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Samenvatting

Samenvatting
Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit
jaar uitgevoerd bij het bestuur van de Vereniging tot het verstrekken
van basisonderwijs op Gereformeerde grondslag te Werkendam. Wij
hebben onderzocht of het bestuur zorgt voor onderwijs van
voldoende kwaliteit op de Ds. Joh. Groenewegenschool en of het
voldoende geld heeft om ook in de toekomst goed onderwijs te
blijven verzorgen.

Wat gaat goed?
Wij vinden dat het bestuur van de Vereniging tot het verstrekken van
basisonderwijs op Gereformeerde grondslag te Werkendam het op
verschillende punten goed doet.

We zien bijvoorbeeld dat het bestuur een duidelijke visie heeft. Zo
vindt het bestuur het belangrijk dat de kinderen op de Ds. Joh.
Groenewegenschool gedegen onderwijs krijgen vanuit een duidelijke
christelijke identiteit. Samen met de school heeft het bestuur daarom
een plan geschreven om de kwaliteit van het onderwijs te ontwikkelen
en te bewaken.
Het bestuur gaat ook na of het de school lukt om goed onderwijs te
geven. Zo bezoeken de bestuurders regelmatig de school en nemen ze
een kijkje in de groepen. Ook krijgen zij veel informatie van de
directeur over hoe het op de school gaat. Het bestuur bekijkt en weegt
deze informatie nauwkeurig. Als het bestuur vermoedt dat er
problemen zijn, spreekt het de directeur daarop aan.
Tijdens ons onderzoek zien we dat het bestuur ook in zijn opdracht
slaagt: de kinderen op de Ds. Joh. Groenewegenschool krijgen
gedegen onderwijs met veel persoonlijke aandacht.
Daarnaast gaat het bestuur op een verstandige manier met het geld
om. Bovendien zorgt het bestuur ervoor dat het ook de komende
jaren financieel gezond blijft.

Bestuur: Vereniging tot het
verstrekken van basisonderwijs op
Gereformeerde grondslag te
Werkendam
Bestuursnummer: 39275

School onder bestuur:
Ds. Joh. Groenewegenschool

Totaal aantal leerlingen: 566

BRIN: 03OJ
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Wat kan beter?
We zien als een belangrijke uitdaging voor het bestuur dat het kan
laten zien dat het onderwijs op de Ds. Joh. Groenewegenschool
voldoet aan de wet. Dat komt omdat de inspectie sinds augustus 2017
niet meer elke vier jaar op alle scholen komt. Het bestuur is daarom
nu meer dan vroeger aan zet om zelf te bewijzen dat de school
voldoet aan de wet.
Het bestuur is zich goed bewust van de verandering. Daarom zal een
organisatie van buiten binnenkort een uitgebreid onderzoek doen om
de onderwijskwaliteit op de Ds. Joh. Groenewegenschool breed in
kaart te brengen. Vervolgens kan het bestuur ook beter aan alle
betrokkenen uitleggen of de school voldoet aan de wet.

Wat moet beter?
Dit is niet van toepassing, want het bestuur en de school voldoen aan
de wet.

Vervolg
We hebben vertrouwen in het bestuur. Over vier jaar wordt het
bestuur opnieuw onderzocht.
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Opzet vierjaarlijks onderzoek1 .

Standaard Onderzocht

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ●

KA2 Kwaliteitscultuur ●

KA3 Verantwoording en dialoog ●

Financieel beheerFinancieel beheer

FB1 Continuiteit ●

FB2 Doelmatigheid

FB3 Rechtmatigheid ●

De inspectie heeft op 29 en 30 januari 2018 een vierjaarlijks onderzoek
uitgevoerd bij de Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op
Gereformeerde grondslag te Werkendam.
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. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?

3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn school?

4. Is het financieel beheer deugdelijk?

Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en
op schoolniveau.

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

Om deze te kunnen beoordelen doen we niet alleen onderzoek op het
niveau van het bestuur, maar onderzoeken we tevens de
onderwijskwaliteit van de school waarvoor het verantwoordelijk is.
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Op schoolniveau hebben we onderzoek gedaan op de Ds. Joh.
Groenewegenschool. Wij hebben dit onderzoek ingericht als een
verificatieonderzoek. Dat betekent dat we in de eerste plaats zijn
nagegaan of het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie
voldoende is: heeft het bestuur voldoende informatie over de school
en werkt de sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de
praktijk?
Het onderzoek geeft ons in de tweede plaats zicht op de
onderwijskwaliteit van de Ds. Joh. Groenewegenschool. Hiervoor
hebben we de standaarden zicht op ontwikkeling (OP2), didactisch
handelen (OP3) en (extra) ondersteuning (OP4) onderzocht.

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. Zo hebben we zowel gesproken met de
uitvoerende als met de toezichthoudende leden van het bestuur, de
directeur en de drie teamleiders van respectievelijk de onder-, de
midden- en de bovenbouw. Tijdens het verificatieonderzoek zijn ook
gesprekken gevoerd met de intern begeleiders en een delegatie van
ouders (onder wie leden van de adviesraad), leraren en leerlingen.

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.
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en het
rapport opgenomen.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

Kwaliteitsgebieden:

G Goed

V Voldoende

O Onvoldoende

K Kan beter

Onderwijsproces

Schoolklimaat

Onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en ambitie

Financieel beheer
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Resultaten onderzoek op
bestuursniveau

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 is te zien wat het oordeel is op het
onderzochte kwaliteitsgebied Financieel beheer op
bestuursniveau. Op het eveneens onderzochte kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie wordt voor het funderend onderwijs nog
geen oordeel gegeven op bestuursniveau.
Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen overeenkomen met
het beeld dat het bestuur zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit op
de school en in hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op
schoolniveau.
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Samenvattend oordeel
De centrale onderzoeksvraag luidt: is de sturing op kwaliteit op orde
en is er sprake van deugdelijk financieel beheer?

Wij beantwoorden deze vraag positief. In de eerste plaats zorgt het
bestuur voor onderwijs van voldoende kwaliteit. Het bestuur
stimuleert ook verdere ontwikkeling.
In de tweede plaats zorgt het bestuur ervoor dat het financieel beheer
voldoet aan de eisen.

