgonderwijs. Daarnaast dient ze 
te zorgen voor een systematische begeleiding van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. Daartoe is het nodig dat de school gunstige voorwaarden 
kent voor de begeleiding van leerlingen, dat er duidelijke procedures zijn voor 
in-,  door -  en uitstroom en dat er functionele contacten zijn met scholen waar 
leerlingen vandaan komen of naartoe gaan. Leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften behoren tijdig te worden gesignaleerd en ook op 
planmatige wijze hulp te krijgen. De school behoort ouders in voldoende mate 
bij de begeleiding te betrekken. 
 
Kwaliteitsaspect 8: Opbrengsten 
Toelichting: Bij het kwaliteitsaspect opbrengsten wordt nagegaan of de 
prestaties van leerlingen ten minste het niveau hebben dat op grond van de 
kenmerken van de populatie leerlingen verwacht mag worden. Dit betreft 
zowel de leerresultaten aan het einde als gedurende de schoolperiode, alsook 
de beheersing van een aantal vaardigheden die voor maatschappelijk 
functioneren gewenst zijn. Daarnaast is er aandacht voor aantallen 
zittenblijvers en verwijzingen in relatie tot het totaal aantal leerlingen van de 
school. Ten slotte worden ook de adviezen voor het voortgezet onderwijs en 
het functioneren van de leerlingen in het voortgezet onderwijs hierbij 
betrokken. 
 
 
 


