De Twiner

Herstelonderzoek

Datum vaststelling: 3 oktober 2019

Samenvatting

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in juli 2018 als onvoldoende
beoordeeld, omdat de kwaliteitszorg onvoldoende was en we de
resultaten niet konden beoordelen. Wij beoordelen de kwaliteit van
het onderwijs nu als voldoende. De school laat de benodigde
ontwikkeling zien, tegelijkertijd moeten er ook nog de nodige
verbeteringen plaatsvinden.
Wat is verbeterd?
We zien dat door de aansturing van de directie, samen met de
ondersteuning van de intern begeleiders, het team is gegroeid naar
een professionele cultuur waarbij feedback op lesgeven en samen de
onderwijsresultaten bespreken mogelijk is. Deze ingezette
schoolontwikkeling brengt duidelijkheid en structuur. De leraren staan
open voor ontwikkeling en leren van elkaar.

Bestuur: Elan Onderwijsgroep
Bestuursnummer: 41693

School: Bs De Twiner
Totaal aantal leerlingen: 127
(Teldatum: 1 oktober 2018)
BRIN: 18RU

De verhuizing naar een nieuw schoolgebouw en het invoeren van een
nieuwe methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling hebben
ertoe bijgedragen dat er een fijne sfeer is in de school en dat
leerlingen weten hoe ze met elkaar om moeten gaan. Alle
betrokkenen waarmee we hebben gepraat, geven aan dat het
schoolklimaat is verbeterd en dat men met plezier naar school gaat.
De school heeft het afgelopen schooljaar een duidelijke focus gehad
op het verbeteren van de kwaliteit van het lesgeven, zicht op
ontwikkeling van leerlingen en het vasthouden van gerealiseerde
kwaliteit. In de praktijk en op papier is helder hoe de school 'Het reilen
en zeilen op de Twiner' wil vasthouden en doorontwikkelen.
Wat kan beter?
De resultaten zijn kwetsbaar en het lukt nog niet optimaal om te
achterhalen wat daarvan de oorzaken zijn. Van belang is dat het team
diepgaander onderzoekt en nauwgezet analyseert waar kansen voor
verbetering liggen. Daarbij kan de school ook meer gebruik maken van
wat leerlingen ervan vinden.
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Hoe verder?
De school heeft aan de herstelopdrachten voor de kwaliteit van het
aanbod en kwaliteitszorg voldaan. Daarmee komt de school in het
regulier vervolgtoezicht, waarbij eens in de vier jaar de inspectie de
school bezoekt, tenzij we tussentijds risico's in de onderwijskwaliteit
zien.
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1 . Opzet van het herstelonderzoek
De inspectie heeft 2 juli 2019 een herstelonderzoek uitgevoerd op De
Twiner naar aanleiding van het oordeel onvoldoende in juli 2018.
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, intern begeleiders en de directie. Aan het
eind van de onderzoeksdag hebben wij onze bevindingen besproken
met het team, de directie en het bestuur.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK

5/13

Legenda

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.

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
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2 . Hoofdconclusie en vervolg
In juli 2018 hebben wij op De Twiner een onderzoek uitgevoerd en het
oordeel onvoldoende toegekend.
Op 2 juli 2019 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw in
kaart gebracht en kennen nu het oordeel voldoende toe.
De school heeft aantoonbaar de kwaliteit van het onderwijs verbeterd
sinds het vorige inspectiebezoek in 2018. Alle standaarden beoordelen
we nu als voldoende. De twee tekortkomingen die vorig jaar zijn
vastgesteld op het gebied van het aanbod (een doorgaande lijn de
sociaal-emotionele ontwikkeling ontbrak) en kwaliteitszorg (de
borging ontbrak), zijn nu opgeheven. We constateren dat de school
zich op deze onderdelen aanmerkelijk heeft verbeterd, maar ook op
het gebied van de professionele teamcultuur, kwaliteit van lesgeven
en veiligheid.
Hoewel we alle standaarden als voldoende hebben beoordeeld, zien
we dat continuïteit en verdieping nodig is om te achterhalen waar nog
kansen liggen om de resultaten te verhogen. Van belang is dat dit
gebeurt door aansturing van onderwijskundig leiderschap. Dit is een
belangrijk aandachtspunt gezien de directiewisseling die zal
plaatsvinden na de zomervakantie.
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3 . Resultaten herstelonderzoek
3.1. Onderwijsproces

