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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 Stichting voor basisonderwijs op
Reformatorische Grondslag Katwijk en omstreken. We hebben
onderzocht of het bestuur op zijn school zorgt voor onderwijs van
voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de
toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Wat gaat goed?
Het bestuur van de Voetiusschool doet zijn werk op een professionele
manier. De uitvoerende en toezichthoudende taken van het bestuur
zijn duidelijk gescheiden en iedereen weet wat er van hem of haar
verwacht wordt. De directeur van de school is tevens uitvoerend
bestuurder waardoor voor hem een belangrijke rol is weggelegd in de
schoolorganisatie en in de communicatie tussen alle partijen. Dit doet
hij naar volle tevredenheid van de mensen die wij gesproken hebben
in het kader van het onderzoek.

De toezichthoudend bestuurders zijn goed op de hoogte van wat er in
en om de school gebeurt. Dit is dankzij de korte lijnen die er zijn met
de schoolleiding en ook door de regelmatige rapportages die
zij ontvangen over het reilen en zeilen van de school. Daarnaast
zorgen zij ervoor dat de schoolorganisatie ook door deskundigen van
buitenaf doorgelicht wordt. Dit levert een schat aan informatie op, die
gebruikt wordt om het bestuursbeleid aan te scherpen. Een keer per
jaar gaan de toezichthoudend bestuurders ook zelf op onderzoek uit.
Dit doen ze om na te gaan wat er zoal leeft op de
school. Zij weten goed waar ze op moeten letten omdat binnen het
bestuur duidelijke doelen en prestaties zijn afgesproken waar de
onderwijskwaliteit van de school aan moet voldoen. Op het gebied
van besturen en financiën is het bestuur deskundig.

De directie, de leraren en het bestuur blijven de kwaliteit van het
onderwijs op de Voetiusschool goed volgen en zijn daar zelf ook
kritisch in. Doordat ze een goed systeem hebben om de kwaliteit te
evalueren komen ze regelmatig verbeterpunten op het spoor, waar
vervolgens dan hard aan gewerkt wordt.

Het bestuur heeft de afspraken en doelen, waar de school en het
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bestuur zelf aan moeten voldoen, duidelijk op papier gezet. De
communicatie hierover verloopt volgens alle betrokkenen netjes en
zorgvuldig. Daardoor is en blijft iedereen in en om de school
goed geïnformeerd over waar de school (voor) staat en wat zij
wil bereiken.

De school mag tevreden zijn over de onderwijskwaliteit die zij biedt.
Kinderen krijgen duidelijke uitleg, leren veel en graag en halen goede
resultaten. En dat gebeurt bovendien in een prettige, veilige sfeer.
Ouders, kinderen en leraren met wie wij gesproken hebben, zijn dan
ook trots op de school.

Tot slot stellen we vast dat het bestuur financieel gezond is. Het

bestuur gaat zorgvuldig en bewust met zijn geld om en is in staat om

nu en in de toekomst goed onderwijs te bieden.

Wat kan beter?
Het toezichthoudend bestuur heeft veel kennis op het gebied van
besturen en financiën maar kan zichzelf versterken door meer kennis
in huis te halen op onderwijskundig gebied. Dan kan het ook op dat
gebied de goede vragen stellen en zo nog beter nagaan of de
school goed genoeg presteert.

Verder is het toezichthoudend bestuur bezig om zich op onderdelen te
verbeteren. Zo is er is jaarlijks contact met de ouders en leraren van de
Adviesraad, maar de besluiten die uit dat overleg voortkomen zouden
duidelijker vastgelegd kunnen worden. Daardoor kan de Adviesraad
haar werk beter doen en weten de leden ook beter wat er met hun
adviezen gebeurt.

