Vereniging voor
Protestants-Christelijk
Onderwijs Het
Mosterdzaadje

Onderzoek bestuur en school
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 5 november 2019

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 Vereniging voor Protestants-Christelijk
Onderwijs Het Mosterdzaadje. 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?
Tussen het bestuur, de directie en het team van cbs De Wegwijzer
bestaan korte lijnen. Men weet elkaar goed te vinden en er is sprake
van prettig en constructief overleg. Het bestuur vindt het belangrijk
het team te betrekken bij keuzes op het gebied van huisvesting
en voldoende ruimte te geven aan professionalisering.
Het bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan zijn
financiële verplichtingen om het onderwijs te verzorgen.

Bestuur: Vereniging voor
Protestants-Christelijk Onderwijs
Het Mosterdzaadje
Bestuursnummer: 86464
School onder bestuur: cbs De
wegwijzer
Totaal aantal leerlingen: 64
BRIN: 07ZE

Wat moet beter?
Het bestuur en de directie hebben in grote lijnen zicht op de kwaliteit
van het onderwijs. Het ontbreekt op dit moment echter aan een
gestructureerd systeem van kwaliteitszorg waarmee zowel bestuur als
directie deze kwaliteit monitort, aanstuurt en bewaakt.
Wat kan beter?
Het schoolplan en vervolgens het jaarplan kunnen meer doelgericht
ingericht worden. Daarbij is het van belang eerst te zorgen
dat alle aspecten vanuit de basiskwaliteit op orde zijn en passen bij de
mogelijkheden van de leerlingen van cbs De Wegwijzer. Vervolgens is
er alle ruimte om doelgericht in te zetten op de specifieke keuzes van
de school.
Daarnaast verdient het aanbeveling concreter invulling te geven aan
de scheiding tussen bestuur en toezicht.
De intern toezichthouder geven wij in overweging in het volgende
jaarverslag aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de
besteding en de verantwoording van zijn toezicht daarop in het
jaarverslag. Het bestuur wordt aangeraden in het volgende jaarverslag
aandacht te besteden aan de besteding en de verantwoording van de
middelen passend onderwijs.
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Ook kan het bestuur meer aandacht besteden aan de toelichtingen bij
de meerjarenbegroting en aan de verklaring bij en de verwachte
ontwikkelingen van de kengetallen.
Vervolg
In dit onderzoek is vastgesteld dat het bestuur niet voldoet aan een
aantal wettelijke eisen voor de standaard Kwaliteitszorg en een aantal
wettelijke vereisten. Hiervoor zijn herstelafspraken vastgelegd. In
principe voeren wij over vier jaar weer een onderzoek uit bij dit
bestuur en deze school.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in september 2019 een vierjaarlijks onderzoek
uitgevoerd bij Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs Het
Mosterdzaadje. 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.

Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

Om deze te kunnen beoordelen doen we niet alleen onderzoek op het
niveau van het bestuur maar onderzoeken we tevens de
onderwijskwaliteit van de school waarvoor het verantwoordelijk is.
Op schoolniveau hebben we onderzoek gedaan bij cbs De Wegwijzer.
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 het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie
voldoende is; het onderzoek laat zien of het bestuur voldoende
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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.
Onderstaande tabel geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij de
school is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze school
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs.
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht.

Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP1 Aanbod
OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP2SN Zicht op ontwikkeling en begeleiding
OP3 Didactisch handelen
OP4 (Extra) ondersteuning
OP6 Samenwerking
OP8 Toetsing en afsluiting
Schoolklimaat
SK1 Veiligheid

●

SK2 Pedagogisch klimaat

●

Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten

●

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties
OR3 Vervolgsucces
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd. We hebben
gesproken met leerlingen en leraren en verschillende lessen bezocht.
Tijdens het startgesprek is afgesproken om het verificatieonderzoek te
richten op de volgende standaarden:
•
•
•
•