Hierna volgen de antwoorden op de deelvragen.

1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?

Deze deelvraag beantwoorden wij positief. Wij vinden namelijk dat
het bestuur beantwoordt aan de omschrijving van basiskwaliteit zoals
die is geformuleerd in het onderzoekskader primair onderwijs. Het
bestuur hanteert een stelsel van kwaliteitzorg en het houdt daarmee
voldoende zicht op de kwaliteit van de school. Verder stuurt het
bestuur op verbetering van de kwaliteit als dat nodig is.

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
Wij beantwoorden deze vraag positief. Het bestuur werkt volgens de
code goed bestuur. Verder zien we dat er binnen het bestuur een
cultuur bestaat die transparant en open is en gericht is op
professionalisering en ontwikkeling.

3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen?
Ook deze vraag beantwoorden wij positief. We vinden dat het bestuur
voldoende toegankelijk en betrouwbaar verantwoording aflegt over
de resultaten en de ontwikkeling van de school. Verder voert het
bestuur een actieve dialoog met anderen.

4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Wij beantwoorden deze vraag positief. Wij beoordelen de
standaarden financiële continuïteit en rechtmatigheid namelijk als
voldoende. De standaard financiële doelmatigheid wordt volgens een
afspraak binnen de inspectie nog niet beoordeeld.
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2.1 Kwaliteitszorg en ambitie

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen weer op de
standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie.
Vervolgens geven we een toelichting op onze oordelen op deze drie
standaarden c.q. de drie deelvragen. Daarbij gaan we per standaard/
deelvraag in op respectievelijk onze bevindingen op bestuursniveau
en op schoolniveau. Dat laatste doen we summier, omdat de
resultaten van het verificatieonderzoek op de Ds. Joh.
Groenewegenschool in hoofdstuk 3 uitgebreider aan de orde komen.

KA1 Kwaliteitszorg
Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?

We beoordelen de standaard Kwaliteitszorg (KA1) als voldoende,
omdat het bestuur voldoet aan de wettelijke opdracht.

Bestuur
Wij vinden dat het bestuur beantwoordt aan de omschrijving van
basiskwaliteit zoals die is geformuleerd in het onderzoekskader
primair onderwijs, dat per 1 augustus 2017 van kracht is geworden. Zo
hanteert het bestuur een stelsel van kwaliteitszorg, zodat het
voldoende zicht kan houden op de onderwijskwaliteit.
Managementrapportages en onderzoeksresultaten vormen een
belangrijk onderdeel van dit stelsel. De managementrapportages
bevatten diverse kengetallen en trendanalyses over:

• zorgindicatoren, zoals percentage verwijzingen sbo,
zittenblijvers, ononderbroken ontwikkeling (percentage
leerlingen dat op teldatum 12 jaar of ouder is),

• resultaten (Cito LVS, Cito Entree en eindtoets),
• in-/doorstroom VO,
• deelname varende kleuters,
• de financiële ontwikkeling.

De onderzoeksresultaten gaan over bijvoorbeeld de uitkomsten van
ouderenquêtes, personeelstevredenheidsonderzoeken (tweejaarlijks)
en externe audits (onderzoek onderwijsinspectie en scan
samenwerkingsverband).
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Bovendien zijn de lijntjes tussen bestuur en school heel kort.
In de eerste plaats krijgt het bestuur uit de eerste hand informatie van
de directeur, die bij iedere bestuursvergadering aanwezig is.
In de tweede plaats verzamelt het bestuur ook zelf informatie. Iedere
maand bezoeken leden van het bestuur per toerbeurt vier lessen van
30 minuten. Zij worden daarbij vergezeld door een ambtsdrager van
de Gereformeerde Gemeente. Een les godsdienstonderwijs vormt een
vast onderdeel van deze lesbezoeken en deze les wordt uitgebreid
met de leraar nabesproken. Daarnaast worden ook lessen bezocht die
een beeld geven van de ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er een
nieuwe methode is ingevoerd.
Verder heeft het bestuur jaarlijks een gezamenlijke vergadering met
de Adviesraad.

Ook neemt het bestuur deel aan bovenschoolse intervisiemomenten
van de federatie primair onderwijs (FPO) Rijnmond en
teamscholingen. Dat geldt ook voor de tweedaagse die de school
organiseert als er een nieuw schoolplan moet worden geschreven. Alle
medewerkers kunnen zich gedurende twee dagen (her-)bezinnen op
de visie en mee denken over de ambities voor de komende periode.
Als input voor de laatste tweedaagse in 2014 was ook een groot aantal
externen gevraagd het bestuur en de school een spiegel voor te
houden.

We vinden dat het bestuur op basis van deze informatie voldoende
zicht heeft op de kwaliteit van de school. Als dat nodig is, krijgt de
directeur de opdracht te sturen op verbetering. Een voorbeeld daarvan
zijn de veranderingen die de school heeft doorgevoerd naar aanleiding
van het laatste inspectiebezoek. Zo wordt nu onder andere ook de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in kaart gebracht
en legt de school zich toe op een (nog) diepgaandere analyse van de
resultaten op school-, groeps- en leerlingniveau.

Tot slot constateren we dat het bestuur met de school ook doelen
heeft afgesproken, waarbij de reformatorische grondslag leidend is.
Deze doelen zijn vastgelegd in het Strategisch bestuursplan en
omvatten het onderwijsbeleid, het financieel beleid, het
personeelsbeleid, het kwaliteitsbeleid, het organisatiebeleid en het
communicatiebeleid.
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School
Het schoolplan van de Ds. Joh. Groenewegenschool is de uitwerking
van het onderwijsbeleid conform de hoofdlijnen uit het Strategisch
bestuursplan.
In dit schoolplan wordt beschreven welke kwaliteit de school nastreeft
en welke doelen de school zich de komende jaren stelt. Ook wordt in
het schoolplan benoemd hoe de school haar kwaliteit bewaakt en
ontwikkelt. We constateren dat de school in de praktijk nakomt wat
op papier is vastgelegd. In hoofdstuk 3.1 gaan we daar verder op in.
We zien dat de school bij de schoolontwikkeling planmatig te werk
gaat. Jaarlijks wordt een jaarplan geschreven, waarin is aangegeven
welke doelen en verbeteracties voor dat jaar aan de orde zijn. Aan het
eind van het jaar blikt de school terug en beschrijft de bevindingen in
het jaarverslag.