De school heeft samen met het bestuur de juiste zaken gekozen
om de onderwijskwaliteit te verbeteren want dat zijn ook volgens ons
de punten waar winst mee te behalen is. Zo is de kwaliteit van de
uitleg in de lessen wel voldoende, maar deze zou beter afgestemd
kunnen worden op leerlingen voor wie de stof te makkelijk is.
Dit zou bijvoorbeeld bereikt kunnen worden wanneer leraren meer
met elkaar samenwerken en vaker bij elkaar in de klassen komen
kijken. Er valt namelijk veel van elkaar te leren op dat gebied. Het is
belangrijk dat schoolleiding en het uitvoerend bestuur dit stimuleren
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en de mogelijkheden scheppen voor de leraren om dit in de praktijk
te brengen.

De school staat op zichzelf in Katwijk, dit vanuit haar keuze voor
een eigen identiteit. Het is belangrijk dat de school steeds meer het
contact met de 'buitenwereld' blijft zoeken, niet alleen om zich
te verantwoorden maar ook om haar kwaliteit te tonen. Dit is
trouwens een punt waar de school al bewust aan werkt.

Wat moet beter?
Deze vraag is niet van toepassing voor het bestuur en de school
omdat zij voldoen aan alle wettelijke eisen.

Vervolg
In principe voeren we over vier jaar weer een onderzoek uit naar de
kwaliteitszorg van het bestuur en de onderwijskwaliteit van de
Voetiusschool.
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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 2, 6 en 8 februari 2018 een vierjaarlijks
onderzoek uitgevoerd bij de Stichting voor basisonderwijs op
Reformatorische Grondslag Katwijk en omstreken. 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.
deze standaarden staan weergegeven in onderstaande tabel.

Om de Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken
we tevens een aantal aspecten van de onderwijskwaliteit op de
Voetiusschool. We hebben dit onderzoek ingericht als een
verificatieonderzoek. Het verificatieonderzoek is onderdeel van het
onderzoek naar de kwaliteitszorg op bestuursniveau. We voeren het in
de eerste plaats uit om vast te stellen of de kwaliteitszorg van het
bestuur voldoende is. Het onderzoek laat zien of het bestuur
voldoende informatie heeft over de school en of sturing op de
kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het geeft ons in de
tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de school.
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Standaard Onderzocht

OnderwijsprocesOnderwijsproces

OP1 Aanbod/Onderwijsprogramma ●

OP2 Zicht op ontwikkeling ●

OP3 Didactisch handelen ●

SchoolklimaatSchoolklimaat

SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat ●

In onderstaande tabel staat aangegeven welke standaarden we tijdens
het verificatieonderzoek op de Voetiusschool onderzocht hebben.

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we tijdens
het bestuursonderzoek een aantal onderzoeksactiviteiten uitgevoerd.
Deze activiteiten bestonden uit een documentenanalyse en het
voeren van gesprekken met sleutelfiguren binnen de organisatie. Zo
hebben we gesproken met het uitvoerend bestuur, een
vertegenwoordiging van het toezichthoudend bestuur, de adviesraad
en de directeur.

Het accent in het verificatieonderzoek op de school lag op een aantal
speerpunten in het onderwijskundig beleid van het bestuur. Het ging
hierbij om:
- de versterking van (de eenheid in) het didactisch handelen;
- de doorgaande lijn in het leerstofaanbod;
- de afstemming van het onderwijs op niveauverschillen (met

name ook bij de beter presterende leerlingen);
- maatregelen om een veilig pedagogisch klimaat te waarborgen.

Om te kunnen vaststellen of de genoemde speerpunten voldoende tot
hun recht komen in de onderwijspraktijk hebben we diverse
activiteiten uitgevoerd tijdens het verificatieonderzoek op de school.
Zo zijn we in gesprek gegaan met een afvaardiging van de leerlingen
en de ouders. Ook hebben we gesproken met de leraren, de directeur
en de intern begeleider. Daarnaast zijn in alle groepen lesobservaties
uitgevoerd samen met vertegenwoordigers van de school.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
het verificatieonderzoek op de school
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In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
de rapportage 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

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 8/20



Resultaten onderzoek op
bestuurs/directieniveau

2 .

