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1.Inleiding 

 

Deze rapportage geeft de resultaten weer van een de verdiepende analyse die op 23 

november 2022 door kwaliteitsadviseur Marthe Postma en schoolleider Bart Oud is 

uitgevoerd op RKBS De Windwijzer te Den Helder.  

De focus van de verdiepende analyse was gericht op: 

• een algemeen beeld schetsen van de school  

• eigen leervragen van de school: De kwaliteit van de instructies, waarbij leerlingen met 

en van elkaar leren en geactiveerd worden. Wat zie je? Wat beveel je aan? 

• de kwaliteiten en ontwikkelbehoefte van de schoolleider omtrent eigen 

onderwijskundig leiderschap. 

Er is gebruik gemaakt van een kader met de volgende vragen en hoofdthema’s: 

• Krijgen de leerlingen goed les? (onderwijsleerproces) 

• Voelen de leerlingen zich veilig? (schoolklimaat) 

• Leren de leerlingen genoeg? (resultaten) 

• Let de school goed op de kwaliteit? (kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur) 

• Hoe staat dit in relatie tot het onderwijskundig leiderschap van de schoolleider? 

 

De kwaliteitsadviseur heeft zich gebaseerd op de zelfevaluatie, documenten en andere 

gegevens die door de school zijn aangeleverd. Vervolgens is in afstemming met de school het 

programma opgesteld. Onderdelen van het programma waren: 

• een kennismaking met de school  

• groepsbezoeken. 

• gesprekken met de directeur, interne begeleiding, team, ouders en leerlingen. 

• de mogelijkheid aanvullende documenten in te zien, in dit geval het DGO, logboeken en 

de groep 1-2 registratie Looqin. 

• een mondelinge en voorlopige feedback aan het einde van de dag. 

In deze rapportage doet de kwaliteitsadviseur verslag van de verdiepende analyse. De 

bevindingen staan beschreven in hoofdstuk 2 inclusief de conclusies en aanbevelingen. In 

hoofdstuk 3 beschrijft de schoolleider zijn reflectie op het eigen onderwijskundig leiderschap 

in relatie tot de bevindingen uit hoofdstuk 2.  
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2.Resultaten van de verdiepende analyse 

 

De kwaliteitsadviseur heeft de zelfevaluatie van de school, de ontvangen documenten en de 

eigen waarderingen bestudeerd. Vervolgens heeft de kwaliteitsadviseur een dag lang 

onderzoek gedaan in de school. Op basis van de eigen waardering van de school, alle 

overige, beschikbaar gestelde documenten en de in de praktijk geconstateerde feiten en 

gedane waarnemingen komt de kwaliteitsadviseur tot onderstaande waarderingen. Daarbij 

worden de volgende kwalificaties gehanteerd: 

1. betekent dat dit onderdeel in de kinderschoenen staat. Verdere ontwikkeling is 

dringend nodig. 

2. betekent dat dit onderdeel enigszins is ontwikkeld. Ontwikkeling is  

wenselijk. 

3. betekent dat dit onderdeel voldoende is ontwikkeld en mogelijkheden  

biedt voor verdere ontwikkeling. 

4. betekent dat dit aspect goed is ontwikkeld. 

5. niet gewaardeerd betekent dat er geen waardering kan worden gegeven  

 vanwege het ontbreken van informatie. 

 

2.1.Situatieschets 

 

Contextfactoren kunnen van invloed zijn op de kwaliteit en de kwaliteitsontwikkeling van 

een school. Het gaat hierbij om factoren zoals huisvesting, kenmerken van de 

leerlingenpopulatie, de personeelssamenstelling en uitkomsten van eerdere onderzoeken 

naar de kwaliteit van de school. Over de context van de school merkt de kwaliteitsadviseur 

het volgende op. 

 

Huisvesting en populatie 

RKBS De Windwijzer maakt deel uit van Stichting Sarkon, een katholiek bestuur met 19 

scholen in de kop van Noord-Holland. De Windwijzer is gevestigd in het centrum van Den 

Helder. In het postcode gebied 1782 zijn meerdere basisscholen gevestigd.  

De Windwijzer is gehuisvest in de brede school, waarin verschillende organisaties 
samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 12 jaar. Er wordt samengewerkt 
met de 3+ groep De Sterrenwachters en Kinderdagverblijf Wiele Wiele Stap. Daarnaast heeft 
de school win-win-afspraken gemaakt met Basisschool De Verrekijker en Peutergroep Het 
Avontuur, waarmee faciliteiten gedeeld worden en er een buitenschools aanbod wordt 

https://www.windwijzer.nl/pg-31870-7-134855/pagina/sterrenwachters.html
https://skdh.nl/kinderdagverblijf-wiele-wiele-stap/
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verzorgd. SKDH (Stichting kinderopvang Den Helder) verzorgt de buitenschoolse 
opvang binnen de brede school. Zij bieden opvang van 06:30 tot 18:30 uur.  
Door deze samenwerking is er keuze voor ouders uit verschillende schoolconcepten en is de 
brede school een ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders uit Den Helder. 
Het gebouw is relatief nieuw en is van binnen ruim ingericht. De school kent drie 

verdiepingen, team onderbouw (groepen  1,2,3 ) zit beneden. Hier is ook de peuter-

kleutergroep een onderdeel van.  Het team middenbouw (groepen 4 en 5) op laag twee en 

het team bovenbouw (groepen 6,7,8) zijn op de derde verdieping gevestigd.   