Ruimte voor verbetering en ontwikkeling
We zien ook ruimte voor verdere verbetering en ontwikkeling.

In de eerste plaats geldt dat voor het bestuur.
Nu het toezicht van de inspectie per 1 augustus 2017 is veranderd,
vraagt dit aanvullend beleid van het bestuur. Het bestuur moet
namelijk meer dan voorheen zelf toezien op de vraag of de
onderwijskwaliteit over de volle breedte voldoet aan de
basiskwaliteit, zoals die in wettelijke eisen is vastgelegd (WPO, artikel
10). Meer specifiek vraagt de wet dat een bestuur door een stelsel van
kwaliteitszorg zorg draagt voor de ononderbroken ontwikkeling van
leerlingen en de afstemming van het onderwijs daarop (zie
Onderzoekskader voorschoolse educatie en primair onderwijs, juni
2017). We zien dat het bestuur zorgt dat alle leerlingen in hun
ontwikkeling worden gevolgd door middel van methode
onafhankelijke toetsen. Tegelijkertijd constateren we dat het bestuur
minder zicht heeft op de vraag in hoeverre de leraren hun onderwijs
ook daadwerkelijk weten af te stemmen op de voortgang in de
ontwikkeling van de leerlingen.
Overigens is het bestuur zich goed bewust van het voorgaande.
Daarom zal een externe organisatie binnenkort een uitgebreid
onderzoek doen om de onderwijskwaliteit op de Ds. Joh.
Groenewegenschool breed in kaart te brengen.

In de tweede plaats zien we ruimte voor ontwikkeling op
schoolniveau.
Als we het schoolplan en de daarvan afgeleide jaarplannen bekijken,
valt op dat de doelen die de school nastreeft soms heel algemeen zijn
geformuleerd. Daardoor valt het lastig na te gaan en te evalueren in
hoeverre deze doelen ook daadwerkelijk zijn bereikt. Dat betekent
vervolgens ook dat het lastig is om het bestuur en anderen goed te
informeren over de stand van zaken.
In hoofdstuk 3 lichten we dat verder toe.
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KA2 Kwaliteitscultuur
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer?

We beoordelen de standaard Kwaliteitszorg (KA2) als voldoende,
omdat het bestuur voldoet aan de wettelijke eisen.

Bestuur
Het bestuur heeft als uitgangspunt om op hoofdlijnen te besturen.
Dat betekent dat het bestuur de kaders van het beleid aangeeft,
terwijl de directeur verantwoordelijk is voor de realisatie van het
beleid en het afleggen van verantwoording aan het bestuur. Afspraken
tussen bestuur en directeur zijn vastgelegd in een managementstatuut
en een managementcontract.
Het bestuur bestaat uit negen personen: vier besturende en vijf
toezichthoudende bestuursleden, met ieder hun eigen bevoegdheden
en verantwoordelijkheden. Het bestuur hanteert de Code goed
bestuur in het primair onderwijs.

Uit de gesprekken die wij met het bestuur voerden, komt de
betrokken en professionele houding van alle bestuursleden naar
voren: er is sprake van transparantie en een collectief doel om de
vereniging op effectieve en efficiënte wijze vorm te geven. Het 'wat,
hoe en wie' is voor alle betrokkenen duidelijk en levert geen
problemen op. Op alle niveaus is er sprake van een open en
constructieve houding, gericht op het gezamenlijk verhogen van de
onderwijskwaliteit op de Ds. Joh. Groenewegenschool.
Ook de intern toezichthouders vervullen hun taken naar behoren:

• als werkgever, door het voeren van de gesprekkencyclus met de
directeur;

• als intern toezichthouder, door regelmatig de vinger aan de pols
te houden door middel van managementrapportages;

• als adviseur/sparring partner, door kritische vragen te stellen.
Het bestuur hecht belang aan scholing van het personeel. Het bestuur
is zich er namelijk sterk van bewust dat de medewerkers een
bepalende rol vervullen bij het realiseren van de gestelde doelen.
Vanuit dit bewustzijn streeft het bestuur naar goed werkgeverschap,
waarbij de nadruk ligt op ontwikkeling en welbevinden van de
medewerkers. In het Strategisch beleidsplan is dan ook vastgelegd dat
de personeelsleden gericht moeten zijn op ontwikkeling en
onderhoud van hun vakbekwaamheid en dat zij daarvoor voldoende
mogelijkheden moeten krijgen.
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School
Ook op schoolniveau zien we een heldere organisatiestructuur.
De school wordt aangestuurd door de directeur en hij wordt
bijgestaan door drie teamleiders, respectievelijk van de onder-
midden- en bovenbouw. Er is sprake van formele overlegmomenten
en een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling.
Verder constateren wij dat er binnen het team een groot draagvlak
bestaat voor de doelen die de school nastreeft. Ook wordt iedereen
aangemoedigd zich te blijven ontwikkelen en een bijdrage te leveren
aan de schoolontwikkeling.

Ruimte voor verbetering en ontwikkeling
We zien een aantal mogelijkheden voor verdere verbetering en
ontwikkeling.
Dat geldt in de eerste plaats voor het model dat het bestuur hanteert
om de scheiding tussen bestuur en intern toezicht vorm te geven. Er is
gekozen voor een functionele scheiding, waarbij het bestuur wordt
gevormd door toezichthoudende en besturende leden. Hoewel de
directeur geen lid is van het bestuur, woont hij wel iedere vergadering
van het voltallige bestuur bij.
Deze variant van scheiding van bestuur en intern toezicht kent
duidelijke voordelen. Zo is er bijvoorbeeld sprake van gelijktijdige
informatievoorziening aan het bestuur en intern toezicht en kunnen
beslissingen snel worden genomen. Ook constateren we dat er sprake
is van grote betrokkenheid van het intern toezicht.
Er kleven ook nadelen aan het gekozen model. Zo kan in deze variant
de onafhankelijkheid van de toezichthouder in het geding komen. Ook
bestaat het gevaar dat er sprake is van een weinig scherpe scheiding
tussen bestuur en intern toezicht met als risico dat het intern toezicht
zich met bestuurszaken bezighoudt. Een ander nadeel is het feit dat de
bestuursverantwoordelijkheid mede ligt bij de leden van het bestuur
met een toezichthoudend taak.
Het bestuur is zich bewust van deze nadelen en speelt met de
gedachte over te stappen naar een ander model, dat een aantal van
deze risico’s ondervangt. Zo’n stap kan echter niet lichtvaardig
worden gezet: er zal er een zorgvuldige afweging moeten plaatsvinden
gezien de gehuldigde opvattingen over gezag en gezagsverhoudingen.