Aanbod
Het gehanteerde aanbod beoordelen we als voldoende, omdat
het dekkend is voor de kerndoelen en een doorgaande lijn vertoont.
Het team heeft de herstelopdracht opgepakt die naar aanleiding van
het vorige inspectiebezoek in juli 2018 werd gegeven; een doorgaande
lijn op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en
burgerschap ontbrak. De leraren gebruiken nu een methode voor de
sociaal emotionele ontwikkeling voor de groepen 1 tot en met 8.
Aanvullend op deze methode hanteren de leraren de 'filosofische
dialoog', een methodiek om actief burgerschap te stimuleren. De
leerlingen waarmee we hebben gesproken merken op dat het aanbod
op deze onderdelen is verbeterd. Ze weten nu beter hoe te reageren
op elkaar en op vraagstukken in de samenleving.
Zicht op ontwikkeling
De leraren hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van de
leerlingen en werken planmatig aan het verminderen van
gesignaleerde achterstanden. Sinds het vorig inspectiebezoek heeft
het team gewerkt aan het realiseren van meer eenheid van handelen
in het cyclisch proces van doelen stellen, plannen uitvoeren en
evalueren of de doelen zijn gehaald. Nieuw daarbij is het werken met
een didactisch groepsoverzicht waarin de toetsgegevens worden
gebruikt om de leerlingen in te delen naar drie zorgniveaus. Hoewel er
nu meer eenheid van werken is, constateren wij dat de kwaliteit van
met name de analyses om te achterhalen wat de oorzaak is van de
geconstateerde achterstand, nog beter kan. Dit zal leiden tot een
aanscherping van de doelen en een meer gerichter aanbod of
specifiekere aanpak. Tevens geeft dit meer houvast bij het evalueren
van de vervolgstappen.
Didactisch handelen
De leraren leggen voldoende helder uit. Aan het begin van de
les geven ze duidelijk aan welke doelen aan de orde komen zodat de
leerlingen weten wat er geleerd gaat worden. We zien dat de
leraren een leerklimaat creëren waardoor leerlingen actief en
betrokken zijn bij hun werk. Het instructiemodel waarvoor het team
heeft gekozen, is herkenbaar in alle groepen. Naast deze positieve
punten zien we ook dat het nog beter kan. Zo constateren we dat het
inspelen op de verschillende instructiebehoeften van leerlingen en het
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tussentijds checken of leerlingen het hebben begrepen,
verbeterpunten zijn. Door bij de start van de les en tussentijds na te
gaan wat de leerlingen nodig hebben om het lesdoel te halen, worden
de leerlingen zelf meer verantwoordelijk voor hun eigen vorderingen.
We zien ook dat vooral de betere leerlingen meer uitgedaagd kunnen
worden.

3.2. Schoolklimaat

Veiligheid
Wij beoordelen de standaard Veiligheid als voldoende. De onrust
waarover in het vorige inspectierapport werd gesproken, heeft ertoe
geleid dat de school stevig heeft geïnvesteerd in het realiseren van
een veilig schoolklimaat. De school heeft, conform de wettelijke norm,
een set van samenhangende maatregelen om preventief en curatief
te handelen. Zo monitort de school jaarlijks de veiligheidsbeleving van
leerlingen en komt in actie als dit nodig is. De recent ingevoerde
methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling draagt bij aan het
verhelderen van de omgangsregels. Indien curatie nodig is, zoals
een sociale vaardigheidstraining, doet de school een beroep op het
gebiedsteam. Alle afspraken zijn vastgelegd in een
schoolveiligheidsplan en een coördinator is aangewezen om de
uitvoering te blijven bewaken. Uit de gesprekken die we hebben
gevoerd met leerlingen, leraren en ouders blijkt dat het schoolklimaat
is verbeterd sinds vorig jaar en dat men zich veilig voelt. Leerlingen
weten wie hun vertrouwenspersoon is indien ze die nodig hebben.
Op de dag van het onderzoek hebben we gezien dat de leraren en
leerlingen respectvol met elkaar omgaan. Er is sprake van een prettig,
positief schoolklimaat.

