
De Garve

Herstelonderzoek

Primair Onderwijs

Januari 2018



Samenvatting

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in december 2016
als zwak beoordeeld. De eindresultaten waren drie jaar achtereen
onvoldoende en er waren belangrijke tekortkomingen in het
didactisch handelen.

Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als voldoende.

Wat moet nog beter?
Er zijn in dit onderzoek geen zaken aangetroffen die beter moeten.

Wat is verbeterd?
De onderwijsresultaten zijn verbeterd. De eindresultaten behaald
door de groep 8 in 2017 waren weer voldoende. Ook de
tussenresultaten laten een positief beeld zien.
Leerkrachten leggen doelgericht uit. Zij zorgen voor een taakgerichte
werksfeer door de inzet van activerende werkvormen, maar ook door
de gewenste leerhouding duidelijk te maken.
Tijdens de instructie houden leraren planmatig rekening met de
verschillen tussen leerlingen.

Wat kan beter?
Bij wat beter kan, sluiten wij ons aan bij de eigen verbeteragenda van
de school. Er zijn duidelijke afspraken over wat in iedere groep te zien
moet zijn. Door het uitvoeren van lesbezoeken en door het bevragen
van leerkrachten is scherp in beeld gebracht waar verbeteringen
liggen.

Hoe verder?
De school valt niet langer onder intensief toezicht.
Het volgende onderzoek vindt plaats volgens de reguliere cyclus van
de vierjaarlijkse onderzoeken naar scholen en besturen.
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Bestuursnummer: 40804

School: 04SW De Garve
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Opzet van het herstelonderzoek1 .

Standaard Onderzoek/Verificatie

OnderwijsprocesOnderwijsproces

OP1 Aanbod verificatie

OP2 Zicht op ontwikkeling verificatie

OP3 Didactisch handelen onderzoek

SchoolklimaatSchoolklimaat

SK1 Veiligheid verificatie

OnderwijsresultatenOnderwijsresultaten

OR1 Resultaten onderzoek

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg verificatie

KA2 Kwaliteitscultuur onderzoek

De inspectie heeft een herstelonderzoek uitgevoerd op basisschool De
Garve naar aanleiding van het oordeel zwak in december 2016.

Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair
onderwijs.
De oordelen voor de standaarden aanbod, zicht op ontwikkeling,
veiligheid en kwaliteitszorg waren tijdens het onderzoek in 2016 als
'voldoende' beoordeeld. Deze oordelen zijn na verificatie
overgenomen.

Tabel overzicht standaarden

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd
met leerkrachten, directie en intern begeleider.
Aan het eind van de onderzoeksdag hebben we onze bevindingen
gedeeld met alle betrokken. Bij dat feedbackgesprek was ook een
vertegenwoordiging van het bestuur van de school aanwezig.
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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

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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Hoofdconclusie en vervolg De
Garve

2 .

In december 2016 hebben wij op De Garve een onderzoek uitgevoerd
en het oordeel zwak toegekend.

Op november 2017 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw
in kaart gebracht en kennen we nu het oordeel voldoende toe. De
inspectie stelt vast:

• dat de eindopbrengsten weer voldoende zijn en de stijgende
tussenresultaten laten zien dat de school op weg is naar
duurzaam voldoende opbrengsten;

• dat het didactisch handelen van leerkrachten is versterkt, met
name de doelgerichte instructie en het zorgen voor een
taakgerichte werksfeer.

Op basisschool De Garve is de basiskwaliteit ruimschoots hersteld.
Op basis van een gezamenlijke visie op onderwijs werken alle
betrokkenen langs een geleidelijke weg aan verdere
onderwijsverbetering.

Afspraken over vervolgtoezicht

De kwaliteit van het onderwijs is weer van voldoende niveau.
Basisschool De Garve valt niet langer onder intensief toezicht.
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Resultaten herstelonderzoek De
Garve

3 .

De kwaliteit van het onderwijs op basisschool De Garve is weer
voldoende.

• Het didactisch handelen van leraren is versterkt met name door
een doelgerichte instructie.

• De eindresultaten zijn voldoende, ook de tussentijdse
resultaten bevestigen het beeld dat de school op weg is naar
duurzaam voldoende eindresultaten.

De interventies die de school heeft ingezet om dit resultaat te behalen
zijn succesvol gebleken.

3.1 Onderwijsproces

Aanbod
Deze standaard was ook tijdens ons onderzoek van 2016 van
voldoende niveau. Tijdens dit onderzoek is deze standaard
geverifieerd.
Het aanbod voor de cognitieve vakken is uitgebreid met aanbod voor
leersterke leerlingen. In de onderbouw van de school stemmen de
leerkrachten het aanbod beredeneerd af op de ontwikkeling van de
leerlingen. Het aanbod voor de wereldoriënterende vakken wordt
steeds meer thematisch aangeboden. De kerndoelen van de
wereldoriënterende vakken komen zodanig aan de orde dat
leerlingen vaardigheden aanleren zoals samenwerken, onderzoeken
en het delen van informatie.

Zicht op ontwikkeling
Deze standaard was ook tijdens ons onderzoek van 2016 van
voldoende niveau. De verificatie in dit onderzoek leidt tot hezelfde
oordeel.

