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1  INLEIDING 
 
Het jaarlijks onderzoek 
 
Op 14 september 2006 bezocht de Inspectie van het Onderwijs o.b.s. 
Ruitenvelder in het kader van een jaarlijks onderzoek (JO). Daarbij heeft een 
onderzoek plaatsgevonden naar een aantal indicatoren uit het door de inspectie 
gehanteerde toezichtkader primair onderwijs 2005. De indicatoren betreffen de 
volgende kwaliteitsaspecten: 
 
• De school zorgt systematisch voor behoud en verbetering van de 

kwaliteit van haar onderwijs; 
 
• De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat mag 

worden verwacht; 
 

• De leerlingen ontwikkelen zich naar verwachting. 
 

In de brochure 'Toezichtkader PO 2005' vindt u achtergrondinformatie over de 
indicatoren die de inspectie bij haar toezicht in ogenschouw heeft genomen. U 
kunt deze brochure downloaden van de website van de inspectie: 
www.onderwijsinspectie.nl. 
 
Zoals in het toezichtkader primair onderwijs 2005 is vastgelegd, gaat de 
inspectie zoveel mogelijk uit van de gegevens die de school zelf over de eigen 
kwaliteit heeft verzameld. Daarmee sluit de inspectie aan bij de specifieke 
situatie van de school en wordt de school bovendien niet onnodig belast. 
 
U heeft naast de schoolgids en het schoolplan documenten ingestuurd die op 
uw zelfevaluatie-activiteiten betrekking hebben, zoals de opbrengsten en 
verbeteractiviteiten. 
 
De opzet van het onderzoek 
 
Het jaarlijks onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: 
• Analyse van, indien beschikbaar, documenten die betrekking hebben op 

zelfevaluatie-activiteiten van de school en van andere documenten die de 
school voorafgaand aan het schoolbezoek heeft toegestuurd. Ook de 
jaarlijkse vragenlijst en de aanvullende vragenlijst jaarlijks onderzoek zijn 
bij de analyse betrokken. 

• Onderzoek en analyse van documenten en gegevens over de school die 
bij de inspectie aanwezig zijn. 

• Schoolbezoek, waarbij gesprekken met de directie en -voor zover van 
toepassing- met de coördinatie leerlingenzorg zijn gevoerd over de 
onderzochte indicatoren en de ontwikkeling en voornemens van de 
school met name op onderwijsinhoudelijk terrein.  

 
In het gesprek met de directie is tevens de invulling van het eerstvolgende 
periodiek kwaliteitsonderzoek voorbereid.  
 



 

Rapport jaarlijks onderzoek o.b.s. Ruitenvelder - 14 september 2006 

 

6 

 

De inhoud van het rapport 
 
Het onderzoek naar de kwaliteit van de hiervoor genoemde aspecten van het 
onderwijs levert oordelen op een aantal indicatoren op. Na een korte 
beschrijving van de uitgangssituatie van de school (hoofdstuk 2), worden in 
hoofdstuk 3 deze indicatoren en de oordelen van de inspectie in een tabel 
weergegeven en van een toelichting voorzien. 
In hoofdstuk 4 zijn de afspraken over de invulling van het onderzoek in het 
volgende kalenderjaar aangegeven en worden, indien noodzakelijk, afspraken 
vermeld met betrekking tot wettelijke bepalingen waaraan de school niet 
voldoet. 
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2  DE UITGANGSSITUATIE VAN DE SCHOOL 
 
Context 
 
De openbare basisschool De Ruitenvelder in Froombosch valt onder de 
verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Slochteren.  
De school maakt deel uit van een samenwerkingsverband van tien 
basisscholen.  
Het verband wordt aangestuurd door een bovenschoolse directie. 
 
Op het moment van schoolbezoek bezochten 70 leerlingen de school.  
Het onderwijs is georganiseerd in de basisgroepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.  
Ongeveer 4% van de leerlingenpopulatie heeft een extra gewicht voor de 
bekostiging van de formatie, dit in verband met mogelijke 
onderwijsachterstanden.  
 
Het schoolteam volgt een scholing, verspreidt over meerdere schooljaren, 
omtrent BAS: Bouwen aan de Adaptieve School.  
 
Tijdens het bezoek heeft de schoolleider de inspectie geïnformeerd over enkele 
essentiële knelpunten, die belemmerend werken op de schoolontwikkeling en 
het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs: 

• De wisselende samenstelling van het team en het 
teamfunctioneren. Meerdere leraren zijn met langdurig 
ziekteverzuim (geweest), waarvan oorzaken onder andere 
schoolgerelateerd zijn (zoals werkdruk); 

• Vanwege ziekteverzuim van één van de leraren is de taak van 
intern begeleider vooralsnog niet ingevuld; 

• De wisselende teamsamenstelling is van invloed op de voortgang 
van verbetertrajecten. 