In de tweede plaats zien we ruimte voor ontwikkeling op
schoolniveau, aansluitend bij de aanbevelingen die zijn gedaan op
basis van een onderzoek door één van de teamleiders.
De professionele leergemeenschap kan verder groeien door vaker
gebruik te maken van intervisie en schoolbezoek op andere scholen.
Een andere aanbeveling is het leren geven van goede feedback.
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KA3 Verantwoording en dialoog
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn school?

We waarderen deze standaard als voldoende, omdat we vinden dat
het bestuur voldoet aan de basiskwaliteit zoals die in wettelijke eisen
is vastgelegd.

Bestuur
De wettelijke essentie bij deze standaard is vooral gericht op de
verticale lijn van verantwoording afleggen. We zien dat het bestuur
intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording aflegt.
Als voorbeeld noemen we het jaarverslag dat het bestuur ieder jaar
schrijft en publiceert op de website van de school.
Binnen de bestuurlijke structuur legt de directeur verantwoording af
over de kwaliteit van het onderwijs aan het bestuur volgens een
vastgestelde verantwoordingscyclus (bestuursagenda). Dit gebeurt
volgens de leden van het bestuur op een integere en transparante
wijze.

De verantwoording aan de leden van de schoolvereniging vindt plaats
tijdens de algemene ledenvergadering. Naast de verantwoording van
het identiteitsbeleid worden ook het jaarverslag en de jaarrekening ter
goedkeuring en vaststelling voorgelegd.

Verder organiseert het bestuur op structurele basis dialoog en
tegenspraak. Dit gebeurt met de leden van het bestuur die belast zijn
met het interne toezicht en met de leden van de Adviesraad. Uit onze
gesprekken blijkt dat er sprake is van elkaar wederzijds informeren en
kritisch bevragen. Er vindt een open dialoog plaats om de
voorgenomen doelen op een constructieve en onderwijsinhoudelijke
manier in te vullen. Daarbij wordt overigens de identiteit c.q. de
gehuldigde opvatting over de autoriteit van het aangestelde gezag
niet uit het oog verloren.

Vanuit de invalshoek van kwaliteit richt deze standaard zich vooral op
de horizontale dialoog met de omgeving.
Het bestuur en de school werken samen met het
samenwerkingsverband Reformatorisch Passend Onderwijs (Berséba),
de eigen besturenorganisatie (de Vereniging voor Gereformeerd
Schoolonderwijs (VGS), Basisscholen Onderwijs Schipperskinderen
(BSOS) en de gemeente. Ook is het bestuur lid van de federatie primair
onderwijs Rijnmond, een vereniging voor reformatorische en
christelijke scholen.
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School
De school legt intern en extern verantwoording af over de identiteit,
het onderwijs en de leerresultaten. Aan de ouders gebeurt dit via de
schoolgids, nieuwsbrieven en ouderavonden.
Daarnaast werkt de school samen met de hiervoor genoemde
organisaties, speciale basisschool 'De Akker', kerken, het
schippersinternaat, een kinderopvangorganisatie en de Christelijke
Hogeschool PABO Driestar.

Ruimte voor verbetering en ontwikkeling
In de eerste plaats zien we ruimte voor verdere ontwikkeling op
bestuursniveau. Aansluitend op eerdere opmerkingen vragen de
veranderingen in het toezicht om een betere verantwoording over alle
aspecten van de basiskwaliteit, zodat inzichtelijk wordt in hoeverre
wordt voldaan aan de wet.
In vergelijkbare zin geldt dat ook op schoolniveau. In de schoolgids
verantwoordt de school zich over de resultaten, maar informatie over
andere aspecten van de onderwijskwaliteit komen wat minder uit de
verf. In hoofdstuk 3 gaan we daar verder op in.
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2.2 Financieel beheer

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid.

Vervolgens geven we antwoord op deelvraag vier.

Is het financieel beheer deugdelijk?

Op basis van de informatie uit het bestuursverslag en de beoordeling
van de accountant stellen wij vast dat het bestuur voldoende
middelen heeft om het onderwijs nu en in de nabije toekomst te
verzorgen, op een verstandige manier met zijn middelen omgaat en
zich bij het verkrijgen en het besteden van deze middelen houdt aan
de wet- en regelgeving. Wij beoordelen het financieel beheer dan ook
als voldoende.

Als aandachtspunt geldt dat de continuïteitsparagraaf in het
jaarverslag weliswaar de meeste voorgeschreven elementen bevat,
maar vooral proces-beschrijvend van aard is. Een meer inhoudelijke
vertaling van het gevoerde beleid naar de toekomst en de financiële
gevolgen daarvan is gewenst.
Ook de doelmatigheid komt in het verslag van de toezichthouder niet
uit de verf. De aanbeveling is, om in het eerstvolgende jaarverslag aan
te geven of en zo ja, hoe men het toezicht op doelmatige besteding
vorm geeft en uitvoert.

2.3 Afspraken over vervolgtoezicht

Zowel de school als het bestuur voldoen aan alle wettelijke eisen. Bij
het eerstvolgende vierjaarlijks onderzoek beoordelen wij opnieuw of
het bestuur aan de deugdelijkheidseisen voldoet.
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Resultaten onderzoek op
schoolniveau

3 .