Zicht op ontwikkeling (OP2)
Veiligheid (SK1)
Pedagogisch klimaat (SK2)
Onderwijsresultaten (OR1)
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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). Wij hebben de
volgende vereisten onderzocht:
• Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 13, lid 1 onder e, WPO
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer op
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
het verificatieonderzoek.
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
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 onderzochte kwaliteitsgebieden op
bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de
gerealiseerde kwaliteit op de school en in hoeverre het beleid van het
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau. Omdat Kwaliteitszorg en
ambitie op bestuursniveau samenvalt met Kwaliteitszorg en ambitie
op schoolniveau, laten we de beschrijving en beoordeling hiervan
achterwege op schoolniveau.
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Samenvattend oordeel
In grote lijnen weten het bestuur en de directie wat de kwaliteit is van
het onderwijs op cbs De Wegwijzer. Er is een aanscherping nodig van
de systematiek hierachter en van de scheiding tussen bestuur en
toezicht.
Wij zien op dit moment geen financiële risico’s die het voortbestaan
van de instelling binnen nu en twee jaar in gevaar kunnen brengen.
Het financieel beheer is in orde. Hiermee voldoet het bestuur aan de
eisen van het kwaliteitsgebied financieel beheer.

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen.

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
De standaard Kwaliteitszorg is als 'Onvoldoende' beoordeeld. Het
bestuur heeft een uitgebreid overzicht van indicatoren op basis
waarvan het verschillende aspecten van de schoolorganisatie in beeld
heeft. Dit planning & control overzicht geeft echter met name
ondersteuning aan de bespreking van alle relevante onderwerpen
verdeeld over het schooljaar. Waar het aan ontbreekt is een structuur
van kwaliteitszorg waarbij de praktijk van de school vergeleken kan
worden met de vooraf opgestelde doelen. Daarbij is het van belang in
beeld te hebben wat het bestuur verwacht van de school op ten
minste de gebieden onderwijsproces, veiligheid en
onderwijsresultaten. Deze doelen moeten passen bij de
mogelijkheden van de leerlingen van cbs De Wegwijzer. In
verschillende documenten worden richtinggevende uitspraken
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gedaan. Zo zijn er visies beschreven op lesgeven en leren. Er is echter
niet uitgewerkt waarom dit van belang is, waar dit toe moet leiden en
wanneer en hoe men kan vaststellen dat het met succes afgerond is.
De school kent een dergelijk systeem ook (nog) niet. De huidige
directeur werkt dit momenteel uit.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
De standaard Kwaliteitscultuur is 'Voldoende'. Het bestuur kent een
transparante en integere organisatiecultuur. Nieuwe bestuursleden
volgen een specifieke cursus en het bestuur als geheel zoekt waar
nodig advies bij externe deskundigen. Er zijn korte lijnen met de
directie van de school en de medezeggenschapsraad.
Er is nog verbetering mogelijk in de scheiding tussen bestuur en
toezicht. Hoewel het formeel geregeld is en dit ook zo
gecommuniceerd wordt met de ouders in het jaarverslag, is deze
scheiding in de praktijk nog niet zo duidelijk.
De zelfevaluatie die gebruikt is als basis van het nieuwe schoolplan
biedt nog volop kansen om meer vorm en inhoud te geven aan de
kwaliteitscultuur op de school.
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn school (KA3)?
De standaard Verantwoording en dialoog is 'Voldoende'. Het bestuur
en de directie van de school leggen zowel intern als extern
verantwoording af over het onderwijs op de school en voeren daar de
dialoog over. De medezeggenschapsraad speelt daar een actieve rol
bij. Het bestuur overlegt geregeld en zoekt waar mogelijk
samenwerking met andere eenpitter-besturen in de regio.
Er liggen nog kansen in de verantwoording over behaalde doelen.
Zoals aangegeven kunnen deze doelen concreter geformuleerd
worden, maar daarnaast zijn op dit moment de behaalde resultaten
minimaal beschreven in de schoolgids. De Wet primair onderwijs
(WPO) vraagt dat scholen duidelijk zijn over welke resultaten met het
onderwijs leerproces worden bereikt. Dat is meer dan alleen het
benoemen van de uitstroomgegevens. Het biedt gelegenheid om
resultaten concreet te benoemen, maar ook om aan te geven hoe de
school zelf over deze resultaten denkt.