De school werkt met basisgroepen, hier wordt de dag schoolbreed mee gestart. Tevens 

wordt er groepsoverstijgend gewerkt. Waarbij leerlingen met verschillende leeftijden op 

niveau zijn gegroepeerd voor bepaalde instructies of activiteiten. In de midden- en 

bovenbouw volgen de kinderen tijdens de werktijd instructies voor de vakken rekenen, taal, 

spelling en begrijpend lezen. In de onderbouw kunnen leerlingen tijdens het spelen werken 

in de basisgroep en ook overstijgend op het speelplein of aansluiten in een andere groep.  Er 

wordt bij het spelend leren groepsdoorbroken gewerkt. 

Populatie: 

De school staat nabij het centrum van Den Helder. De gemeente Den Helder kenmerkt zich 

door een bovengemiddeld aantal gezinnen die te maken hebben met jeugdzorg. Het 

gemiddelde inkomen van de gemeente Den Helder ligt laag ten opzichte van andere 

gemeentes in Noord-Holland. Het aantal hoger opgeleiden in de gemeente Den Helder ligt 

laag ten opzichte van andere gemeentes in Noord-Holland. Den Helder is een 

krimpgemeente. De leerlingpopulatie van de Windwijzer komt uit verschillende wijken in de 

gemeente Den Helder. Het grootste deel van de leerlingen komt vanuit postcodegebied 

1782. Postcode 1782 ligt in de wijk Stad binnen de Linie-Oost (Indische buurt, 

Geleerdenbuurt, Bloemenbuurt en Tuindorp). De wijk kenmerkt zich door een mengeling van 

kansrijke en kansarmere gezinnen. Een deel van de leerlingen (ongeveer 10%) is afkomstig 

uit de wijk Nieuw Den Helder (postcode 1784). Het zijn met name de kansrijkere gezinnen uit 

deze wijk die bewust kiezen voor een school in het centrum van Den Helder, omdat zij de 

leerlingpopulatie op de scholen in de eigen wijk niet als prettig ervaren. De leerling populatie 

van De Windwijzer kenmerkt zich door een mix van kansarme en kansrijke gezinnen, die 

voor het grootste deel een westerse migratieachtergrond hebben.  

Leerlingen en ouders 

De Windwijzer telt momenteel zo’n 220 leerlingen. Een deel van de leerlingen (ongeveer 

10%) heeft een niet westerse migratieachtergrond. Een groot deel van de populatie 

kenmerkt zich door reactieve leerlingen die afwachtend zijn. De ouders zijn gemiddeld 

betrokken bij ouderparticipatie bij activiteiten en ondergemiddeld betrokken bij het 

onderwijs van hun kind. Bij de instroom van leerlingen is het opvallend dat het aantal 

leerlingen dat met taalproblematiek (woordenschat) of motorische problematiek (niet 

zindelijk, peutergedrag) groeiend is.  

De gemiddelde schoolweging van de afgelopen drie jaar op de Windwijzer is 32,2 op een 

schaal van 20 – 40. De schoolweging is daarmee hoger dan gemiddeld, dat rond de 30 ligt. 

https://www.skdh.nl/
https://www.windwijzer.nl/pg-31870-7-122135/pagina/buitenschoolse_opvang.html
https://www.windwijzer.nl/pg-31870-7-122135/pagina/buitenschoolse_opvang.html


6 
 

Het spreidingsgetal is 5,24 op een schaal van 3 – 9.  Over het spreidingsgetal kan gezegd 

worden: hoe kleiner, hoe homogener de groepen 1 tot en met 8 in de school en hoe hoger 

hoe heterogener. Een gemiddelde spreiding ligt tussen de 5,5 en 6,5. Hetgeen betekent dat 

de De Windwijzer met haar spreidingsgetal van 5,24 een kleine spreiding heeft. Dit houdt in 

dat de school toe kan met de reguliere aanpak voor het aansluiten bij de onderwijsbehoeftes 

van de leerlingen middels een basisaanbod, een intensief aanbod en een verrijkend aanbod. 

Waarbij het basisaanbod meer dan gemiddeld afgestemd dient te worden op het intensieve 

aanbod vanwege de schoolweging van 32,2. 

Personeel 

De drie teamleiders vormen samen met de schoolleiding en de interne begeleiding het 

kernteam. De teamleiders dragen verantwoordelijkheid voor de onderwijskundige 

doorgaande lijn, het onderwijsaanbod en de praktische zaken in de onder-, midden- en 

bovenbouw. Zij zijn het aanspreekpunt bij afwezigheid van de schoolleiding. Zij vormen 

samen met de directeur en intern begeleider het kernteam van de school. 

Er wordt gewerkt met drie onderwijsteams. De school noemt deze teams de onderbouw, 

middenbouw en bovenbouw. Er werken ruim 20 medewerkers in deze drie bouwen. De 

school beschikt over een vakdocent sport en bewegen en werkt met flexibele partners zoals 

docent dans, docent judo,  docent beeldende vorming. Het team bestaat daarnaast uit een 

aantal, (vak)specialisten zoals: een taalcoördinator, rekencoördinator, geschoolde coaches, 

jonge kind specialist, meer- en hoogbegaafdheid specialist. De school werkt met 

werkgroepen en professionele leergemeenschappen (PLG’s) waarin (vak)specialisten worden 

ingezet op basis van kennis en vaardigheden. 

Tevens is er een conciërge werkzaam en een administratief medewerker. . Daarnaast is er 

een vrijwilliger die de conciërge ondersteunt. De school heeft een schoolleider die er 

meerdere jaren zit. Het team is de afgelopen 4 jaren grotendeels 

vernieuwd en bestaat uit een gemengde groep van zowel mannen en vrouwen, variërend in 

leeftijd. 