Zoals in hoofdstuk 1 al is opgemerkt, is het verificatieonderzoek een
belangrijk onderdeel van het onderzoek naar de kwaliteitszorg van het
bestuur. In de eerste plaats gaat het daarbij niet alleen om de vraag of
de informatie van het bestuur juist is, maar ook om de vraag of het
toezicht op de kwaliteit van het onderwijs werkt. In de tweede plaats
geeft het verificatieonderzoek ons zicht op de onderwijskwaliteit van
de school.

In overleg met het bestuur hebben we ons bij het verificatieonderzoek
gefocust op een aantal standaarden van het onderwijsproces. In het
schoolplan 2015 - 2019 lezen we bijvoorbeeld: "Over vier jaar wordt er
zodanig gedifferentieerd dat elk kind tot zijn recht komt qua niveau,
talenten en leerstijl." Daarnaast geeft de school aan zich te willen
blijven onderscheiden in de kwaliteit van de (extra) ondersteuning.

Daarom hebben we op de Ds. Joh. Groenewegenschool de volgende
standaarden onderzocht: Zicht op ontwikkeling (OP2),
Didactisch handelen (OP3) en Extra ondersteuning (OP4).

Omdat er een duidelijke scheiding is tussen het besturen van de
school (bestuur) en de dagelijkse aansturing van de school (directie)
hebben we bovendien ook Kwaliteitszorg (KA1), Kwaliteitscultuur
(KA2) en Verantwoording en dialoog (KA3) op schoolniveau
beoordeeld.

Tijdens het onderzoek hebben we samen met de teamleiders van de
school lessen geobserveerd, gesprekken gevoerd met de directeur, de
teamleiders, de intern begeleiders en een afvaardiging van het team,
ouders en leerlingen.

Hierna volgen onze oordelen c.q. waarderingen en een toelichting
daarop.

3.1 De Ds. Joh. Groenewegenschool

De Ds. Joh. Groenewegenschool is een zeer grote reformatorische
school, waar naast walkinderen ook relatief veel schipperskinderen
staan ingeschreven. Deze laatste groep van leerlingen woont door de
week voor het overgrote deel in het nabijgelegen christelijk
schippersinternaat.
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OP2 Zicht op ontwikkeling

Ieder kind in beeld
We beoordelen deze standaard als goed, omdat we vinden dat de
school niet alleen voldoet aan de basiskwaliteit, maar ook eigen
aspecten van kwaliteit in praktijk weet te brengen.

De leraren volgen de ontwikkeling van hun leerlingen nauwlettend
door goed te kijken naar kinderen. De school kijkt daarbij op meerdere
manieren, namelijk door meten, observeren, ontmoeten en
doorgronden.
In het kader van meten, nemen de leraren betrouwbare en valide
toetsen af, gericht op het in beeld brengen van zowel de cognitieve als
sociaal-emotionele ontwikkeling. De keuze voor een pedagogisch
leerlingvolgsysteem was geen eenvoudige opgave, omdat de school
uitgebreid heeft gezocht naar een goed evenwicht tussen de
levensbeschouwelijke uitgangspunten en een schoolbrede invoering
van een dergelijke toets.
Als het gaat om de andere manieren van kijken, horen we dat
kindgesprekken en luistermomenten volkomen zijn ingebed in het
dagelijkse handelen van de leraren.

De school werkt aan de hand van een heldere onderwijs-zorgcyclus,
waarvan groepsbesprekingen en evaluatieafspraken een vast
onderdeel uitmaken. De leraren bereiden iedere groepsbespreking
zorgvuldig voor aan de hand van een uitgebreid formulier 'Kijk op de
groep'. De leraren geven een analyse van hun toetsgegevens en
bevindingen zowel op het niveau van de groep, als op het niveau van
de individuele leerling. De leraren zijn daarbij alert of een leerling
vastloopt of zich juist heel goed ontwikkelt. Dit formulier wordt
samen met de intern begeleiders besproken. Wanneer een leerling
niet genoeg lijkt te profiteren van het onderwijs, analyseert de school
waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen
hiervoor zijn. Zo nodig volgt een hulpplan of een
ontwikkelperspectief, waarvan de voortgang volgens en vaste cyclus
wordt geëvalueerd.

"De leraren hebben onze kinderen
goed in beeld."
(Een ouder)
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Het feit dat de school ieder kind in beeld heeft, wordt bevestigd
tijdens ons gesprek met een delegatie van ouders. Unaniem geven zij
aan onder de indruk te zijn van het zicht dat de leraren op hun
kinderen hebben en hun betrokkenheid om ze echt te zien en te
doorgronden.

OP3 Didactisch handelen

De leraren geven gedegen onderwijs
We beoordelen deze standaard als voldoende, omdat we vinden dat
de school voldoet aan de basiskwaliteit.
De leraren beheersen hun vak: ze leggen duidelijk uit en de lessen
verlopen gestructureerd. Ze weten een taakgerichte werksfeer te
creëren, waarin de leerlingen betrokken aan het werk zijn. We zien wel
verschillen tussen de leraren. In sommige groepen zitten de leerlingen
als het ware op het puntje van hun stoel, terwijl de betrokkenheid in
andere lessen duidelijk minder groot is.
We denken dat de leraren de actieve betrokkenheid van de leerlingen
kunnen stimuleren door meer up-to-date manieren van beurten
geven dan alleen bij het opsteken van een vinger. Ook een meer
frequente inzet van activerende werkvormen kan de betrokkenheid
van de leerlingen een stimulans geven.

De leraren maken voldoende gebruik van de informatie die zij over
hun leerlingen hebben. In alle groepen zien we dat de leraren hun
onderwijs afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen.

"Je kunt altijd naar de meesterJe kunt altijd naar de meester
toe als je iets niet begrijpt."toe als je iets niet begrijpt."
(Een leerling uit de bovenbouw)

Toch zien we nog mogelijkheden om het onderwijs aan de best
presterende leerlingen te optimaliseren. Weliswaar is er voor hen een
plusklas (zie hierna), maar tijdens de les in de groep zien we nu dat
deze leerlingen soms (te) lang aan de klassikale instructie moeten
deelnemen. Ook is het de vraag of de verwerkingsstof voldoende
tegemoet komt aan hun behoeften. Eén van de leerlingen met wie we
hebben gesproken, vertelde met veel plezier naar de plusklas te gaan,
maar zich in de eigen groep soms wel wat te vervelen.
Daarnaast zien we mogelijkheden om met de leerlingen te reflecteren
op hun eigen leerproces via het geven van effectieve taakgerichte en
procesgerichte feedback.
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Tot slot merken we op dat er in alle lessen sprake is van een prettige
en rustige sfeer. Merkbaar is dat de school in de afgelopen periode
veel aandacht heeft besteed aan positieve gezagsrelaties,
groepsvorming, structuur en veiligheid. Tijdens ons gesprek met een
aantal leerlingen vertellen ze dat er op school bij hun weten niet wordt
gepest.