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

In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat
de oordelen zijn op de twee onderzochte kwaliteitsgebieden op
bestuursniveau. Dit schooljaar spreken wij in het funderend onderwijs
nog geen eindoordeel uit op het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie op bestuursniveau. Vandaar dat hier een oordeel ontbreekt.
Verder 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/directie doorwerkt
tot op schoolniveau.
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Samenvattend oordeel
Uit ons onderzoek is gebleken dat de kwaliteitszorg en het financieel
beheer van het bestuur van de Voetiusschool van voldoende tot goed
niveau is. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan de
professionele wijze waarop het bestuur opereert. De taken en
verantwoordelijkheden zijn duidelijk afgebakend en
vastgelegd, waarbij men de richtlijnen vanuit de Code Goed
Bestuur nauwgezet volgt. Het uitvoerend bestuur weet goed wat het
wil met de school en maakt dit ook zichtbaar in de vorm van concrete
prestatiedoelen. Dit is bepaald geen papieren werkelijkheid. De
toezichthouders zien er daadwerkelijk goed op toe dat de kwaliteit
van het onderwijs op het afgesproken niveau is en blijft. Dit gebeurt
met behulp van een integraal kwaliteitsinstrument, interne en externe
onderzoeken,diverse
verantwoordingsdocumenten en een consequent
gehanteerde plancyclus.

De betrokkenheid van eenieder bij de kwaliteitszorg wordt versterkt
door de korte lijnen en lage drempels, dankzij de kleinschalige
organisatie van bestuur en school. Het bestuur is zich bewust van het
risico van vermenging van rollen en taken en daardoor een
tekortschietende professionaliteit. Daarom is bewust gekozen voor
een heldere scheiding tussen toezichthoudende en uitvoerende taken
en verantwoordelijkheden en een professionele, zakelijke dialoog met
alle betrokkenen. Op die onderdelen waar de kwaliteitszorg nog
verbetering behoeft, heeft het bestuur dit meestal zelf al
onderkend.

Uit het verificatieonderzoek op de school blijkt dat het beeld dat wij
gekregen hebben van de kwaliteit van het onderwijs nagenoeg
helemaal correspondeert met het beeld van het uitvoerend bestuur.
Nog belangrijker is dat we ook gemerkt hebben dat het verbeterbeleid
van het bestuur grotendeels zijn uitwerking heeft op de werkvloer van
de school. Dat wil niet zeggen dat dit beleid al op alle gebieden het
beoogde effect heeft gehad op de onderwijskwaliteit. Met name in het
afstemmen van het onderwijs op de beter presterende leerlingen is
nog winst te behalen. Ook in het versterken van een professionele
feedbackcultuur binnen het lerarenteam kan een slag gemaakt
worden.

De financiële positie van het bestuur is in orde. We zien op de korte of

middellange termijn geen risico’s voor de financiële continuïteit. Waar

nodig worden extra middelen vrij gemaakt om de onderwijskwaliteit te

verbeteren en de leraren te ontlasten.

2.1 Kwaliteitszorg en ambitie

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 10/20



In de onderstaande tabel geven wij de oordelen weer op de
standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. Wij
lichten vervolgens onze oordelen aan de hand van de deelvragen die
centraal staan in dit onderzoek.

Heeft het bestuur doelen afgesprokHeeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeften met de school, heeft hethet
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurtvoldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op dehet op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?

Deze vragen kunnen volmondig positief beantwoord worden. Om die
reden hebben we de standaard 'Kwaliteitszorg' als goed beoordeeld.