2.2. Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het Financieel beheer op de standaarden
voor financiële continuïteit en financiële rechtmatigheid. Voor
Financieel beheer hanteren wij alleen de oordelen voldoende en
onvoldoende. Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid,
tenzij daar nadrukkelijk aanleiding voor is.
Het Financieel beheer beoordelen wij als 'Voldoende', omdat zowel de
financiële continuïteit als de rechtmatigheid voldoende zijn.
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Financiële continuïteit
In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van het bestuur te
zien. Dit is de ontwikkeling van de afgelopen drie jaar en de begroting
voor de komende drie jaar, gebaseerd op de jaarverslagen van het
bestuur.

Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

12,30

12,15

12,27

10,84

11,96

12,60

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,93

0,93

0,92

0,93

0,93

0,93

Weerstandsvermogen

< 5%

90,25

87,12

102,44

106,50

114,42

120,00

Huisvestingsratio

> 10%

5,14

4,67

-24,77

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

-2,89

-0,79

25,08

7,58

4,68

1,00

Wij beoordelen de financiële continuïteit als 'Voldoende'. De tabel
geeft geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het
onderwijs. Ons onderzoek bevestigt dat beeld.
Wel wijzen wij op de volgende aandachtspunten.
- Bij de kengetallen in het jaarverslag wordt wel de definitie gegeven
van deze kengetallen, maar wordt verder niet toegelicht wat ze
betekenen voor het bestuur en wat de verwachte ontwikkelingen van
die kengetallen zijn.
- De toelichtingen bij de meerjarenbegroting zijn summier. Weliswaar
wordt verwezen naar risico's, maar niet duidelijk is hoe
begrotingsposten zich verhouden tot ambities of (strategisch) toekomstgericht - beleid. Een beleidsrijke meerjarenbegroting dient te
zijn voorzien van een nadere toelichting op de belangrijkste
ontwikkelingen die het bestuur de komende drie jaar verwacht. Wij
begrijpen dat het strategisch beleid is verwoord in het schoolplan en
geven daarom het bestuur in overweging om de strategische doelen
die hierin zijn genoemd zichtbaar te verbinden met de
meerjarenbegroting.
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- In de risicoparagraaf worden risico's vermeld met daaraan
gekoppeld een beknopte cijfermatige toelichting. Dat is op zich al een
goede aanzet, maar het kan beter door hierbij de mogelijke passende
maatregelen te vermelden om aan deze risico's en onzekerheden het
hoofd te bieden.
- Het onderdeel Intern Risicobeheersings- en Controlesysteem: dit is
meer een weergave van de uitkomsten van het gevoerde beleid dan
een verslag over de werking van risicobeheersing en controle. Het
bestuur wordt aangeraden meer zichtbaar aandacht te geven aan de
wijze waarop dit systeem is ingericht en wat de uitkomsten zijn van de
risicobeheersingsmaatregelen.
Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar
nadrukkelijk aanleiding voor is. Met financiële doelmatigheid
bedoelen we dat het geld ten goede komt van het onderwijs en niet
onnodig wordt besteed.
Bij ons onderzoek kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Verslag intern toezichthouder over toezicht op doelmatig gebruik
van rijksmiddelen.
Het intern toezichthoudend orgaan moet in het jaarverslag
verantwoording afleggen over zijn handelen en de resultaten die dat
opleverde. Daaronder valt ook het toezien op de doelmatige
besteding van het overheidsgeld dat het bestuur ontving. De
informatie hierover ontbrak in het jaarverslag over 2018. Wij vragen
de intern toezichthouder om voortaan in de jaarverslagen hieraan
meer aandacht te geven.
- Besteding middelen passend onderwijs
Voor passend onderwijs ontving het bestuur in 2018 geld van het
samenwerkingsverband.
Naast verantwoording aan het swv over de inzet van dit geld, is het
belangrijk dat het bestuur ook in zijn eigen jaarverslag laat zien hoe dit
geld is ingezet. Dit komt tegemoet aan een breed levende
maatschappelijke behoefte. Het bestuur laat in het jaarverslag 2018
niet/ beperkt zien hoe het geld voor passend onderwijs is besteed. Wij
verwachten daarom dat het bestuur in de volgende jaarverslagen
meer aandacht geeft aan hoe ze dit geld voor extra ondersteuning
inzet en welke resultaten ze ermee bereikt.
Financiële rechtmatigheid
Wij beoordelen de financiële rechtmatigheid als 'Voldoende'. Wij
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountant.
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en
(lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële
rechtmatigheid.
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2.3. Afspraken over vervolgtoezicht
Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

De standaard Kwaliteitszorg op
bestuursniveau (KA1) is
'Onvoldoende'. Er wordt niet voldaan
aan art. 10 en 12 vierde lid WPO.
Hierin staat dat het bestuur zorgt
voor een stelsel van kwaliteitszorg
op de scholen en vanuit dit stelsel de
kwaliteit van het
onderwijsleerproces en de
leerresultaten bewaakt en bevordert.
Er is op geen adequaat stelsel.