OP4 (Extra) ondersteuning

School maakt waar dat ieder kind ondersteuning verdient
De standaard (extra) ondersteuning krijgt de waardering 'goed', want
we vinden dat de school haar ambitie dat ieder kind ondersteuning
verdient, in de praktijk weet waar te maken. Dit geldt niet alleen voor
de 'gewone leerlingen', maar ook voor de leerlingen die meer moeite
hebben met leren of hun gedrag en de leerlingen die juist veel meer
aankunnen.

De groep leerlingen die problemen ondervindt bij het leren of in hun
gedrag krijgt, afhankelijk van hun onderwijsbehoeften, ondersteuning
door de eigen leraar en/of specialisten buiten de groep. De school
kent bijvoorbeeld meerdere remedial teachers en een van intern
begeleider heeft zich gespecialiseerd in gedrag. In de afgelopen jaren
is de focus van de remedial teachers bewust verschoven naar pre-
teaching en wordt waar mogelijk in groepjes van leerlingen gewerkt.
We zien deze focus op preventie ook mooi terug in de inzet van een
computergestuurd interventieprogramma, waarmee de school
leesproblemen bij risicoleerlingen in de groepen 2 tot en met 4 hoopt
te voorkomen.
Noemenswaard in dit verband is ook de flexgroep voor leerlingen die
het aanbod op het niveau van de eigen klas niet meer kunnen volgen.
In plaats van een ontwikkelperspectief aangevuld met twee keer in de
week remedial teaching, krijgen deze leerlingen nu ook systematisch
instructie van één van de remedial teachers. Op de momenten dat de
eigen groep bijvoorbeeld uitleg over rekenen krijgt, volgen zij ook een
rekenles, maar aangepast aan hun niveau.

"Ik ben er trots op dat de school ieder kindIk ben er trots op dat de school ieder kind
op zijn eigen level verder weet te helpen."op zijn eigen level verder weet te helpen."
(Een leraar)

Ook voor de best presterende leerlingen heeft de school extra
ondersteuning gecreëerd.
In de eerste plaats geldt dat voor de leerlingen uit groep 3. Een keer
per week worden de groepen 3 zodanig gesplitst dat er een vierde
groep ontstaat: een zorg-op-maatgroep. De leerlingen in deze
tijdelijke vierde groep krijgen gedurende die momenten een lees-
/taalles, die wat moeilijker is dan het groepsniveau.
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Daarnaast beschikt de school over een plusgroep. In deze groep
krijgen leerlingen uit de groep 4 tot met 8 extra aanbod en
begeleiding. Er zijn ook leerlingen die Grieks en Frans krijgen. De focus
bij deze vakken ligt niet zozeer op het leren van woordjes en
grammatica, maar vooral op het 'leren leren'.

Als laatste noemen we dat nauw wordt samengewerkt met de
taalspraakscholen van Auris, omdat de school ook een satellietschool
TOS (taalontwikkelingsstoornis) is.

De ouders bevestigen dat de school de leerlingen die dat nodig
hebben extra aanbod, ondersteuning en begeleiding biedt. Ze
vertellen eensgezind onder de indruk te zijn van de geweldige inzet
van het team om in elk kind mogelijkheden te zien en het te helpen
om zich te ontwikkelen.

"Onze uniek"Onze unieke kracht: iedereen in beeld. En met iedereene kracht: iedereen in beeld. En met iedereen
bedoelen we ookbedoelen we ook echtecht iedereen: leerlingen, ouders, leraren,iedereen: leerlingen, ouders, leraren,
bestuur en achterban."bestuur en achterban."
(Uit de presentatie van de school)

KA1 Kwaliteitszorg

Voldoende zicht op de kwaliteit, doelen kunnen concreter worden
geformuleerd
We beoordelen deze standaard als voldoende, omdat we vinden dat
de school voldoet aan de basiskwaliteit. Zo ziet de school het
ontwikkelen en bewaken van de kwaliteit als een belangrijke opdracht
van de school.
De school gebruikt verschillende instrumenten om de kwaliteit in
beeld te brengen:

• Klassenconsultaties door de directeur, de teamleiders en intern
begeleiders;

• Ronde van collegiale consultaties vooral bij
vernieuwingstrajecten;

• Personeelsgesprekken;
• Tijdens vergaderingen analyseren, evalueren en verbeteren

opbrengsten en schoolprocessen;
• Managementrapportages ken- en stuurgetallen;
• Ouder- en personeelsenquêtes;
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• Leerlingvolgsysteem, om zowel de cognitieve als de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de leerlingen te volgen;

• Actieve participatie aan audits vanuit de federatieclusters en het
samenwerkingsverband;

• Kwaliteitsvisitatie vanuit het samenwerkingsverband.
De gegevens die deze instrumenten opleveren, worden nauwkeurig
geanalyseerd en vormen vervolgens de basis voor verdere verbetering
en ontwikkeling. Om forceren te voorkomen, gaat de school bij de
schoolontwikkeling doordacht te werk. Een mooi voorbeeld daarvan is
de manier waarop de school het thema seksualiteit vanuit haar
levensbeschouwelijke visie heeft ingevuld. Na een periode van
uitgebreide oriëntatie en intensief overleg, ook met de ouders, is
uiteindelijk gekozen voor een methode, passend bij de school. Deze
methode is dit schooljaar ingevoerd.
Voor de komende schoolperiode wil de school haar visie op
schoolontwikkeling opnieuw tegen het licht houden, omdat deze visie
met de tijd evolueert. Een thema dat bijvoorbeeld hoog op de agenda
staat, is het vinden van een passend antwoord op de vraag hoe om te
gaan met media-educatie binnen de kaders van de
levensbeschouwelijke identiteit.

