o.b.s. "De Opslach"

Herstelonderzoek

Datum vaststelling: 25 februari 2020

Samenvatting

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in januari 2019 als Zeer
Zwak beoordeeld. Toen waren de standaarden Zicht op ontwikkeling,
Didactisch handelen, Onderwijsresultaten, Kwaliteitscultuur en
Verantwoording en dialoog Onvoldoende.
De school heeft op 14 januari 2020 een herstelonderzoek gehad.
Vier van de vijf standaarden zijn nu voldoende. De standaard Zicht op
ontwikkeling is nog niet voldoende. Wij beoordelen de kwaliteit van
het onderwijs nu als Onvoldoende.

Bestuur: Elan Onderwijsgroep
Bestuursnummer: 41693

School: De Opslach
Totaal aantal leerlingen: 177
BRIN: 13QJ

Wat is verbeterd?
De afgelopen periode is, onder leiding van de directeur, met het team
en de intern begeleider gemotiveerd en met daadkracht gewerkt aan
het verbeterplan. Er is voldoende afstemming in de lessen, de leraren
geven goede uitleg en de leerlingen zijn actief en betrokken. De
resultaten zijn op orde. Teamleden bespreken de ontwikkeling van de
leerlingen met elkaar. Ook werkt het team in een open en
professionele cultuur aan zijn eigen bekwaamheid. De directeur en de
intern begeleider observeren regelmatig in de klassen. De ouders en
het team zijn met recht trots op wat de school in relatief korte tijd
heeft bereikt. In de school heerst een rustige en prettige sfeer.
De leerlingen en ouders zijn tevreden zijn over de school.
Wat kan beter?
De school heeft zicht op de onderdelen waar aanscherping nodig is.
Het is aan te bevelen om de effecten van de doelen uit het
verbeterplan te blijven monitoren. Ook kunnen de leraren nog meer
van en met elkaar leren. Het is belangrijk om het behaalde
kwaliteitsniveau vast te houden en te versterken.
Wat moet nog beter?
Het team volgt systematisch de ontwikkeling van alle leerlingen.
Wanneer deze ontwikkeling niet naar verwachting is, moet het team
scherper analyseren wat de oorzaken daarvan zijn. Op basis van zo’n
analyse kan het team beter bepalen welke ondersteuning de leerling
nodig heeft. Hier is een start mee gemaakt in de bovenbouw maar dit
moet voor alle leerlingen gerealiseerd worden.
Hoe verder?
De school krijgt twee herstelopdrachten en over een jaar voeren we
weer een herstelonderzoek uit op de school.
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1 . Opzet van het herstelonderzoek
De inspectie heeft op 14 januari 2020 een herstelonderzoek
uitgevoerd op de Opslach naar aanleiding van het oordeel Zeer Zwak
in januari 2019.
Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair
onderwijs.

Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP1 Aanbod

●

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP3 Didactisch handelen

●

Schoolklimaat
●

SK1 Veiligheid
Onderwijsresultaten

●

OR1 Resultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met
leerlingen, ouders, leraren, de intern begeleider en de directeur.
Aan het eind van de onderzoeksdag voerden we een feedbackgesprek
met alle betrokkenen. Hierbij was ook een afvaardiging van het
bestuur aanwezig.
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Legenda

Overige wettelijke vereisten
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader).
• Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 13, lid 1 onder e, in samenhang
met art. 40 WPO
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
art. 4b, WPO
• Onderwijstijd art. 8, lid 9 onder b, WPO
Signalen
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen.
Soms heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek.
Er zijn geen signalen over de Opslach bij ons binnengekomen die
opvolging vereisen.

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, de conclusie en het vervolgtoezicht.
Hoofdstuk 3 gaat verder in op de resultaten van het onderzoek op de
onderzochte standaarden. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur
op het onderzoek en het rapport opgenomen.
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2 . Hoofdconclusie en vervolg
In januari 2019 hebben wij op de Opslach een onderzoek uitgevoerd
en het oordeel Zeer Zwak toegekend.
Op 14 januari 2020 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs
opnieuw in kaart gebracht en kennen nu het oordeel Onvoldoende
toe.

Vanaf maart 2019 is er een verbeterplan opgesteld waar het team,
samen met de nieuwe intern begeleider, onder leiding van een
interim directeur voortvarend gewerkt heeft aan de noodzakelijke
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
De plannen en de acties die uit het verbeterplan voortvloeien
hebben tot het resultaat geleid dat op vrijwel alle standaarden de
basiskwaliteit aanwezig is. Het didactisch handelen van de leraren
voldoet aan de basiskwaliteit. Dit beoordelen we nu als Voldoende.
De kwaliteitscultuur beoordelen we als Voldoende omdat de leraren
samenwerken aan de professionalisering ten gunste van de kwaliteit
van het onderwijs. Ook de verantwoording en dialoog is Voldoende.
De ouders worden meegenomen in het verbeterproces van de school
en ook de onderwijsresultaten zijn zichtbaar in de schoolgids.
De leraren hebben op dit moment nog onvoldoende kunnen laten
zien hoe de leraren de resultaten analyseren om stagnaties in de
ontwikkeling van leerlingen aan te pakken. Er is een begin gemaakt
met registreren, signaleren en evalueren. De analyses waren deels
aanwezig evenals de vertaling naar concrete doelen en een
planmatige aanpak. De school heeft ervoor gekozen om eerst het
didactisch handelen op orde te hebben en daarna de focus te leggen
op het verbeteren van de kwaliteit van Zicht op ontwikkeling.
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In januari 2019 was kwaliteitszorg met een Voldoende beoordeeld en
dat oordeel blijft hetzelfde. We zien hierbij een verbetering in de
aansturing van de directeur, intern begeleider en bestuur.
De standaard aanbod was niet eerder beoordeeld en voldoet aan de
basiskwaliteit.