Genoemde punten vragen om een schoolspecifieke oplossing en een 
bovenschoolse c.q. bestuurlijke aanpak. 
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3  OORDEEL OVER DE INDICATOREN 
 
De waarderingen die over de onderzochte indicatoren zijn gegeven, staan 
vermeld in de onderstaande tabellen. Iedere tabel wordt gevolgd door een 
toelichting op deze waarderingen van de inspectie. De nummering in de 
tabellen verwijst naar het volledige waarderingskader primair onderwijs. 
 
In de waardering op de indicatoren is tot uitdrukking gebracht in welke mate 
deze 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. niet te beoordelen (alleen bij Resultaten en Ontwikkeling van leerlingen). 
 Deze waardering is gegeven indien de school geen betrouwbare en valide 
 gegevens over haar opbrengsten beschikbaar heeft.  
 
o.b.s. Ruitenvelder 
Kwaliteitszorg 
 1 2 3 4 

1.1 De school heeft inzicht in de verschillen in 
onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie. 

 l   

1.2 De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van 
haar opbrengsten.  

  l  

1.3 De school evalueert regelmatig het leren en onderwijzen.   l  
1.4 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.   l  
1.5 De school borgt de kwaliteit van het leren en onderwijzen.   l  
1.6 De school rapporteert aan belanghebbenden inzichtelijk over 
de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs. 

  l  

1.7 De school waarborgt de sociale veiligheid voor leerlingen en 
personeel. 

 l   

 
Toelichting:  
 
Basisschool De Ruitenvelder zorgt in wisselende zin voor behoud en 
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Wel is aantoonbaar gemaakt 
dat de school, ten opzichte van het eerdere kwaliteitsonderzoek in 2004, een 
aantal onderdelen van de kwaliteitszorg heeft gecontinueerd. Bovendien heeft 
de school aangetoond dat zij gerichte impulsen geeft aan beleid omtrent de 
kwaliteitszorg. Van het kwaliteitszorgbeleid zijn enkele onderdelen onvoldoende 
gerealiseerd. 
Hierna volgt een toelichting op hoe de onderdelen van het systeem van 
kwaliteitszorg zijn gewaardeerd: 

• De school heeft onvoldoende inzicht kunnen geven in de 
onderwijskundige kenmerken, mogelijkheden en belemmeringen 
van haar leerlingen. Leerlingkenmerken zijn niet expliciet 
verhelderd vanuit het schoolplan, de instroomgegevens of 
onderwijskundige historie, de intake, het leerlingvolgsysteem en de 
daarmee samenhangende leerling- en groepsbesprekingen. Bij een 
adequaat overzicht van leerlingkenmerken en onderwijsbehoeften, 
is het voor de school mogelijk het onderwijs op een nauwkeurige 
wijze af te stemmen op de kindmerken; 
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• Opbrengstgegevens worden verzameld en geanalyseerd, hiermee is 
aantoonbaar gemaakt dat de school planmatig, jaarlijks en 
systematisch de kwaliteit van de opbrengstgegevens evalueert. 
Wel is het van belang dat de school concrete en meetbare doelen 
betreffende de resultaten van leerlingen tussentijds en op het eind 
van de schoolperiode vaststelt. Evaluaties vinden dan gerichter 
plaats in relatie tot vooraf gestelde doelen; 

• Met behulp van een instrumentarium voor kwaliteitszorg evalueert 
de school onderdelen van het leren en onderwijzen. De school 
heeft zelfevaluatiegegevens beschikbaar betreffende het 
schoolklimaat en zorg en begeleiding. Dit geldt (nog) niet voor 
onderdelen als bijvoorbeeld de kwaliteit van het leerstofaanbod, de 
onderwijstijd en het didactisch handelen.  

• De school beschikt over verbeterplannen voor 2006-2007, zoals 
BAS (Bouwen aan de Adaptieve School), de invoering van een 
nieuwe taalmethode en de invoering van techniek in het onderwijs. 
Bovendien beschikt de school over een jaarplan. De inspectie 
constateert dat er planmatig aan verbeteractiviteiten wordt 
gewerkt. In het kader van kwaliteitsverbetering pleit de inspectie 
wel voor een jaarplan waarin doelen concreter en meer meetbaar 
worden geschreven, het verbeterproces nauwgezetter beschreven 
wordt en de onderlinge samenhang tussen de 
verbeteronderwerpen tot uiting wordt gebracht; 

• Ingevoerde veranderingen worden vastgelegd in documenten en 
als zodanig ook geborgd. De school heeft in voldoende mate 
aantoonbaar gemaakt dat zij toezicht houdt op en een evaluatie 
laat plaatsvinden of deze vernieuwingen nageleefd worden; 

• De school legt verantwoording af over de gerealiseerde 
onderwijskwaliteit en rapporteert aan ouders en bevoegd gezag 
door middel van een managementcontract, de schoolgids, 
nieuwsbrieven en verslagen naar aanleiding van een ouderenquête; 