 

Kwaliteitsontwikkeling 

Het laatste inspectie thema onderzoek rondom Kansrijk adviseren is afgenomen in 2021. In 

2013 is er een kwaliteitsonderzoek geweest. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er 

belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Het oordeel was 

voldoende met de volgende opmerkingen: 

(Bron, Inspectierapport 2013) Door het werken met de groepsplannen heeft de school haar 

accent verlegd van curatieve naar meer preventieve zorg. De leerlingen die hiervoor in 

aanmerking komen, krijgen extra hulp. Toch is de inspectie van oordeel dat de analyse, 

planmatige uitvoering en de evaluatie van de zorg nog onvoldoende is. Dit wordt 

veroorzaakt door het feit dat voor de leerlingen die uitvallen op de 

leerlingvolgsysteemtoetsen (V-scores) de individuele analyses nog te weinig gericht zijn op 

mogelijke oorzaken van de ontstane leerproblemen. Hierdoor zijn de doelen te algemeen 
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geformuleerd en is een goede evaluatie van de geboden zorg niet mogelijk. Hierdoor loopt 

de school het gevaar dat de zorgaanpak te weinig is afgestemd op specifieke 

onderwijsbehoeften van de leerlingen. Wel merkt de inspectie op dat de individuele 

handelingsplanning voor leerlingen met gedragsproblemen, voldoen. 

(Bron, Inspectierapport 2021)  Er waren een aantal aandachtspunten over het geven van 

dubbeladviezen en de organisatie van de overdracht met het VO.  

 

De school benoemt in de zelfevaluatie haar sterke en zwakke punten: 

• Sterke punten:  

De school beoordeelt alle standaarden als voldoende en een deel als goed (3 en 4 

scores).  

Zwakke punten: 

De school beoordeelt geen enkel onderdeel van de zelfanalyse als enigszins ontwikkeld 

of iets wat in de kinderschoenen staat. 

De school heeft de volgende ambities geformuleerd: 

De school werkt met de onderstaande leergroepen die zijn gekoppeld aan de doelen uit het 

schooljaar plan 2022-2023:  

• Schoolklimaat en de zeven gewoonten: De kinderen geven zichzelf richting met behulp van 

The Leader in Me. Met een gemeenschappelijke taal en cultuur creëren wij een prettig 

schoolklimaat, waarin kinderen op effectieve wijze leren van en met elkaar. 

 • Lerend spelen: In de onderbouw leren de kinderen door spel vanuit welbevinden en 

betrokkenheid. Wij leren in een rijke leeromgeving, waarbij het accent ligt op de taal- 

woordenschatontwikkeling.  

• Didactisch handelen midden- en bovenbouw: De kinderen nemen invloed op het eigen 

leerproces m.b.v. Snappet. Kinderen werken groepsoverstjjgend en krijgen instructies op 

betrokkenheidsniveau. De nadruk ligt op taal- en burgerschapsontwikkeling. De kinderen 

werken met activerende werkvormen. De medewerkers begeleiden kinderen op coachende 

wijze en geven en ontvangen taakgerichte feedback. De opbrengsten voor technisch en 

begrijpend lezen worden hierdoor vergroot.  

• Toekomstgericht onderwijs: De kinderen leren kennis en vaardigheden van het nieuwe 

onderwijscurriculum. Wij werken hierbij samen met de kansen en mogelijkheden uit de 

omgeving.  

• Ouderbetrokkenheid: School en ouders zijn partners in onderwijs en werken op 

gelijkwaardige manier samen, vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Van iedere 

professionele leergroep is een medewerker vertegenwoordigd in het kwaliteitsoverleg 

waarin ontwikkelingen worden afgestemd en doelen bijgesteld. De resultaten wordt 

besproken met de medezeggenschapsraad. 
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2.2.Toelichting op de kwaliteitsstandaarden 

De volgende vragen staan centraal: 

1. Voelen de leerlingen zich veilig? 

2. Heeft de school zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en worden ze goed 

begeleid? 

3. Krijgen de leerlingen goed les? 

4. Leren de leerlingen voldoende? 

De bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de kwaliteitsadviseur wordt hieronder per 

kwaliteitsdomein weergegeven. Er wordt steeds antwoord gegeven op de vraag: ‘Welke 

kansen zijn er voor de school om haar kwaliteit van het onderwijs (verder) te versterken?’.  

 

2.2.1Onderwijsproces 

 

 1  2 3 4 5 

Onderwijsaanbod  

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op 

vervolgonderwijs en samenleving 

  

 

x   

Zicht op ontwikkeling en begeleiding 

De school volgt de ontwikkeling van de 

leerlingen en biedt waar nodig passende 

begeleiding en extra ondersteuning  

   

x 

  

Pedagogisch-didactisch handelen 

Het pedagogisch-didactisch handelen van de 

leraren stelt leerlingen in staat om te leren en 

zich te ontwikkelen  

 x 

 

x   

Onderwijstijd 

De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het 

aanbod eigen te maken. 

  

 

x   

Afsluiting  

De afsluiting van het onderwijs verloopt  

zorgvuldig  

  

 

x   
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Toelichting, conclusies en aanbevelingen: 

 

Onderwijsaanbod 

De school werkt met leerlijnen en domeinen. De school werkt in de groepen 4 tot en met 8 

met Snappet ,een digitaal middel dat het onderwijsaanbod personaliseert. Snappet wordt 

ingezet bij de kernvakken. Vanaf de groepen 3 wordt gewerkt met de methode De Wereld in 

getallen en Actief leren lezen, waarbij bewust gekozen is voor Spelend leren in de groepen 1-

2-3. De tussendoelen en einddoelen groep 2 SLO zijn hierbij leidend deze worden nog 

onvoldoende in het de jaarplanning opgenomen. Het aanbod is afgestemd op het niveau bij 

binnenkomst. Er is sprake van een warme overdracht bij de leerlingen die vanuit de brede 

school aangemeld worden. Bij de voorscholen die niet verbonden zijn aan de brede school 

wordt de overdracht als wisselend ervaren.  