Afspraken over vervolgtoezicht
De kwaliteit van het onderwijs vertoont op de Opslach nog één
tekortkoming waardoor de school Onvoldoende is.

Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Standaard Zicht op ontwikkeling is
als Onvoldoende beoordeeld. (OP2)
De school analyseert de
leerresultaten niet van alle leerlingen
voldoende om een ononderbroken
ontwikkeling van alle leerlingen te
garanderen.(art. 8, eerste lid WPO).

Het bestuur zorgt ervoor dat de
school binnen een jaar voldoet aan
de wettelijke eisen.

Wij voeren uiterlijk over een jaar een
herstelonderzoek uit.

Het bestuur dient ervoor te zorgen
dat deze tekortkoming hersteld
wordt.

We vragen aan het bestuur om het
schoolplan, dat aan de eisen
voldoet, naar de inspectie te sturen
voorafgaand aan de start van het
schooljaar 2020-2021.

De standaard Kwaliteitszorg is als
Voldoende beoordeeld. De
herstelopdracht krijgt het bestuur
omdat het schoolplan niet voldoet
aan artikel 12 WPO.
Dit betekent dat de doelen uit het
meerjarenbeleid 2019-2023
beschreven moeten worden in een
document, ter verantwoording aan
de ouders en andere
geïnteresseerden.
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3 . Resultaten herstelonderzoek
We beschrijven in dit hoofdstuk onze bevindingen en geven daar onze
oordelen op de standaarden bij.

3.1. Onderwijsproces

Aanbod
De standaard Aanbod beoordelen we als Voldoende. Het aanbod is
breed, kerndoelendekkend en kent een doorgaande lijn. De school
werkt aan de ontwikkeling van 'methode naar leerlijnen' en hoe het
digitale aanbod kan bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen.
De leerlingen geven in het gesprek aan dat ze tevreden zijn over het
aanbod van leerstof. Ze geven aan dat de afwisseling van de
opdrachten in de methode en het spelenderwijs leren een prettige
manier is om de leerstof eigen te maken. Ook zijn ze tevreden over het
aanbod voor leerlingen die meer aankunnen.
Zicht op ontwikkeling
De standaard Zicht op Ontwikkeling beoordelen we als
Onvoldoende. De school analyseert de leerresultaten niet van alle
leerlingen op voldoende niveau, waardoor een ononderbroken
ontwikkeling van alle leerlingen niet gegarandeerd is (art. 8, eerste lid
WPO). Hiervoor krijgt het bestuur een herstelopdracht. Op basis van
goede analyses kan het team gerichter bepalen welke ondersteuning
de leerling nodig heeft. Dit geldt voor de analyses van de resultaten
op schoolniveau, op groepsniveau en op leerlingniveau. We hebben
dit vooral teruggezien in de bovenbouw maar dit moet voor alle
leerlingen gebeuren. Er is een aanzet gemaakt met het registreren en
evalueren van de leerlingresultaten. Het belangrijkste ontwikkelpunt
hierbij zijn de verdiepende analyses waardoor differentiatie op maat
kan worden gegeven. Enkele verbeterpunten zijn al gerealiseerd daar
waar het gaat om de eenduidigheid in de leerlingkaarten en de
weekplannen in de klassenmappen. Ook voeren de leraren
diagnostische gesprekken met de leerlingen en zien we een
doorgaande lijn in het volgen van de leerlingen.
Didactisch handelen
We beoordelen de standaard Didactisch handelen als Voldoende.
Het team heeft vanaf maart 2019 belangrijke stappen gezet om het
didactisch handelen te verbeteren. We zien tijdens de lesbezoeken een
doorgaande lijn in de structuur van de lessen, in het
klassenmanagement en in de inzet van activerende werkvormen.
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Met behulp van een didactisch model werken de leraren nu
doelgericht aan het onderwijs. Er worden hoge verwachtingen
uitgesproken en in bijna alle groepen heerst een rustige en prettige
werksfeer. De afspraken over het pedagogisch-didactisch handelen
hebben we teruggezien in het dagelijks handelen van de leraren.
Ook het gesprek met de leerlingen bevestigt dit beeld. Zij ervaren de
lessen als prettig omdat er rekening mee wordt gehouden of ze de
instructie nodig hebben of niet. Het verbeterpunt bij het didactisch
handelen zit vooral in het stimuleren van denkstrategieën bij de
leerlingen.