De kwaliteitszorg van het bestuur is professioneel van opzet en
uitvoering. De basis hiervan ligt besloten in de onderwijsvisie en het
bestuursconcept die verankerd zijn in het strategisch beleidsplan en
de daarvan afgeleide beleidsdocumenten. Daarnaast hanteert het
toezichthoudend bestuur een uitgebreid intern toezichtkader met
daarin scherp geformuleerde kwaliteitscriteria, ambities en doelen.
Aan de hand hiervan en met behulp van de bestuursrapportages,
managementrapportages, jaarverslagen en
tevredenheidsonderzoeken en eigen onderzoek kan het toetsen of de
onderwijskwaliteit aan de gestelde kwaliteitseisen
beantwoordt. Wellicht kan het toezichthoudend bestuur zich een
dienst bewijzen door naast de al aanwezige financiële en bestuurlijke
deskundigheid ook gebruik te maken van onderwijskundige
deskundigheid van derden bij de uitoefening van de toezichttaak.
Dit laat onverlet dat het toezichthoudend bestuur bij zijn
kwaliteitsanalyse wel degelijk gericht gebruik maakt van externe
bronnen. Zo worden de resultaten van een externe audit en de
inspectierapporten steeds betrokken bij de keuze van
verbeterprioriteiten. Daarnaast inventariseren de toezichthouders
ook zelfstandig hoe het met de kwaliteit van het onderwijs en het
welbevinden van de teamleden op de werkvloer gesteld is.
Het mandaat voor de onderwijskundige aansturing van de school
is overigens bewust toebedeeld aan het uitvoerend bestuur, c.q. de
schooldirecteur.

De verbinding tussen bestuur en school komt duidelijk naar voren
in de kwaliteitscyclus, waarbij opvalt dat diverse
beleidsdocumenten een duidelijke samenhang met elkaar vertonen.
Het strategisch beleidsplan van het bestuur is nader uitgewerkt
in operationele beleidsplannen, die hun weerslag vinden in het
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schoolplan en de daarvan afgeleide jaarplannen. De rode draad in het
bestuursbeleid en de vertaalslag daarvan naar het schoolbeleid is
daarmee op papier goed gewaarborgd. Uit ons onderzoek blijkt dat dit
ook in de praktijk het geval is. De speerpunten in het bestuursbeleid
krijgen daadwerkelijk handen en voeten op de werkvloer. De directeur,
tevens uitvoerend bestuurder, speelt hierin als verbindende schakel
een belangrijke rol.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneertHeeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?het transparant en integer (KA2)?

Ook deze vraag kan met 'ja' beantwoord worden, al is er op een
enkel onderdeel nog ruimte voor verbetering. Om die reden hebben
we de standaard 'Kwaliteitscultuur' als voldoende beoordeeld.

Het bestuur en de school vormen als gevolg van de gekozen
'éénpitterstructuur' een kleinschalige organisatie. Het bestuur is zich
terdege bewust van de voordelen maar ook van de risico's hiervan.
Om die reden werkt men al geruime tijd samen met zes andere
scholen van dezelfde identiteit in Zuidwest-Nederland in de vorm van
een besturencoöperatie. Deze keuze maakt de individuele scholen
minder kwetsbaar en biedt bovendien kansen om
bovenschools beleidslijnen en formats te ontwikkelen en kennis te
delen.

Daarnaast is het bestuur van de Voetiusschool ook alert op het risico
binnen de Katwijkse constellatie van een 'ons kent ons' cultuur.
Daarom is bewust gekozen voor een bestuurlijke
structuur die voorziet in een duidelijke scheiding tussen
toezichthoudende en uitvoerende taken en een transparante
communicatie- en verantwoordingscultuur (conform de richtlijnen
vanuit de Code Goed Bestuur). Dit is niet alleen een papieren
scheiding, ook in de praktijk zijn alle betrokkenen zich bewust van het
belang van deze scheiding. In het begin was het nog wennen voor de
toezichthouders om de eigen rol goed te bewaken, maar hierin treden
zij steeds rolvaster op.