Het werken vanuit domeinen voldoet aan het behalen van de referentieniveaus en sluiten 

aan bij de werkwijze van de school. Vanuit Snappet wordt gevolgd of de leerlingen op koers 

liggen richting de gestelde ambities. De dagelijkse afstemming van de les wordt aangepast 

aan lessenplan. Het onderwijs is breed, gericht op de referentieniveaus en het vervolg. 

Zowel het reguliere aanbod als het extra taalaanbod sluit daarnaast aan bij het taalniveau 

van de leerlingpopulatie en daarmee bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Wel geeft 

de school aan dat hier een knelpunt zit als het gaat om structurele inzet met betrekking tot 

personele inzet en daarmee het plannen van tijd.  Indien bij de NT2 leerlingen een 

taalachterstand in groep 1 wordt geconstateerd, is er mogelijkheid om deze leerlingen naar 

de externe schakelklas van het Samenwerkingsverband te sturen. Of in te zetten op extra 

begeleiding op de eigen school door NT2 docenten.   

Er is materiaal om in het aanbod te kunnen verbreden en verdiepen, wel behoeft het 

noodzaak om  te beschrijven wanneer een kind mag gaan verrijken, welke eisen worden 

gesteld op zowel cognitief als emotioneel vlak en hoe wordt het proces hierbij gemonitord. 

Er wordt gewerkt met In-Zichtelijk om kinderen beeld te brengen, wanneer er vermoedens 

zijn van meerbegaafdheid. Het aanbod voor de sociale en maatschappelijke competenties is 

beschreven.  

De kwaliteitsadviseur adviseert het verwerken van de aanbodsdoelen Jonge Kind planmatig 

vast te laten leggen in een jaarcyclus. Liggen we op koers als het gaat om het totale aanbod 

voor kleuters en hebben we voldoende zicht op de leerlingen als het gaat om de te behalen 

doelen voor groep 2, zodat er geen blinde vlekken ontstaan in het totale aanbod. 

Zicht op Ontwikkeling en Begeleiding 

De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt waar nodig passende begeleiding 

en extra ondersteuning.  De ontwikkeling van leerlingen wordt systematisch gevolgd. Bij taal 

en rekenen wordt gebruikt gemaakt van de genormeerde toetsen en eigen observaties. Er 

wordt vanaf februari 2023 gestart met Leerlingvolgsysteem Cito in Beeld vanaf groep 4 tot 

en met 8. Groep 3 blijft werken met het huidige CITO leerlingvolgsysteem. De school stelt 

doelen op over de ontwikkelingen van de leerlingen, er wordt afgestemd op de doelen en de 
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ononderbroken ontwikkeling van leerlingen.De kwaliteitsadviseur adviseert om kritisch te 

kijken naar de eigen school ambities als het gaat om opbrengsten en de ambitie bijstellen 

naar 100% 1F. Op leerlingniveau is de school in ontwikkeling  met Mijnrapportfolio, de 

oudergeleding wordt hier nauw bij betrokken.  Het SOP is recent herzien en bijgesteld 

(2022).  

De leerkrachten maken resultaatanalyses van de tussentoetsen van het LVS en de gegevens 

van Snappet.  Hierin stelt zij vast of leerlingen genoeg profiteren van het onderwijs en wordt 

er gekeken naar de groei in DLE. Ook de analyses vanuit Esis (trendanalyse) wordt hierin 

meegenomen. Schoolbreed worden de analyses gedeeld en besproken welke interventies 

men nodig acht. Deze gegevens worden meegenomen in het jaarplan en komt terug in het 

PLG didactisch handelen.  Op basis daarvan worden leerlingen ingedeeld in een basis-, 

intensieve- of gevorderde groep. De school geeft dit aan met kleuren. Tijdens bouw 

overleggen, worden kinderen in andere niveaugroepen geplaatst. In het DGO (lessenplan) 

staan de doelen voor de leerling en de groep. De intern begeleider voert hier supervisie op 

uit. 

Op de vraag of leerlingen genoeg profiteren van het onderwijs is een twee ledig antwoord op 

te geven. Er worden analyses gemaakt van de stagnerende ontwikkeling, er wordt gesproken 

over mogelijke verklaringen en het opstellen van interventies. Het ontbreekt aan het 

monitoren van welke interventies dit zijn en welke mogelijke effecten zij tweeg brengen bij 

de leerling. Aanbeveling is om de kleine zorgcyclus bij deze stappen aan te scherpen.  

De school evalueert maandelijks over de voortgang  van de leerlingen en stelt ook waar 

nodig doelen en de werkniveaus van de leerlingen bij. Indien nodig wordt een OPP 

opgesteld.  

Ouders worden tenminste drie keer per jaar geïnformeerd over de vorderingen van hun 

kind. De school organiseert hiervoor driehoeksgesprekken. Uit het oudergesprek blijkt dat 

ouders de gesprekken met kind ouder en leraren waarderen. Zij voelen zich volwaardig 

partner tijdens multidisciplinaire overleggen. De ouders ervaren dat de school benaderbaar 

is en dat de samenwerking als prettig wordt ervaren. 