3.2. Schoolklimaat

Veiligheid
We beoordelen deze standaard, net als vorig jaar, als Voldoende.
De school voldoet aan de wettelijke vereisten rond veiligheid van de
leerlingen. De school heeft een geactualiseerd veiligheidsbeleid en
meet de veiligheidsbeleving van de leerlingen met een genormeerd
instrument. De uitkomsten van deze meting gebruikt de school om,
waar nodig, de sociale veiligheid te verbeteren. Langs een
methodische lijn werken de leerlingen als mediator actief mee aan het
bespreken en oplossen van problemen. De leerlingen waarderen de
inzet van de school, voelen zich veilig en weten bij wie ze terecht
kunnen als ze zich niet veilig voelen.

3.3. Onderwijsresultaten

Resultaten
De standaard Resultaten beoordelen we als Voldoende. De eindtoets
van 2019 was voldoende. Ook zien we over de afgelopen drie jaar een
duidelijk stijgende lijn in de behaalde referentieniveaus voor
Nederlandse taal en rekenen. Dit zit nog wel onder het landelijk
gemiddelde. De referentieniveaus zijn in beeld en er zijn concrete
leerdoelen aan gekoppeld. De stijgende lijn en het verbeterplan
bieden perspectief om het landelijk gemiddelde te halen.
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3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitszorg
De standaard Kwaliteitszorg beoordelen we, net als vorig jaar, met
een Voldoende. De school beschikt over een stelsel van kwaliteitszorg
om het onderwijs te verbeteren. Zo peilt de school regelmatig de
tevredenheid van leerlingen, personeel en ouders, evalueert de
schoolresultaten en hanteert een cyclus van jaarverslagen en
jaarplannen. Na het onderzoek in januari 2019 heeft de
school verbeterdoelen gemaakt over wat men wil bereiken.
Deze doelen zijn beschreven in de verbeterkaarten en dit heeft geleid
tot een goed werkend verbeterplan. Dit plan draagt bij, mede door de
gesprekken tussen bestuur en directie, aan het doelgericht verbeteren
van de kwaliteit van het onderwijs. De aansturing door zowel het
bestuur als de directie is het afgelopen jaar sterk gebleken.
Het bestuur krijgt wel een herstelopdracht omdat het schoolplan niet
voldoet aan artikel 12 WPO.
Dit betekent dat de doelen uit het meerjarenbeleid 2019-2023
beschreven moeten worden in een document, ter verantwoording aan
de ouders en andere geïnteresseerden.
Kwaliteitscultuur
De standaard Kwaliteitscultuur beoordelen we als Voldoende. Na de
beoordeling in januari 2019 heeft het team de schouders eronder
gezet. Er is op basis van een gezamenlijk draagvlak en ambitie gewerkt
aan het verbeterplan. De klassenbezoeken, de reflectieve
nagesprekken die de leraren hebben gevoerd met de directeur en de
intern begeleider alsook de teambordsessies dragen bij aan de
professionalisering van de leraren.
We zien dat het systeem van kwaliteitszorg en de aansturing vanuit de
directie werkt en voldoende effect heeft op het realiseren van een
professionele kwaliteitscultuur, wat we terugzien in het professioneel
statuut.
Verantwoording en dialoog
De standaard Verantwoording en dialoog beoordelen we als
Voldoende. De school legt in de schoolgids voldoende
verantwoording af over de resultaten die met het onderwijsleerproces
worden bereikt en de schoolontwikkeling. De school hecht waarde
aan het informeren van ouders en doet dit in nieuwsbrieven,
informatiebijeenkomsten en het ouderportal.
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De ouders geven aan zeer tevreden te zijn over de informatie die ze
krijgen van zowel de voortgang van hun kinderen als de ontwikkeling
van de school. Ze worden goed meegenomen in het verbeterproces
van de school. Het bestuur wordt voldoende geïnformeerd over de
voortgang van het verbeterplan en op de effecten die dit heeft op de
kwaliteit van de school.

3.5. Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen.
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4 . Reactie van het bestuur
Het bestuur van Elan Onderwijsgroep heeft in de afgelopen periode
het verslag ontvangen dat naar aanleiding van het inspectiebezoek op
14 januari 2020 is opgemaakt. In deze brief willen we u onze reactie
doen toekomen als het gaat om de bevindingen zoals deze in het
rapport zijn beschreven.
De school heeft in het afgelopen jaar een grote ontwikkeling
doorgemaakt als het gaat om de beoordeelde indicatoren. Het team
heeft het afgelopen jaar grote slagen gemaakt als het gaat om de
kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur in de school. Met alle punten
waaraan is gewerkt spreekt het bestuur haar vertrouwen uit voor de
periode die komt. Het bestuur van Elan Onderwijsgroep herkent zich
in het rapport van de inspectie.
De ingezette koers van ontwikkeling wordt onverminderd voortgezet
waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel interne als externe
expertise om te komen tot een voldoende beoordeling.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