3.3. Onderwijsresultaten

Resultaten
De resultaten zijn voldoende, maar wisselend en daardoor kwetsbaar.
In 2017 waren de eindresultaten onder de ondergrens van de
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inspectie, in 2018 daarboven en in 2019 weer daaronder. Het
perspectief van de huidige groep 7 is echter ongunstig omdat deze
leerlingen voor rekenen en begrijpend lezen geen positief beeld laten
zien. Gerichte inzet hierop is dan ook nodig.

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitszorg
De kwaliteitszorg is voldoende. De school hanteert een stelsel van
kwaliteitszorg om systematisch en cyclisch de kwaliteit van het
onderwijs te verbeteren. Onder leiding van de directie en de twee
intern begeleiders bespreken de leraren de toetsresultaten en maken
plannen hoe de resultaten verhoogd kunnen worden. Met
tevredenheidspeilingen en kwaliteitskaarten bewaakt de directie de
kwaliteit op schoolniveau. Na het vorige inspectiebezoek heeft de
school behoorlijk geïnvesteerd in de kwaliteit van lesgeven door
het uitvoeren van klassenobservaties en het stimuleren van reflectie.
Daarbij is ook gebruik gemaakt van externe deskundigheid. Elke
leerkracht werkt op grond van deze bevindingen aan een persoonlijk
ontwikkelingsplan. Alle afspraken zijn vastgelegd in een
borgingsdocument zodat de gerealiseerde kwaliteit behouden blijft;
zowel op papier als in de praktijk. Hiermee heeft de school voldaan
aan de herstelopdracht uit het vorige inspectiebezoek betreffende de
borging van de onderwijskwaliteit.

Het team is
gegroeid van
los zand naar
meer een
eenheid.

Op grond van de leerlingenpopulatie mag de school hogere tussenen eindresultaten verwachten dan ze nu laat zien. Continuïteit van de
ingezette schoolontwikkeling en meer diepgang om te achterhalen
waar nog kansen voor verbetering liggen, is nodig onder leiding van
onderwijskundig leiderschap. Dit vergt een gezamenlijke inzet en
verantwoordelijkheid van school en bestuur.

Kwaliteitscultuur
De professionele kwaliteitscultuur is voldoende. De leraren
kenmerken de teamontwikkeling als 'gegroeid van los zand naar meer
een eenheid'. Samen een nieuw schoolgebouw inrichten, het
bespreken van de schoolresultaten, feedback ontvangen op lesgeven,
scholing volgen en het invoeren van nieuwe methodes zijn het
afgelopen schooljaar belangrijke elementen geweest om meer
eenheid in te team te krijgen. Men spreekt nu meer dezelfde taal.
Mooi is dat de leraren aangeven dat ze meer willen leren van elkaar
door collegiale consultatie en klassenbezoeken.
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Verantwoording en dialoog
De school legt in voldoende mate intern en extern verantwoording af
aan belanghebbenden over behaalde resultaten en de
schoolontwikkeling. Aan ouders gebeurt dit via de schoolgids,
nieuwsbrieven en informatieavonden. Het bestuur wordt op de
hoogte gehouden via verschillende beleids- en
verantwoordingsdocumenten en een jaarlijks gesprek. We hebben
geconstateerd dat de school geen feedback van het bestuur ontvangt
op de verantwoordingsdocumenten.
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4 . Reactie van het bestuur
We zijn blij om net als de inspectie te constateren dat de school op
minimaal voldoende niveau functioneert. De bevindingen zoals door
de inspectie in het rapport is beschreven, worden door het bestuur
herkend.
We hebben in het gesprek na afloop van het bezoek in juli 2019
verschillende zaken in het bijzijn van het team besproken. Inmiddels is
de nieuwe directeur van start gegaan met de verdere ontwikkeling van
de school en zullen de besproken punten in het jaarplan worden
opgenomen.
Het bestuur kijkt met vertrouwen naar de toekomst van deze school.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