Op de vraag of er een duidelijk beeld is van de leerlingen vanuit de zelfevaluatie van de 

school, wordt door het team unaniem positief op geantwoord. De focus ligt op intensief 

volgen van alle leerlingen, het kind is steeds in beeld en beter in beeld. De manier van 

groepsdoorbrekend werken vergt veel overleg tijd, dit wordt niet als verzwaring, maar als 

verrijking door het team ervaren. 

Een aanbeveling vanuit zicht op ontwikkeling en begeleiding is de interventies rondom de 

basisvakken worden meer planmatig weg te zetten en hier vervolgens op evalueren. De 

leerkrachten zijn in staat om goed te observeren, analyseren en af te stemmen op wat er 

specifiek nodig is aan onderwijsbehoefte maar beschrijven dit onvoldoende om de effecten 

zichtbaar te maken. Doen we de goede dingen en doen we ze goed? Er worden 

schooldoelstellingen geformuleerd en geanalyseerd. Er ligt een aanbeveling om de 

schooldoelstellingen te baseren op een drie jaarlijkse trendanalyse. Het gaat dan om de 

vraag: ‘Hoe doen onze groepen 5 het door de jaren heen en wat betekent dit voor onze 
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schoolbrede interventies?’. Daarmee kan de school het aanbod nog meer aanpassen aan 

haar leerlingpopulatie én bepalen of zij nog op koers ligt richting de eindresultaten. Wanneer 

dit laatste niet het geval is, kan zij planmatig laten zien dat de school wel alles heeft gedaan 

om dit te bereiken.  

Pedagogisch-didactisch handelen 

In alle bouwen hebben lesbezoeken plaatsgevonden bij twee ervaren en twee startende 

leraren. Hierbij zijn bezocht een aanvankelijke leesles en twee rekenlessen (middenbouw en 

bovenbouw) en een taalles in de middenbouw. Het pedagogisch klimaat in de groepen bleek 

plezierig en ondersteunend. Er is rust in de groepen en er is aandacht voor orde en 

structuur. Er wordt instructie gegeven in relatief kleine groepen op niveau groepen, die per 

leerdomein worden aangepast. De andere leerlingen werken zelfstandig op het leerplein. Op 

de leerpleinen is een leerpleinbegeleider (onderwijsassistent) aanwezig die rondes loopt en 

waarbij kinderen met vragen terecht kunnen. De relatie tussen de medewerkers en de 

leerlingen is goed. Ook de betrokkenheid en taakgerichtheid tijden de geobserveerde lessen 

is goed. Er is bereidheid om mee te doen en er is rust in de gehele school. In alle bouwen 

wordt gewerkt met de ‘zelfstandigwerkblokjes’, waarbij kinderen hun eigen keuze maken 

over de wijze waarop zij werken. Tijdens de lesbezoeken wordt er lesgegeven in homogene 

niveaugroepjes. De lessen hebben diverse activerende werkvormen. Tijdens de lessen is er 

enige interactie tussen leerlingen, maar de leraar is in de meeste situaties sturend, waarbij 

zij vooral de vraag-antwoord aanpak hanteerden. Het ik-wij-jullie-jij model werd weinig 

toegepast tijdens de instructie. Bij de opdrachten werd in drie van de vier lessen 

enigszins verdieping aangeboden. De leerlingen kunnen zich inschrijven voor verdiepende 

instructies, maar de uitvoering heb ik tijdens deze lessen niet gezien. Hiervoor is in het 

rooster tijd vrij gemaakt. De school stelt dat de verdiepende instructiegroepen (de roze 

groepjes) worden hogere denkvragen gesteld. In deze instructiegroepen (blauw en geel) was 

dit niet zichtbaar.  

Het is een blijvend aandachtspunt dat ook bij relatief homogene groepen alsnog voldoende 

differentiatie wordt toegepast, afgestemd op datgene wat de leraar waarneemt tijdens de 

instructies van het lesdoel. Daarnaast was er nog wisselend aandacht voor controle van 

begrip middels bijvoorbeeld wisbordjes waardoor de leraar de instructie meer kan 

aanpassen aan de onderwijsbehoeftes van de leerlingen. Het verdient de aanbeveling het 

huidige instructiemodel (met elementen uit EDI) door te ontwikkelen. Denk hierbij aan het 

duiden van het lesdoel, het ophalen van voorkennis, het controleren van begrip. Het 

doelmatige afstemmen tijdens de instructies en met name het evalueren op je lesdoel, heeft 

80-100 % van de kinderen het doel aan het einde van de les gehaald? 
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Onderwijstijd 

De school heeft beschreven welke activiteiten onder onderwijstijd vallen en voldoet aan de 

wettelijke verplichting omtrent onderwijstijd. Het beleid ten aanzien van verzuim en verlof 

staat beschreven in de schoolgids. De school werkt met het vijf gelijke dagen model. Dit 

betekent dat er iedere schooldag lesgegeven wordt van 08.30-14.00 uur. De school opent 

haar deuren om 8.20 uur. De directeur staat alle dagen bij de ingang van de school en is 

hiermee ook zichtbaar voor de ouders. Uit observaties blijkt dat de lessen op tijd starten en 

vlot verlopen. De school heeft middels gesprekken met ouders de start van de dag 

besproken met als reden om 8.30 uur direct te starten met onderwijzen. Deze effecten zijn 

na twee jaar goed zichtbaar. 

Alle vakgebieden hebben een vaste plek in het onderwijsprogramma. De 

onderwijsactiviteiten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van bevoegde leraren. 

Tijdens de klassenbezoeken is geconstateerd dat de lestijd over het algemeen effectief 

wordt ingezet en er weinig effectieve tijd verloren gaat. 

 

Afsluiting 

De school heeft een procedure voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs en voert 

deze uit.  

Er is een overzichtelijk document voorzien van de procedure voor de route naar het VO. 