Het bestuur zorgt ervoor dat binnen
een jaar na vaststelling van dit
rapport wordt voldaan aan de
wettelijke vereisten door een
adequaat stelsel in te richten. Het
bestuur stuurt ons voor 1 september
2020 een schriftelijke
verantwoording.

Wij zullen binnen één jaar na
vaststelling van dit rapport contact
opnemen met bestuur en school om
te bekijken of er een stelsel van
kwaliteitszorg is ingericht dat
voldoet aan de wettelijke bepalingen
van art. 10 en 12 vierde lid WPO.

In de schoolgids wordt het vrijwillige
karakter van de ouderbijdrage niet
voldoende benadrukt. Het gaat dan
om de bijdrage voor schoolreis en de
avondvierdaagse (art. 13, lid 1 onder
e, in samenhang met art. 40 WPO).

Het bestuur zorgt voor een correcte
melding over de vrijwilligheid van de
ouderbijdrage naar ouders toe én in
de schoolgids en stuurt de inspectie
hier een afschrift van.

In de eerstvolgende editie van de
schoolgids (schooljaar 2020-2021)
gaan wij na of aan dit wettelijke
aspect is voldaan.

In de schoolgids worden de
resultaten die met het
onderwijsleerproces worden bereikt
niet voldoende benoemd (art. 13, lid
1 onder a WPO).

Het bestuur zorgt voor een correcte
melding over de resultaten die met
het onderwijsleerproces worden
bereikt.

In de eerstvolgende editie van de
schoolgids (schooljaar 2020-2021)
gaan wij na of aan dit wettelijke
aspect is voldaan.

Tekortkoming
Bestuur

Bij de school De Wegwijzer is de standaard Veiligheid als 'Voldoende'
beoordeeld, maar voldoet het bestuur niet aan artikel 4c van de WPO.
Op iedere school dient er iemand aangesteld te zijn die
verantwoordelijk is voor de coördinatie van het beleid in het kader
van het tegengaan van pesten op school en die fungeert als
aanspreekpunt in het kader van pesten.
Het bestuur dient ervoor te zorgen dat het deze tekortkoming herstelt.
Het herstel hoeft het bestuur niet bij de inspectie te melden. Bij het
eerstvolgende vierjaarlijks onderzoek beoordelen we opnieuw of het
bestuur aan de deugdelijkheidseisen heeft voldaan.
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3 . Resultaten onderzoek op
schoolniveau
3.1. PC basisschool De Wegwijzer
Protestant Christelijke basisschool De Wegwijzer is sinds een jaar,
samen met een andere school, gehuisvest in een nieuw gebouw. De
nieuwbouw heeft veel tijd en aandacht gevraagd, maar heeft tevens
voor verbinding gezorgd. Alle kinderen van het dorp Hoogblokland
ontmoeten elkaar naast de sportvereniging en clubs ook op het
schoolplein.
Het team is beperkt in grootte. Veel leraren zijn al geruime tijd
werkzaam op de school, wat voor veel interne kennis en ervaring
zorgt.

De standaard Zicht op ontwikkeling is als 'Voldoende' beoordeeld. De
school voldoet aan de basiskwaliteit van deze standaard. Tijdens het
onderzoek is daarbij een aantal aandachtpunten benoemd. Viermaal
per jaar is er een overleg tussen de intern begeleider en leerkrachten
over de groep. Hieruit volgen soms interventies op schoolniveau.
Voorbeelden hiervan zijn de aanpassing van de methodes voor taal en
voor rekenen en wiskunde, maar ook een aanscherping van bepaalde
didactische principes.
Het is evenwel van belang om op leerlingniveau goed zicht te houden
op het gehele verloop van leerlingeresultaten en niet alleen naar
resultaten in vergelijking met het vorige meetmoment te kijken.
Daarnaast verdient het aanbeveling om voor àlle leerlingen ambitieus
te zijn in verwachtingen, passend bij hun mogelijkheden.