Het belang om binnen alle geledingen van de organisatie te werken
aan een professionele cultuur van samenwerken aan duurzame
verbeteringen, wordt breed gedeeld binnen de organisatie. Dit vraagt
om een transparante manier van communiceren op alle niveaus en
een breed draagvlak voor vernieuwing en verbetering van het
onderwijs op de werkvloer. Ook hierin vervult de directeur,
tevens uitvoerend bestuurder, een belangrijke voorbeeldrol. Hij zorgt
ervoor dat het vanuit het bestuur uitgezette beleid niet 'top-down'
aan het team opgelegd wordt, maar bewust vanuit een breed
draagvlak door de leraren gedragen en vorm gegeven wordt.

In het versterken van een professionele werkcultuur binnen het team
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zelf ligt nog wel ruimte voor verbetering. De verhoudingen binnen het
team zijn op zich goed en er is voldoende elan om gezamenlijk te
werken aan verbeteringen in het onderwijs. Maar het is nog niet
gebruikelijk om actief te leren van elkaars deskundigheden, door
middel van gestructureerde collegiale consultaties en gerichte
klassenbezoeken bij elkaar. Er ligt nog een mooie taak voor directeur-
bestuurder om het team hierin verder te motiveren en te faciliteren.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties enCommuniceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkontwikkelingen en die van zijn school (KA3)?elingen en die van zijn school (KA3)?

Het antwoord op deze vraag is overwegend positief. Op een enkel
punt zien wij nog mogelijkheden voor optimalisering. Al met al laten
we de balans doorslaan naar een oordeel 'goed' op deze standaard
('Verantwoording en dialoog').

Over de uitkomsten en effecten van het kwaliteitsbeleid op
bestuursniveau en schoolniveau communiceren de schoolleiding en
het bestuur op zeer zorgvuldige en uitgebreide wijze. Dit gebeurt
onder andere aan de hand van managementrapportages,
bestuursrapportages en jaarverslagen. Specifiek voor ouders en
andere betrokkenen en belangstellenden is een nieuwe website
gelanceerd die hier en daar verder verrijkt kan worden. Ook in de
schoolgids staat duidelijk verantwoord waar de school aan werkt en
welke resultaten zij bereikt heeft. De ouderbetrokkenheid wordt door
de schoolleiding en het team verder gestimuleerd door het
organiseren van thema-avonden en het starten van zogenaamde
'luistergesprekken'.

Ten behoeve van een goede interne dialoog heeft het
toezichthoudend bestuur periodiek overleg met de Adviesraad
(bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders en leraren) en het
uitvoerend bestuur. De toezichthouders hebben met de leden van de
adviesraad afgesproken om de gemaakte afspraken tijdens het
gezamenlijke overleg beter vast te leggen. Ook hebben zij
toegezegd om in de toekomst zorgvuldiger (dus langs de formele weg)
terug te koppelen wat zij met de adviezen van de raad gedaan heeft of
nog gaan doen. Dit gebeurde namelijk tot dusverre teveel
via informele contacten.

De school en het bestuur bezinnen zich op een meer open en
toegankelijke communicatie met de Katwijkse samenleving. Enerzijds
om de hardnekkige beeldvorming, die er over de school bestaat, te
nuanceren bij de buitenwacht. En anderzijds om de school beter te
kunnen profileren, mede vanuit oogpunt van werving van nieuwe
leerlingen. Deze insteek is al terug te zien in de vorm van berichten in
de lokale pers, bijvoorbeeld over een geslaagd
duurzaamheidsproject, waar de school uit eigen middelen gestalte
aan heeft gegeven. Dit verdient verdere navolging omdat de
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school voldoende redenen heeft om trots te zijn op de eigen kwaliteit
en dit ook meer naar buiten zou mogen uitdragen.

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. Wij geven geen oordeel over de
financiële doelmatigheid. Wel informeren wij bij besturen naar
aspecten van doelmatigheid en gaan daarover zo nodig het gesprek
aan. Bij het bestuur van de Voetiusschool was dit niet aan de orde.