Deze procedure kan in de schoolgids opgenomen worden. Volgens de wet maken alle 

kinderen de eindtoets, dit wordt ook nagestreefd mits er uitzonderingen zijn zoals de wet dit 

voorschrijft. Als de uitslag van de eindtoets hoger is dan het schooladvies neemt de school 

het advies in heroverweging. De school adviseert kansrijk.  Halverwege de brugklas hebben 

oud leerlingen een terugkommiddag en geven deze leerlingen feedback aan het team en 

informeren zij aankomende leerlingen over het VO. Ook vindt er eenmaal per jaar een 

terugkoppeling plaats van VO naar PO over de vorderingen van de oud-leerlingen.  

Daarnaast geeft het VO de op- en afstroompercentages tot en met het derde leerjaar door 

aan het PO. De school vraagt hiermee actief feedback aan vertrokken leerlingen, en het 

voortgezet onderwijs en benut deze informatie voor het verbeteren van de procedure. De 

school heeft de adviesprocedure beschreven en openbaar gemaakt op de website. De 

adviezen vanuit het thema inspectiebezoek (2021) zijn verwerkt en hiermee laat de school 

zien dat dit proces goed gestroomlijnd is.  
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2.2.2.Veiligheid en schoolklimaat  

 

 1  2 3 4 5 

Veiligheid  

De school zorgt voor een veilige omgeving voor 

de leerlingen 

 

 

  x  

Schoolklimaat  

De school heeft een schoolklimaat dat bijdraagt 

aan het ontwikkelen van sociale en 

maatschappelijke competenties  

 

 

 x   

 

Toelichting, conclusies en aanbevelingen: 

Veiligheid: 

De school heeft een veiligheidsbeleid en monitort de leerling-, ouder- en 

medewerkerstevredenheid vanuit de Venstersvragenlijst. Naar aanleiding van deze 

uitkomsten voert de school gesprekken met leerlingen (en ouders) en formuleert het team 

aandachtspunten en interventies. 

Vanuit de gesprekken met kinderen, ouders en teamleden kwam duidelijk naar voren dat 

men zich veilig voelt in dit schoolklimaat. De sfeer op school is goed. Er is rust in de school en 

in de groepen. De leerlingen geven aan zich heel veilig te voelen op school. Er wordt weinig 

tot niet gepest. De ouders geven aan dat er adequaat gehandeld wordt bij een melding over 

pestgedrag. De school gaat hier zorgvuldig en adequaat mee om. De school heeft een 

persoon aangesteld die aanspreekpunt is in het geval van pesten, geweld en veiligheid. Deze 

persoon is bij leerlingen niet voldoende bekend. De kinderen geven aan dat ze naar de 

leerkracht of mentor waarbij zij zich vertrouwt bij voelen. Tevens heeft de school een 

vertrouwenspersoon aangesteld. De school heeft een veiligheidsplan beschreven, waarin de 

meldcode is opgenomen. De school voorkomt zoveel als mogelijk en treedt op tegen pesten, 

agressie en gewelduitingen die in strijd zijn met de democratische rechtsstaat. Dit wordt 

door zowel de leerlingen als ouders bevestigd. Het pedagogisch klimaat krijgt binnen alle 

groepen vorm volgens de principes van The Leader in Me. 

De tevredenheidsenquête is door 87% van de ouders ingevuld door middels van de 
Venstersvragenlijst. Hieruit blijkt dat  de ouders de school een 7,3 geven. De ouders zijn het 
meest tevreden over de mate waarin hun kind met plezier naar school gaat en de 
schoolveiligheid (8,1).  De ouders zijn wisselend tevreden over de wijze waarop de school de 
ouders informeert over de ontwikkeling van hun kind (6,5). Het is opvallend dat de 
waarderingen van de ouders zeer uiteenlopen. Hier is door de school veel op geïnvesteerd 
en over gesproken met ouders en team. De oudergeleding geeft aan dat de communicatie 
en informatie sterk verbeterd is ten opzichte van een aantal jaren geleden.  
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In maart 2022 is de leerlingtevredenheid gepeild onder de leerlingen van de bovenbouw. De 
leerlingtevredenheidspeiling is door 97 leerlingen ingevuld. Zij geven de school als 
gemiddeld cijfer een 7,9. De leerlingen zijn met name tevreden over wat zij leren op school 
(8,4) de aanpak van de medewerkers (8,5) en hoe zij uitleg geven (8,8). De leerlingen vinden 
het leuk op school (7,4) en geven een voldoende aan hun klas/bouw (7,2). De omgang met 
de kinderen wordt beoordeeld met een 6,9. De peiling wordt geanalyseerd door het 
leerlingpanel en in de bovenbouw. Vanuit de gesprekken met leerlingen komt naar voren dat 
leerlingen graag geholpen willen worden bij het onderling leren aanspreken als iets niet 
goed gaat. Hier ligt een aanbeveling voor de school.  Deze peilingen worden teruggekoppeld 
aan ouders en besproken en geanalyseerd door het ouderpanel en de 
medezeggenschapsraad en teruggekoppeld aan het schoolbestuur Sarkon. 

Er wordt schoolbreed gewerkt met de 7 gewoontes van Covey en The Leader in Me. Dit is in 
alle facetten voelbaar en merkbaar. Zowel het team, ouders en kinderen laten dit zien en 
horen in de gesprekken die zijn gevoerd met de kwaliteitsadviseur. De school hanteert de 
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en heeft hier scholing op gevolgd.  