Bij de schoolontwikkeling gaat de school planmatig te werk. Jaarlijks
schrijft de school een jaarplan, waarin is aangegeven welke doelen en
verbeteracties voor dat jaar op de rol staan. Aan het eind van
datzelfde jaar blikt de school terug en schrijft een jaarverslag over de
bevindingen. Als we de doelen uit de het schoolplan en het meest
recente jaarplan analyseren, valt ons wel op dat de doelen heel
algemeen zijn geformuleerd.
Zo lezen we in het jaarplan bijvoorbeeld een doel als 'Optimaliseren
rekenonderwijs' en een beschrijving van de daarbij horende
activiteiten.
We denken dat een dergelijke algemene formulering het lastig maakt
om te evalueren in hoeverre een dergelijk doel al dan niet is behaald.
Dat heeft weer tot gevolg dat de evaluatie en de verantwoording in
het jaarverslag vaak niet verder reiken dan een beschrijving van de
realisatie van activiteiten.
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KA2 Kwaliteitscultuur

Transparante organisatiestructuur, professionele leergemeenschap
volop in ontwikkeling
We beoordelen de standaard kwaliteitscultuur als voldoende, omdat
we constateren dat de school voldoet aan de wet.
In de eerste plaats kent de school een transparante organisatie- en
beslissingsstructuur.
Er is bewust gekozen voor een structuur die de school minder
kwetsbaar maakt in de aansturing. De directeur wordt nu bijgestaan
door een teamleider per bouw, respectievelijk van de onder- midden-
en bovenbouw. Zij vormen samen het managementteam. Er is sprake
van formele overlegmomenten en een duidelijke
verantwoordelijkheidsverdeling.
Tijdens het gesprek met een delegatie van leraren wordt ons verteld
dat deze opzet goed bevalt. Er zijn nu bijvoorbeeld
bouwvergaderingen, die veel mogelijkheden bieden om ervaringen uit
te wisselen en inhoudelijk met elkaar in gesprek te gaan.

In de tweede plaats worden de medewerkers gestimuleerd om zich
verder te professionaliseren. Op schoolniveau zijn er diverse
teamscholingen en studiedagen. Daarnaast worden de leraren door
de intern begeleiders gecoacht om hun vaardigheden wat betreft
handelingsgericht en gedifferentieerd werken te vergroten.
Ook individuele ontwikkeling wordt gestimuleerd. Uit de gesprekken
die wij met een aantal leraren hebben gevoerd blijkt dat iedereen
wordt aangemoedigd om de eigen kwaliteiten naar boven te halen. Zo
blijft de school investeren in het vullen van een kweekvijver van
leraren met specialismen. Ook zijn er de afgelopen jaren meerdere
leraren geweest die de opleiding voor schoolleiding of intern
begeleider hebben afgerond.

Wel geven de leraren aan dat ze hopen dat de ontwikkelgesprekken
met de teamleiders er toe gaan leiden dat scholing minder vrijblijvend
wordt en een echt onderdeel gaat vormen van de schoolontwikkeling.
In hun ogen zou het thema scholing daarom ook een vast agendapunt
tijdens de ontwikkelgesprekken moeten zijn.
Overigens sluit dit aan op de eigen wensen van de schoolleiding. Zo
staat er binnenkort een evaluatie van de rol en taken van de intern
begeleiders op de agenda. Naast een intern begeleider per bouw
wordt er gedacht aan intern begeleiders met ieder een eigen
specialisme, bijvoorbeeld hoogbegaafdheid en gedrag.
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"Ik heb een gouden team!"
(De directeur)

De professionele leergemeenschap is een thema waar de school al een
aantal jaren actief aan werkt. Onlangs heeft een van de teamleiders in
het kader van zijn opleiding Schoolleider Primair Onderwijs onderzoek
uitgevoerd naar de stand van zaken. Uit de resultaten van dit
onderzoek blijkt dat diverse kenmerken van een professionele
leergemeenschap al zichtbaar zijn in de school, maar dat er op
deelgebieden nog winst valt te behalen. Aanbevelingen die
voortvloeien uit de resultaten zijn onder andere: vaker gebruik maken
van intervisie, schoolbezoek op andere scholen en leren goede
feedback te geven.

KA3 Verantwoording en dialoog

Duidelijke visie op dialoog met ouders en andere betrokkenen
We beoordelen de standaard verantwoording en dialoog als
voldoende, omdat we constateren dat de school intern en
extern verantwoording aflegt over de identiteit en de kwaliteit van het
onderwijs en daarover een gerichte dialoog voert met anderen.

De school verantwoordt zich aan de ouders onder andere via de
schoolgids. Deze schoolgids bevat veel informatie en geeft ook een
overzicht van de leerresultaten. Gegevens over andere aspecten van
kwaliteit zijn heel summier. Dat geldt bijvoorbeeld voor de informatie
over de schoolontwikkeling. Weliswaar wordt uitgebreid ingegaan op
maatschappelijke en meer algemene ontwikkelingen in het onderwijs,
maar we lezen amper over de voornemens en de stand van zaken als
het gaat over de eigen schoolontwikkeling. Volgens de school worden
ouders daarover geïnformeerd via nieuwsbrieven en ouderavonden.
We kunnen dat onvoldoende nagaan omdat de website van de school
alleen met een eigen wachtwoord toegankelijk is, iets waarvoor de
school vanuit privacy overwegingen bewust voor heeft gekozen.
In het gesprek met een delegatie van ouders geven zij aan dat de
school open communiceert. De ouders die zitting hebben in de
Adviesraad beamen dat dit ook geldt voor het wederzijds overleg
tussen de Adviesraad en de directeur.