Op basis van de informatie uit het bestuursverslag en de beoordeling

van de accountant stellen wij vast dat het bestuur voldoende geld

heeft om het onderwijs nu en in de nabije toekomst te verzorgen,

verstandig met zijn geld omgaat en zich bij het verkrijgen en het

besteden van zijn geld houdt aan de wet- en regelgeving. Wij

beoordelen het financieel beheer dan ook als ‘voldoende’.

2.3 Afspraken over vervolgtoezicht

In principe voeren wij over vier jaar opnieuw onderzoek uit naar de
kwaliteitszorg van het bestuur en de onderwijskwaliteit van de
Ds. G. Voetiusschool.
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Resultaten onderzoek op
schoolniveau

3 .

In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van het
verificatieonderzoek op schoolniveau. We hebben ons in dit
onderzoek gericht op de volgende standaarden:

- OP1: Aanbod
- OP2: Zicht op ontwikkeling
- OP3: Didactisch handelen
- SK2: Pedagogisch klimaat

We hebben voor deze standaarden gekozen omdat deze goed
aansluiten bij een aantal speerpunten in het beleid van het
schoolbestuur. (Zie Hoofdstuk 1)

3.1 de Ds. G. Voetiusschool

Algemeen beeld:
Uit het verificatieonderzoek komt naar voren dat ons beeld van de
kwaliteit van het onderwijs op de Voetiusschool bijna geheel
overeenkomt met het beeld van het bestuur. Wij stellen vast dat de
kwaliteit op de onderzochte standaarden van ruim voldoende tot
goede kwaliteit is.

De Voetiusschool is een goed georganiseerde school die op
deskundige wijze aangestuurd wordt. Rust, structuur, een prettig
schoolklimaat en degelijk onderwijs vormen de kern van de kwaliteit
van de school. Daarbij werkt de school zelfbewust aan het behoud en
de verbetering van de onderwijskwaliteit.

Het bestuur heeft de school scherp in beeld, mede dankzij de korte
lijnen tussen team, schoolleiding en bestuur en de goede
kwaliteitszorg. De strategische beleidskeuzes die gemaakt zijn door
het bestuur zijn duidelijk terug te vinden in het schoolbeleid en zijn
ook daadwerkelijk op de werkvloer onderdeel van de ingezette
verbeteractiviteiten.

Zo is, mede naar aanleiding van een externe audit, geïnvesteerd in het
versterken van de eenheid in het didactisch handelen van de
leerkrachten. De effecten hiervan zijn voor een deel al terug te zien in
de lespraktijk. Verdere verbeteringen zijn mogelijk als leraren nog
meer van elkaars deskundigheden op dit vlak leren gebruik maken.

De leerlingen zijn goed in beeld en de school werkt er hard aan om het
onderwijs nog beter af te stemmen op de niveauverschillen van de
leerlingen. Dit lukt binnen de reguliere lessen beter voor leerlingen
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met leerachterstanden dan voor hen die juist een voorsprong hebben
en meer uitdaging nodig hebben. Overigens heeft dit punt wel de
aandacht van de school en is dit jaar gestart met een verrijkingsgroep
voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Doorgaande lijn in het leerstofaanbod is (op papier)
goed gewaarborgd
De Voetiusschool besteedt veel zorg en aandacht aan het
implementeren van nieuwe methoden. De keuzes hiervoor worden
zorgvuldig gemaakt in overleg met het hele team en gaan gepaard
met scholing en het duidelijk vastleggen van leerstofafspraken. De
invoering van een nieuwe taalmethode is hiervan een goed voorbeeld.
Ook heeft de school geïnvesteerd in de aanschaf van een nieuwe
methodische leerlijn voor de kleutergroepen. Dit gebeurt doordacht
waarbij de koppeling tussen het thematisch vormgegeven aanbod en
de leerlijnen en ontwikkelingsdoelen voor het jonge kind zichtbaar
vastgelegd zijn.

