
 

 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
De Inspectie van het Onderwijs heeft net voor de zomervakantie bij ons op school een tussentijds kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. De aanleiding van het 
onderzoek lag in het feit dat de uitkomst van het kwaliteitsonderzoek van november 2011 als zeer zwak is beoordeeld en dat de inspectie daardoor haar 
toezicht heeft geïntensiveerd. Over het onderzoek van november 2011 (zie het inspectierapport d.d. 12-01-2012) en de daaruit voorvloeiende acties bent u 
tijdens een aantal bijeenkomsten reeds ingelicht. Er is toen een toezichtplan opgesteld en in het kader daarvan voerde de inspectie op 3 juli jl. een tussen-
tijds onderzoek uit. Dit onderzoek was gebaseerd op de afspraken die in het toezichtplan zijn opgenomen. 
 
Tijdens dit onderzoek beoordeelde de inspectie de volgende kwaliteitsaspecten: opbrengsten (de resultaten op de verschillende toetsen), het leerstofaan-
bod, het didactisch handelen van de leerkrachten in de klas, de begeleiding van de leerlingen, de zorg en de kwaliteitszorg (het uitvoeren, evalueren en 
analyseren van de leerresultaten en het onderwijsleerproces).  
 
De inspectie heeft geconstateerd dat de kwaliteit van het onderwijs is verbeterd, maar dat er op onderdelen nog tekortkomingen zijn. De kwaliteit van het 
onderwijs is echter niet meer zeer zwak maar zwak. Dit oordeel is gebaseerd op de door de inspectie geconstateerde positieve ontwikkelingen en de ge-
constateerde, voornamelijk positieve tussentijdse resultaten.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van de onvoldoende en de voldoende beoordeelde aspecten, met daarnaast de door de school uitgevoerde en in ontwikke-
ling zijnde acties. 
 

De aspecten Reeds uitgevoerde en in ontwikkeling zijnde acties 

De eindresultaten 
(de Cito-Eindtoets) 

De eindopbrengsten (Cito-eindtoets) lagen de laatste drie jaren onder de norm van de inspectie. Om de resultaten op de eind-
toets te verhogen willen we de leerlingen gerichter voorbereiden op wat er bij de eindtoets wordt gevraagd. Daarnaast krijgt groep 
8 op vrijdagmorgen apart les van een van de leerkrachten. 

Opbrengsten 
 
 
 
Rekenen/Wiskunde 
(groep 5) 
 
 
Nederlandse Taal 
 
 
Lezen 
 

Ons leerstofaanbod voldoet aan de kerndoelen. De tussenopbrengsten  zijn door de inspectie als voldoende beoordeeld. Het blijkt 
echter dat de leeropbrengsten voor rekenen/wiskunde in groep 5 en voor begrijpend lezen in groep 7 net onder de norm van de 
inspectie liggen.  
 
De resultaten voor Rekenen/Wiskunde in groep 5 ligt net onder de norm van de inspectie. We hebben gemeend om het rekenon-
derwijs schoolbreed te moeten verbeteren en hebben goed gekeken welke nieuwe rekenmethode hiervoor het beste geschikt zou 
zijn. De keuze is gevallen op “Alles Telt”. 
 
We besteden schoolbreed structureel aandacht aan de woordenschatontwikkeling. Woordenschat is namelijk ook belangrijk bij 
o.a. het rekenonderwijs. 
 
We werken voor voortgezet technisch lezen met “Lekker Lezen”. We verwachten dat dit positieve effecten heeft t.a.v. de leesont-
wikkeling van de leerlingen die moeilijkheden ondervinden met het leren lezen. 

Kwaliteitszorg en 
zorg en begeleiding 
 

Om zorgleerlingen nog beter en nog vroegtijdiger op te kunnen sporen, hebben we onze toetsen uitgebreid met een toets voor de 
woordenschatontwikkeling. Daarnaast hebben we de registratie van ons leerstofaanbod en de resultaten daarop schoolbreed uit-
gebreid en verbeterd. De inspectie heeft geconstateerd dat de uitvoering van de zorg is verbeterd, dat de gekozen hulptrajecten 
bij de problematiek van de leerlingen passen en dat deze volgens planning worden uitgevoerd. Voor alle leerlingen met forse ach-
terstanden zijn passende handelingsplannen aanwezig. Een andere positieve ontwikkeling is dat ook de kwaliteit van de hande-
lingsplanning voor deze leerlingen is toegenomen en dat de analyse van de leerproblemen voldoende diepgaand wordt uitge-
voerd. Ook de gestelde doelen zijn concreet. Daarnaast houden de leerkrachten de vorderingen bij in een logboek.  
 
In het algemeen stelt de inspectie dat de leerresultaten en het onderwijsleerproces op een meer systematische en planmatige 
wijze worden geëvalueerd.  

Het analyseren van 
methodegebonden 
toetsgegevens 

De inspectie noemt dit een ontwikkelpunt van de school. Het betreft hierbij het analyseren van de resultaten op de toetsen van de 
methoden voor taal/lezen en rekenen/wiskunde. We zijn inmiddels bezig om de resultaten zo optimaal mogelijk te registreren om 
van daaruit goede en diepgaande analyses te kunnen maken. 

 
Conclusie 
De kwaliteit van het onderwijs is verbeterd, maar vertoont op onderdelen nog tekortkomingen. De kwaliteit van ons onderwijs is niet langer zeer zwak maar 
zwak. We hebben dus een stap in de goede richting gemaakt. Zoals eerder is afgesproken blijft de school onder intensief toezicht van de inspectie vallen. 
We zijn echter weer dichter bij ons uiteindelijk doel gekomen n.l. de school weer onder het basisarrangement van de inspectie te krijgen.  
 
Het inspectierapport kunt u op de site vinden bij documenten -> archief -> inspectierapporten. 
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