• Alhoewel leraren en leerlingen zich veilig voelen binnen de school, 
ontbreekt het de school aan een volledig beleid in relatie tot het 
waarborgen van de sociale veiligheid van leerlingen en personeel. 
De school heeft onvoldoende inzicht in de beleving van sociale 
veiligheid door het personeel. Wel doet de school systematisch 
navraag via vragenlijsten of leerlingen zich veilig voelen. De school 
beschikt niet over een incidentenregistratie. Daarnaast ontbreekt 
het de school aan een uitgewerkt veiligheidsbeleid gericht op het 
afhandelen van incidenten. Ter preventie van incidenten wordt ter 
ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling geen 
methodiek ingezet, wel zijn er gedragsregels en een pestprotocol 
vastgesteld. 
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Resultaten 
 1 2 3 4 5 

12.1 De resultaten van de leerlingen aan het eind van de 
schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond 
van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden 
verwacht. 

 l    

12.2 De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op 
een niveau dat mag worden verwacht. 

    l 

 
Toelichting:  
 
Het kwaliteitsprofiel van o.b.s. De Ruitenvelder geeft aan dat de school 
eindopbrengsten realiseert die niet overeenkomen met verwachtingen op grond 
van kenmerken en capaciteiten van leerlingen.  
De eindopbrengsten van het basisonderwijs zijn gewaardeerd op grond van 
gegevens van de laatste drie jaren van de eindtoets basisonderwijs. Gerekend 
over deze jaren voldoen alle leerjaren niet aan de door de inspectie gestelde 
eisen. De resultaten zijn niet gecorrigeerd, gezien onvoldoende 
verantwoordingsgegevens in de leerlingendossiers. 
De inspectie beschouwt de huidige resultaten als een risicofactor. De school 
zal dit aspect nader moeten onderzoeken op grond van evaluatiegegevens op 
leerling-, groeps- en schoolniveau. Vervolgens kunnen actiepunten 
geformuleerd worden voor vervolgbeleid.  
De sociale vaardigheden zijn niet beoordeeld. Basisschool De Ruitenvelder 
gebruikt hiervoor een instrument, echter op basis van deze gegevens is de 
inspectie niet een staat een beoordeling te geven. Onder de sociale 
vaardigheden vallen het zelfbeeld, de zelfstandigheid, de zelfredzaamheid en 
het kunnen samenwerken van leerlingen. 
 
Ontwikkeling van leerlingen 
 1 2 3 4 5 

13.1 De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal 
en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen 
ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken 
van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 

 l    

13.3 De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de 
verwachte periode van 8 jaar. 

  l   

 
Toelichting:  
 
Het geheel van de door de inspectie geanalyseerde toetsen basisvaardigheden 
in groep 3 (technisch lezen), 4 (technisch lezen en rekenen en wiskunde) en 6 
(rekenen en wiskunde en begrijpend lezen) is als onvoldoende beoordeeld. Van 
de door de school aangereikte gegevens voldoen vier van de vijf tussentijdse 
toetsen niet aan de vereiste normen.   
Het aantal doublures ligt binnen de grens die de inspectie hieraan stelt. Voor 
het bepalen van een verlengde kleuterperiode heeft de school een protocol 
vastgesteld, evenals voor het zittenblijven. De inspectie acht het ook nuttig om 
te bepalen wanneer leerlingen gaan werken met een handelingsplan en om een 
procedure vast te stellen welke route de school hanteert om leerlingen volgens 
een eigen leerlijn te laten werken. In dit kader is het richtinggevend en 
bewakend om als team volgens vaste procedures en protocollen te gaan 
werken.  
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4  VERVOLG VAN HET TOEZICHT 
 
Afspraak met betrekking tot wettelijke bepalingen 
 
Bij dit jaarlijks onderzoek heeft de inspectie ook een onderzoek gedaan naar de 
naleving van een aantal wettelijke voorschriften. Dit onderzoek betrof de 
wettelijke voorschriften over de geplande onderwijstijd en over een door het 
bevoegd gezag vastgestelde schoolgids en schoolplan. 
Op basis van dit onderzoek concludeert de inspectie dat de school aan deze 
wettelijke bepalingen voldoet. 
 
 
Afspraken over de invulling van het eerstvolgende PKO 
 
Het volgende bezoek van de inspectie zal in beginsel bestaan uit een periodiek 
kwaliteitsonderzoek (PKO). Op basis van de gegevens die de inspectie heeft 
verkregen bij dit jaarlijks onderzoek wordt een PKO uitgevoerd volgens de 
basisset. Bovendien wordt de kwaliteitszorg en de voorwaarden voor 
kwaliteitszorg onderzocht. 
Voorts heeft de school geen specifieke wensen voor verbreding of verdieping 
van het eerstvolgende PKO. 
 
Afspraken over de voorbereiding van het eerstvolgende PKO 
 
De school stuurt voorafgaand aan het periodiek kwaliteitsonderzoek 
documenten en informatie op naar het inspectiekantoor, zoals 
beleidsdocumenten en zelfevaluatiegegevens. 
Deze informatie zal voorafgaand aan het onderzoek worden geanalyseerd en bij 
het onderzoek worden betrokken. 
 
 