Didactisch handelen
Deze standaard kende een aantal tekortkomingen tijdens het
onderzoek van 2016. Er waren grote verschillen in het didactisch
handelen van leerkrachten. Kritiek was er op het klassenmanagement
en op de taakgerichte werksfeer. De instructies waren te lang en
leerkrachten hielden tijdens de instructie te weinig rekening met de
verschillen tussen leerlingen.
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Tijdens dit onderzoek bleek dat het didactisch handelen voldoende is.
Leerkrachten leggen duidelijk uit. Hun uitleg is krachtig en doelgericht
en het klassenmanagement is efficiënt.
Met name door een afwisseling in werkvormen zorgen zij ook voor
een taakgerichte werksfeer. Daar waar nodig stimuleren de
leerkrachten op een positieve manier de gewenste leerhouding.
Door na te gaan welke leerlingen de uitleg hebben begrepen, geven zij
ruimte aan leerlingen om eerder aan de verwerking te beginnen.
Lessen worden afgerond met de vaststelling of het doel van de les is
bereikt.

3.2 Schoolklimaat

Veiligheid
De Garve borgt de veiligheid van de leerlingen. Deze conclusie is
overgenomen uit het rapport van 2016. Ter verificatie hebben we
kennis genomen van de uitkomsten van het instrument dat de school
gebruikt om inzicht te krijgen in de veiligheidsbeleving van leerlingen.
Op schoolniveau geeft dit instrument daarvan een positief beeld.

De school heeft de gegevens dieper geanalyseerd en een
gedragsspecialist ingezet om één klas te observeren om na te gaan
welke stappen daar nog kunnen worden gezet.

3.3 Onderwijsresultaten

Op weg naar duurzaam voldoende resultaten.
De resultaten van 2017 zijn weer van voldoende niveau. Ook de
tussenresultaten zijn in de overzichten van de school steeds meer aan
het vergroenen. Daarmee lijkt een einde gekomen aan een periode
van onvoldoende eindopbrengsten en zijn de resultaten van de school
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op weg naar resultaten van een duurzaam voldoende niveau.

3.4 Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitszorg
Ook in ons vorige onderzoek bleek de kwaliteitszorg voldoende
cyclisch van aard.
Dat cyclische karakter geldt voor de grotere verbeteracties, zoals de
vorming van een integraal kindcentrum, de versterking van de
spellingslijn en de aandacht voor effectief leren (IPC). Daarnaast
gebruikt de school een instrument waarin handelingen (ik kan, ik doe)
staan die volgens onderwijsonderzoek veel effect hebben op de
onderwijskwaliteit. Leerkrachten vullen die lijst in om een beeld te
krijgen van hun repertoire. Dit leidt tot zowel individuele
aandachtspunten als tot een schoolbrede verbeteracties.

Kwaliteitscultuur
De kwaliteitscultuur beoordelen we als voldoende. Er is veel draagvlak
voor de ontwikkelingen die de school heeft ingezet. Met name voor de
keuze om langs geleidelijke weg te ontwikkelen.
De onderwijskundige aansturing is er steeds meer op gericht om
verantwoordelijkheden laag in de organisatie te beleggen. Een nieuwe
ontwikkeling zorgt met behulp van externe ondersteuning voor
gezamenlijke afspraken in de school. Eén leerkracht is meer specifiek
betrokken bij de implementatie. Deze krijgt de gelegenheid om meer
deskundigheid te verwerven om zo de ontwikkeling vast te houden en
uit te bouwen.
Leerkrachten geven aan dat er een traditie op de school is met
collegiale consultaties, waarin leerkrachten met en van elkaar leren.
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Reactie van het bestuur4 .
Het schoolteam van De Garve is trots op het inspectierapport dat zij
heeft ontvangen. Alle beoordeelde indicatoren zijn met een
voldoende gewaardeerd en er zijn geen items als onvoldoende
aangemerkt. Op basisschool De Garve is de basiskwaliteit ruimschoots
hersteld. Dit is voor het team een indicatie dat binnen de school de
juiste dingen worden gedaan en deze ook van voldoende kwaliteit
zijn. De inhoud van de rapportage is voor het schoolteam herkenbaar.
De Garve had een zwakke beoordeling gekregen in 2016. Dit oordeel
was tot stand gekomen, doordat in 2014, 2015 en 2016 de
eindopbrengsten onder de ondergrens lagen. De tussenmetingen
worden door de inspectie niet meegenomen in de beoordeling van
deze indicator Opbrengsten. Deze zijn altijd voldoende geweest.
Op alle van de voorheen door de inspectie aangemerkte kritieke
leermomenten scoren de leerlingen van De Garve de afgelopen 5
schooljaren boven het landelijk gemiddelde. Daarnaast is in onze
tussenmetingen zichtbaar dat er over de verschillende leerjaren heen
een stabiele ontwikkelingslijn zichtbaar is. Dit laat ons zien dat de
onderwijskwaliteit door de school heen van constante kwaliteit is.
Desalniettemin heeft de school haar functioneren kritisch onder de
loop genomen en op het gebied van instructie en zorg de zaken
aangescherpt.
De taakgerichte werksfeer is verbeterd. Ook de afstemming van het
aanbod aan de verschillende doelgroepen zijn strakker uitgewerkt en
worden door de hele school heen uitgevoerd.
Ook hebben wij een laag (0,0 %) verwijzingspercentage. Dat betekent
dat wij met praktisch alle leerlingen, die bij ons aangemeld worden,
toch sterke leerresultaten behalen. Dit is voor ons een signaal dat
onze zorgstructuur en ons onderwijssysteem goed werken.
Het bestuur ziet met vreugde dat de ingezette interventies resultaat
hebben opgeleverd. Het bezoek van de inspecteur en de nabespreking
leiden er toe dat de plannen van het bestuur richting ‘Onderwijs van
de Toekomst’ verder uitgevoerd kunnen worden. Deze zullen
ondersteunend werken bij de in gang gezette onderwijsverbeteringen.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