Schoolklimaat: 

De school heeft een schoolklimaat dat bijdraagt aan het ontwikkelen van sociale en 

maatschappelijke competenties. De school is een afspiegeling van een pluriforme 

samenleving. Het personeel is in het gedrag een voorbeeld voor de leerlingen door de 

basiswaarden zichtbaar na te leven. Binnen de school wordt gewerkt met de taal en cultuur 

van de zeven gewoonten, waarbij leerlingen leren richting te geven aan hen zelf. De school 

oefent met de leerlingen gedurende de dag verschillende sociale competenties, die ze later 

kunnen inzetten in de maatschappij. De kwaliteitsadviseur heeft dit waargenomen, ook het 

leerlingpanel en de ouders spreken hiermee dezelfde taal. 
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2.2.3.Onderwijsresulaten  

 

 1  2 3 4 5 

Resultaten  

De school behaalt met haar leerlingen 

leerresultaten die ten minste in overeenstemming 

zijn met de gestelde norm.  

  

 

x   

Sociale en maatschappelijke competenties  

De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke 

competenties op het niveau dat ten minste in 

overeenstemming is met de verwachtingen van het 

vervolgonderwijs en de maatschappij  

  

 

x   

 

Toelichting, conclusies en aanbevelingen: 

Resultaten 

De eindresultaten gemiddeld genomen van de afgelopen drie schooljaren (2019,2021,2022) 

liggen boven het landelijk gemiddelde en boven de signaleringswaarde in vergelijking met 

vergelijkbare scholen. Vergelijkbare scholen scoren gemiddeld gezien op het 1F niveau 95.6 

procent. De Windwijzer heeft een score behaald van 98 procent. Voor 2F/1S scoort de 

school boven het landelijk gemiddelde en boven de signaleringswaarde in vergelijking met 

vergelijkbare scholen. Vergelijkbare scholen scoren voor 2F/1S: 56.6 procent. De Windwijzer 

scoort 59 procent. Hierbij kan opgemerkt worden dat de school qua eindopbrengsten over 

de drie jaren laat zien dat de normen behaald zijn passen bij de schoolweging. Het 1S 

rekenniveau is niet behaald voor 2022. De school scoort hiermee 34.4 procent en dat is 

onder de signaleringswaarde van 35.4 procent. 

De tussentoetsen van Eind 2021-2022 liggen voor de vakgebieden Begrijpend lezen, spelling 

onder het landelijk gemiddelde. Voor de DMT liggen de groepen 3,5,6,7 onder het landelijk 

gemiddelde en groep 4 boven het landelijk gemiddelde. Bij rekenen liggen de groepen 

4,5,6,7,8 onder het landelijk gemiddelde en de groep 3 boven het landelijk gemiddelde. De 

school heeft deze scores in beeld en er zijn interventies opgesteld, die terug te lezen zijn in 

de documenten. Aanbeveling is om hier scherp op de blijven monitoren vanuit de intern 

begeleider en de kleine zorgcyclus hierop aan te scherpen met betrekking tot evalueren op 

effecten en waar nodig bijstellen.  
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Sociale en maatschappelijke competenties 

 

De school heeft doelen voor sociale en maatschappelijke competenties opgesteld. Tot aan 

schooljaar 2021-2022 heeft de school gebruik gemaakt van het instrument Scoll en Looqin 

om de sociaal maatschappelijke competenties te meten. De school is bezig met de 

implementatie van leerling in beeld (Cito) waarbij deze competenties worden gemeten. 

Vanwege de overgang wordt dit pas gemeten in januari 2023. De school is (met Sarkon) op 

zoek naar een passend instrument om burgerschap te meten.  

2.2.4.Sturen, kwaliteitszorg en ambitie  

 

 1 2 3 4 5 

Visie, ambities en doelen 

De school heeft een gedragen visie op goed 

onderwijs, heeft daarvoor ambities en doelen en 

stuurt op het behalen daarvan.  

  

 

 x  

Uitvoering en kwaliteitscultuur  

De school realiseert de doelen voor goed 

onderwijs, bevordert een kwaliteitscultuur, zorgt 

voor randvoorwaarden en stuurt, waar nodig, 

tussentijds bij.  

  

 

x   

Evaluatie, verantwoording en dialoog  

De school evalueert en analyseert systematisch of 

zij de doelen realiseert en verantwoordt zich 

daarover. Ze stelt, wanneer nodig, het schoolbeleid 

bij en betrekt interne en externe belanghebbenden 

in een goed functionerende dialoog  

  

 

x   

 

Toelichting, conclusies en aanbevelingen: 

 

Visie, ambities en doelen 

De school heeft een visie op onderwijs beschreven in het schoolplan, schooljaarplan en ook in 

de schoolgids is deze terug te lezen. De school heeft een gedragen visie op onderwijs. Deze 

wordt zichtbaar doorleeft in alle lagen van de school en daarbuiten. De school heeft daarvoor 

ambities en doelen opgesteld en stuurt op het behalen daarvan. De school sluit met haar visie, 

ambities en doelen aan bij het strategisch beleid van het bestuur en daarmee ook op de twaalf 

dimensies van Machiel Karels die bestuursbreed leidend zijn. 
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De visie op onderwijs wordt doorleeft in alle lagen. Zowel ouders, kinderen als team en 

directie laten zien dat het een levend document is. Men spreekt dezelfde taal.  Dit maakt dat 

het groep overstijgend werken en het kindvolgend werken in combinatie met de Zeven 

Gewoontes van Covey  en The Leaderin Me in samenhang op hun plek vallen. Er is met 

elkaar vorm aan gegeven en dat is terug te zien en te voelen. De school bevordert gelijke 

kansen voor leerlingen door aan te geven hoe ze rekening houdt met (taal) achterstanden. 