Als het gaat om de horizontale dialoog met ouders en
belanghebbenden zien we dat de school samenwerkt met anderen
vanuit gemeenschappelijk na te streven doelen.
In de eerste plaats hecht de school aan een constructieve, open en
betrokken relatie met ouders, omdat sterk wordt gehecht aan de
eenheid in de opvoeding tussen gezin, school en kerk.
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Onlangs heeft een van de teamleiders in het kader van zijn opleiding
Schoolleider Primair Onderwijs onderzoek uitgevoerd naar het thema
ouderbetrokkenheid. Uit de resultaten kwam naar voren dat de school
zich volgens het ontwikkelmodel ouderbetrokkenheid bevindt in de
fase van samenwerkingsgericht. Omdat de school de ambitie heeft
verder te groeien naar de volgende fase (relatiegericht), is een aantal
aanbevelingen gedaan. Eén daarvan is het meer zichtbaar maken van
de Adviesraad.

In de tweede plaats streeft de school naar samenwerking en dialoog
met anderen. In hoofdstuk 2 zijn we al ingegaan op de relaties van de
school.
In dit verband willen we alleen nog kort de samenwerking met het
schippersinternaat benoemen. Beide instellingen zien namelijk een
gezamenlijke taak in de opvoeding van de schippersleerlingen. De
dagelijkse contacten verlopen vaak via de groepsopvoeders van het
internaat. Waar nodig vindt er op bestuurlijk en directieniveau overleg
plaats tussen internaat en school. Volgens de directeur van de school
is sprake van een constructieve relatie op alle niveaus.
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Reactie van het bestuur4 .
De Onderwijsinspectie heeft op 29 en 30 januari 2018 een vierjaarlijks
onderzoek uitgevoerd bij onze ‘Vereniging tot het verstrekken van
basisonderwijs op Gereformeerde grondslag te Werkendam’. Op
verzoek van de inspectie geeft het bestuur een reactie op zowel het
onderzoek als het rapport.

In de eerste plaats hechten we eraan de inspecteurs complimenten te
maken voor de wijze waarop zij de voorbereiding en de uitvoering van
het verificatieonderzoek gestalte hebben gegeven. Die waardering
geldt ook voor de secretariële voorbereiding.
De inspecteurs toonden een open houding, hadden terdege
dossierkennis en namen grondig, gericht én betrokken kennis van de
praktijk van bestuur en school.

We hebben met vreugde en dankbaarheid aan de Heere
geconstateerd dat de inspectie een positief waarderend oordeel over
de school heeft. In de mondelinge terugkoppeling op 30 januari 2018
werden twee hoofdlijnen aangegeven:

1. de school realiseert goed en gedegen (degelijk) onderwijs en
2. de school doet dat vanuit de levensbeschouwelijke basis, die op

alle niveaus tot in de haarvaten terugkomt.
Ook werd aangegeven dat het statement van onze presentatie,
‘Iedereen in beeld’, overal terug komt. Kinderen en mensen ervaren
persoonlijk contact op alle niveaus, ook naar behoefte.

De mondelinge terugkoppeling wordt uitvoerig uitgewerkt in de
rapportage. Het beeld dat de inspectie daarin schetst t.a.v. de
geverifieerde standaarden is voor ons goed herkenbaar.
Ten aanzien van enkele zaken nemen we de vrijheid enkele
opmerkingen te maken.

1. De inspectie geeft aan dat het bestuur dient aan te tonen dat het
onderwijs voldoet aan de wet. Medio 2018 wordt inderdaad door
CPS, in samenwerking met de federatie, een audit uitgevoerd om
de kwaliteit breed in kaart te brengen (pag. 11/27).

2. De voortgaande ontwikkeling van de professionele cultuur krijgt
nadere invulling door het herbezinnen op de visie van de school
op de huidige en toekomstige onderwijsontwikkeling. Kernvraag
daarbij is: waartoe is de Ds. Joh. Groenewegenschool op aarde?
Deze vraag dient een antwoord te krijgen op
levensbeschouwelijk, pedagogisch, didactisch en organisatorisch
gebied. Dit item zal nadrukkelijk onderdeel vormen van het
nieuw te ontwikkelen Schoolplan 2019-2023.

3. We herkennen de conclusie van de inspectie, als wordt
aangegeven dat doelen in jaarverslag, schoolplan en jaarplan
soms te algemeen zijn geformuleerd (pag. 11/27 en 22/27). De
school zal de doelen in beleidsdocumenten meer smart en
expliciet uitwerken.
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4. Ten aanzien van het onderzoek van het bestuur ondersteunen we
de mondelinge uitspraak van de inspecteur, dat binnen de
inspectie overwogen dient te worden hoe het toezicht concreet
dient ingericht te worden ten aanzien van vrijwilligersbesturen,
zoals die bij eenpitters vaak voorkomen.
Tegelijk merken we op dat de scheiding bestuur en toezicht bij
ons bestuur destijds geleid heeft tot een keuze voor het one tier-
model. In de praktijk ontstaat steeds meer een situatie waarbij
het gehele bestuur als toezichthouder optreedt. Om die reden is
najaar 2017 besloten dat in de loop van 2018 het gekozen model
opnieuw door het Verenigingsbestuur tegen het licht wordt
gehouden (pag. 13/27). Daarnaast gaan de toezichthoudende
leden van het bestuur actief op zoek naar manieren om relevante
informatie uit de school te ontvangen.

5. De op pag. 21/27 genoemde instrumenten om de
onderwijskwaliteit in beeld te brengen zijn anno 2018 niet
allemaal relevant. Vanwege de ontwikkeling naar een andere
gesprekkencyclus is er sprake van een zorgvuldig en visiegestuurd
wijzigend instrumentarium.

6. Per 8 jaar wordt de managementstructuur geëvalueerd en bezien
op toekomstbestendigheid. Ook de interne-
begeleidingsstructuur gaat per 8 jaar geëvalueerd worden. De
opmerking dat iedere interne begeleider een eigen specialisme
kan krijgen is een optie, maar er zijn meerdere opties denkbaar
(pag. 23/27).

7. De conclusie van de inspectie dat de begeleiding van meer- en
hoogbegaafde leerlingen meer binnen de groep geïntegreerd
moet worden is een ontwikkelpunt voor de komende jaren.
Datzelfde geldt voor het meer inzetten van activerende
werkvormen, waarbij de inspectie constateert dat de klassikale
instructie in een aantal gevallen te lang duurt.

8. De inspectie constateert waarderend dat de extra ondersteuning
in zowel cognitie als gedrag op meerdere manieren vorm krijgt;
we willen dit vasthouden.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