Beide standaarden uit het kwaliteitsgebied Schoolklimaat zijn als
'Voldoende' beoordeeld.
De school voldoet grotendeels aan datgene wat de wet verlangt. Een
aandachtspunt daarbij is het benoemen van een persoon als
aanspreekpunt, waar het gaat om pesten en voor coördinatie van het
beleid tegen pesten.
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Jaarlijks brengt de school in kaart hoe de leerlingen de veiligheid op de
school ervaren. Afgelopen jaar gaf dat aanleiding om te onderzoeken
hoe de leerlingen de vragen geïnterpreteerd hadden. Waar nodig
volgde een aanscherping van het pedagogisch beleid of aanpassing
van het aanbod.
Leerlingen geven aan met plezier naar school te komen. Wanneer er
problemen ontstaan, zorgen de leraren er in voldoende mate voor dat
deze worden uitgepraat en opgelost.

De standaard onderwijsresultaten is als 'Voldoende' beoordeeld.
Echter, wanneer we naar de afgelopen drie jaren kijken, zijn twee
daarvan onder het niveau dat verwacht zou mogen wachten van de
populatie van cbs De Wegwijzer. Het team is hiervan op de hoogte. De
prognose voor de komende jaren is gunstig.
In het onderzoek is gesproken over het nieuwe resultatenmodel dat
met ingang van 1 augustus 2020 van kracht zal zijn. Daarbij wordt
gekeken naar behaalde referentieniveaus. Het is van belang dat de
leerlingen van cbs De Wegwijzer met voldoende bagage de overstap
naar het voortgezet onderwijs maken. Daar passen ambitieuze doelen
bij voor tenminste de basisvakken.

Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij een tekortkoming geconstateerd
bij de overige wettelijke vereisten.
In de schoolgids van cbs De Wegwijzer is de vrijwilligheid van de
ouderbijdrage voor schoolreis en de avondvierdaagse onvoldoende
benadrukt. Wij hebben daarom een herstelopdracht voor het bestuur
geformuleerd (zie paragraaf 2.3).
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4 . Reactie van het bestuur
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit.
Als bestuur zijn we trots op onze school welke ook deze keer weer
door de inspectie volledig als voldoende is beoordeeld. We hebben de
inspectie kunnen laten zien hoe wij binnen onze school een goede
communicatie tussen bestuur, directie en team neerzetten; dit
bevestigt de betrokkenheid, welke zichtbaar is in thema’s als
huisvesting en professionalisering van onze directeur en leerkrachten.
Daarnaast kunnen we betreffende onze school spreken van een
gezonde financiële situatie.
Wij delen de visie van de inspectie om voor al onze leerlingen
ambitieus te zijn in verwachtingen, passend bij hun mogelijkheden; dit
zal ook de komende jaren hoog op de agenda blijven staan.
De inspectie heeft vastgesteld dat het bestuur en de directie in grote
lijnen zicht hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Waar het nog
aan ontbreekt op dit moment is een gestructureerd systeem van
kwaliteitszorg, waarmee zowel bestuur als directie de kwaliteit
monitort, aanstuurt en bewaakt.
Aansluitend hierop zullen wij als bestuur nog concretere doelen
stellen met behulp van de Quick-scan WMK. We hanteren daarbij het
volgende drieluik:
1. vaststelling van de situatie/het actiepunt,
2. actie met motivatie en verwacht resultaat,
3. evaluatie van het behaalde resultaat.
In de schoolgids zullen correct en duidelijker dan dat dit nu gebeurt,
de resultaten van onze leerlingen worden beschreven. Naast een
weergave van de leerprestaties, zullen we ook de vaardigheden op
sociaal gebied beschrijven.
Ten slotte hebben we op advies van de inspectie in onze schoolgids
nog duidelijker dan voorheen de vrijwilligheid van de ouderbijdrage
omschreven, met een concrete uitleg van de besteding van deze
bijdrage.
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Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
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