Tevens ligt hier een eerder beschreven knelpunt. De specifieke leerbehoefte van kinderen is 

in beeld gebracht. De leerlingpopulatie wordt jaarlijks in beeld gebracht om na te gaan hoe 

daarop doelmatig af te stemmen. 

De schoolleiding richt de voorwaarden in om de onderwijskundige ambities en doelen te 

kunnen bereiken door middel van personeelsbeleid, de organisatie van het onderwijs en te 

verduidelijken in het schoolplan hoe de verantwoordelijkheidsverdeling in de aansturing op 

school plaatsvindt. 

Uitvoering en kwaliteitscultuur 

De school geeft uitvoering aan het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ze werkt samen met 

andere scholen, het samenwerkingsverband en andere organisaties en er zijn geen 

thuiszitters geconstateerd. Binnen de school vindt overleg plaats middels structurele 

overleggen en vergaderingen. Er wordt gewerkt met werkgroepen, PLG’s, (vak)specialisten 

en teamleiders. Tijdens studiemomenten evalueert de school regelmatig op de gestelde 

doelen voor goed onderwijs, deze zijn zichtbaar in de teamkamer. 

Teamleden geven aan dat de schoolleider en de teamleiders hen meenemen in het 

vaststellen en uitzetten van de koers van de school. Het team zet de schouders eronder om 

de onderwijskwaliteit te versterken. Er is sprake van een leer- en verbetercultuur. 

Teamleden zoeken elkaar op om samen te overleggen, af te stemmen en elkaar te 

ondersteunen. Er wordt daarbij gewerkt met teamvergaderingen en werkoverleggen, 

waarbij het proces van feedback, feedup en feedforward ten aanzien van (gespreks)doelen 

centraal staan. Het team voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de leerlingen, ook als 

deze niet in hun eigen groep zitten. Aanbevolen wordt om de uitvoering van collegiale 

consultaties te versterken, waarbij het kwaliteitsdenken en het voeren van de bijbehorende 

dialoog een diepere laag in het didactisch handelen meer vorm zou kunnen krijgen. Vanuit 

het team wordt gesproken wordt over de gelijkwaardigheid die teambreed wordt ervaren 

tussen onderwijsassistenten en leerkrachten en andere ondersteuners.  

Door deze vorm van organiseren en werken, is het noodzakelijk dat men in gesprek moet 

blijven over het volgen en evalueren van de ontwikkeling van leerlingen per team. Dit vraagt 

flexibiliteit, tijd, gedeelde verantwoordelijkheid, het leren van elkaar en samen zoeken naar 

het best passende plek voor de leerling. Hierdoor bestaat er kans dat er minder tijd over 

blijft voor het realiseren en gedegen voorbereiden van onderwijsinhoudelijk sterke 

didactische lessen. 

De schoolleider geeft sturing door het gericht inzetten van ondersteuning en middelen 

passend bij wat het team nodig heeft. Het team krijgt tevens de mogelijkheid om zich te 

professionaliseren en zich te ontwikkeling op de eigen verantwoordelijkheden en 
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eigenaarschap passend bij de schooldoelstellingen. Het personeelsbeleid is hierop 

afgestemd, er is een systematische manier van gespreksvoering en scholing. Tevens worden 

nieuwe en of startende leerkrachten begeleid door een maatje, coach en intervisie 

momenten van Sarkon, drie pas startende leerkrachten ervaren dit als zeer prettig. Naast 

gezamenlijke teamtrainingen worden trainingen gevolgd, passend bij de ontwikkeling van de 

school of individuele leerkracht. Er is sprake van gedeeld leiderschap, waarin teamleiders en  

PLG’s een rol spelen. Vanuit het schoolplan wordt ieder jaar een compact jaarplan opgesteld. 

De verschillende doelen worden gecoördineerd door de PLG’s binnen de school met 

expertise en scholingsambities. Ieder PGL heeft een beknopt plan van aanpak en een 

opdracht. In de PLG’s wordt gekeken welke deskundigheidsbevordering passend en nodig is.  

 

Evaluatie, verantwoording & dialoog 

De schoolleiding monitort, evalueert, analyseert en beoordeelt in hoeverre de doelen en het 

beleid worden gerealiseerd middels het jaarverslag en monitoring tussendoor. De school 

organiseert daarnaast tegenspraak middels tevredenheidsonderzoeken en de 

medezeggenschapsraad. De MR geleding ervaart een prettige vorm van betrokkenheid en 

ervaart het als goed dat er actief tegenspraak wordt gevraagd vanuit de schoolleiding. Er 

wordt tevens feedback gevraagd aan kinderen vanuit het leerlingenpanel. De school gebruikt 

tevens de ouderapp Kwieb om de dialoog te voeren met ouders. Er worden activiteiten 

georganiseerd door de school die ouders als positief ervaren, de laagdrempeligheid wordt 

door ouders genoemd. Tevens kan opgemerkt worden dat ouders goed mee genomen willen 

worden in de schoolontwikkelingen bijvoorbeeld Mijnrapportfolio en andere 

schoolbeleidszaken. De oudergeleding geeft expliciet aan dat ze worden gehoord en dat er 

door de school actief naar wordt gehandeld. Uit de documenten blijkt dat de school zicht 

heeft op het vervolgsucces van haar leerlingen op het voortgezet onderwijs middels overleg 

in de werkgroep PO/VO. De school adviseert kansrijk en volgt hiermee de landelijk 

gemiddelden passend bij de schoolweging. De school legt verantwoording over het 

schoolbeleid en de eindresultaten af in de schoolgids.  

In de schoolgids wordt de driejaarlijks gemiddelde eindresultaten weergegeven.  

 

 

 