De methoden voor de basisvaardigheden dekken de kerndoelen en
bieden voldoende aangrijpingspunten voor differentiatie in de lesstof.
De school benut deze mogelijkheden over het algemeen in voldoende
mate. Voor de beter presterende kinderen bieden deze
methoden soms te weinig uitdaging. De school is dan ook gestart met
een zogenaamde 'verrijkingsgroep', waarin een aantal geselecteerde
leerlingen één maal per week meer uitdagende leerstof krijgt
aangeboden. Dit initiatief is enthousiast ontvangen en roept de vraag
op of ook binnen de reguliere groepen voldoende verrijkingsstof
voorhanden is.

De school biedt behalve voor de kernvakken ook een uitgebreid
aanbod voor de brede vorming en ontwikkeling van de leerlingen.
Behalve Engels van groep 1 tot en met 8, is er ook een gericht aanbod
voor burgerschap en de sociaal emotionele ontwikkeling. Hoewel
voor deze twee vormingsgebieden duidelijke leerlijnen zijn
afgesproken en vastgelegd, stellen we vast dat hierin de nodige
winst te boeken is. De samenhang in het aanbod en de aanpak
op deze onderdelen zou aanzienlijk versterkt kunnen worden. Met
name in de bovenbouwgroepen geven leraren hier op hun
eigen wijze invulling aan, iets dat ook leerlingen opvalt. Dit pleit dan
ook voor een betere afstemming binnen het team om de doorgaande
lijn ook in de lespraktijk beter zichtbaar te maken.
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Duidelijke instructies; afstemming op verschillen kan nog beter
We hebben samen met vertegenwoordigers van de school
lesobservaties uitgevoerd in alle groepen en onze bevindingen
kwamen met elkaar overeen.
Het is in de meeste groepen zichtbaar dat de opgefriste afspraken
over het toepassen van het directe instructiemodel nageleefd worden.
Dit is ook niet verwonderlijk omdat zowel de directeur als de intern
begeleider regelmatig groepsbezoeken doen om hierop toe te
zien. Wel vallen ons de nodige verschillen tussen leraren op in de wijze
en mate waarin zij effectief en doelgericht instrueren. We denken dat
deze verschillen kleiner zullen worden wanneer leraren meer gebruik
gaan maken van de mogelijkheid om bij elkaar gerichte klasbezoeken
uit te voeren.
Verder valt over de hele linie de rust, de duidelijke structuur en de
plezierige sfeer in de groepen op. Kinderen laten tijdens de lessen
een taakgerichte en leergierige werkhouding zien.

Over het algemeen komen leerlingen, die extra instructie
of begeleiding bij de verwerkingsopdrachten nodig hebben,
voldoende aan hun trekken. Deze kinderen zijn goed in beeld en
krijgen verlengde instructies en gerichte remedial teaching binnen
en buiten de groep. De leerkrachtondersteuner verricht bij dit
laatste een belangrijke rol.
We zijn van oordeel dat de leerlingen die op bovengemiddeld niveau
functioneren, soms tekortkomen binnen de reguliere lessen. De uitleg
duurt voor hen te lang en zij missen op hun niveau toegesneden
verrijkingsstof. In het gesprek dat wij met leerlingen gevoerd hebben
wordt dit beeld dat zij te weinig uitgedaagd worden, bevestigd. Hierin
liggen winstkansen voor de school.

Leerlingen zijn zeer goed in beeld
Een uitgebreide zorgstructuur is van oudsher een kwaliteit van de
school. De school heeft goed zicht op haar leerlingen, dankzij een
uitgebreid en zorgvuldig beheerd leerlingvolgsysteem. Zowel de
cognitieve als sociale ontwikkeling wordt nauwgezet gevolgd,
geanalyseerd en gedocumenteerd in samenspraak tussen de intern
begeleider en de leraren. Ouders worden goed betrokken en tijdig
geïnformeerd over de voortgang van hun kinderen en de gekozen
aanpak. In dat kader is dit schooljaar een start gemaakt met
zogenaamde 'luistergesprekken', om de kennis van ouders actiever te
betrekken bij de inrichting van het onderwijs en de zorg voor de
kinderen. Verder maken opvoedondersteuning,
huiswerkbegeleiding, pre-teaching en zo nodig ook de inzet
van externe expertise integraal deel uit van de zorgstructuur.
Het betrekken van de leerlingen zelf bij hun leerproces om hun
specifieke leer- en zorgbehoeften vast te stellen vormt nog een
ontwikkelpunt voor de school.
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Advisering naar het vervolgonderwijs leent zich voor een interne
dialoog
Hoewel dit onderdeel geen deel uitmaakt van ons onderzoek
hebben we het toch onder de aandacht gebracht van de directie en
het team. Gezien de relatief hoge en stabiele eindresultaten die de
school de afgelopen jaren behaald heeft, is de vraag gerechtvaardigd
of de school in de advisering van de leerlingen naar het
vervolgonderwijs, niet wat al te voorzichtig opereert. De
uitstroomgegevens, afgezet tegen de behaalde eindresultaten en de
rendementsgegevens vanuit het voortgezet onderwijs, wijzen
namelijk in die richting. Wij spreken hier geen oordeel over uit, maar
geven in overweging aan de school om dit onderdeel nader te
onderzoeken en intern te bediscussiëren.

Prettig pedagogisch klimaat; informatievoorziening aan leerlingen
behoeft op onderdelen verbetering
De kleinschalige structuur van de school en de korte lijnen tussen alle
betrokkenen in en om de school dragen bij aan een vertrouwde en
veilige sfeer. Ouders, leerlingen en leraren met wie we gesproken
hebben,, bevestigen het beeld van een school waar het fijn is om te
leren en te werken. Sommige leerlingen geven wel aan dat er soms
sprake is van plaag- en pestgedrag, maar dat de school hier goed
bovenop zit. De school maakt gebruik van duidelijke protocollen en
regels die de leraren consequent toegepassen. Wel kan de school
zich verbeteren in het kenbaar maken aan ouders en leerlingen bij wie
zij (eventueel buiten hun leerkracht om) terecht kunnen in geval
van onveiligheid of vertrouwenszaken.
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Reactie van het bestuur/de
directie

4 .

Dit rapport beschrijft de oordelen van de inspectie over de kwaliteit
van het onderwijs op basisschool de Ds. G. Voetiusschool te Katwijk.
Daarnaast heeft de inspectie de school en het bestuur gevraagd haar
eigen kwaliteit te beoordelen en dat samen met de oordelen van de
inspectie te vertalen naar de ontwikkelingsrichting van de school.

Hieronder geeft het bestuur haar reactie:

Op donderdag 8 februari 2018 bezocht de Inspectie van het Onderwijs,
in het kader van een regulier verificatieonderzoek, basisschool de Ds.
G. Voetiusschool te Katwijk aan Zee. Kwaliteitsonderzoeken hadden
ondergetekenden al diverse keren mee mogen maken. Weliswaar in
een andere rol. De nieuwe vorm die is gekozen met het nieuwe
toezicht hebben we als zéér prettig en constructief ervaren. Het team
van leerkrachten, directie en bestuur zijn tevreden met de
beoordelingen. De beoordeling geeft een extra stimulans om door te
gaan op de ingeslagen weg. De Ds. G. Voetiusschool blijft, en dat is
ook gebleken uit de gehele kwaliteitszorg en –cultuur, voortdurend in
ontwikkeling en streeft naar verbetering. We nemen dan ook de
aanbevelingen, welke voortvloeien uit het inspectiebezoek, mee in de
verdere schoolontwikkeling en met name in het ontwikkelingsplan
2017-2018. Vervolgens zullen de aanbevelingen uit het
inspectierapport ook meegenomen worden in het tot stand komen
van het schoolplan 2015-2019.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 19/20



Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


