Herstelonderzoek

Datum vaststelling: 26 maart 2019

Samenvatting

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in januari 2018 als zeer
zwak beoordeeld, omdat de leerlingen de school verlieten met te lage
leerresultaten. Daarnaast hadden de leraren te weinig zicht op de
ontwikkeling van de leerlingen. Tenslotte kon het gevoel van
veiligheid bij de leerlingen in de bovenbouw nog verbeteren.
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als voldoende en
niet meer als zeer zwak. De school laat verbeteringen zien,
tegelijkertijd zijn ook verdere verbeteringen nodig.

Bestuur: SPOOR
Bestuursnummer: 41434

School: obs De Fuik
Totaal aantal leerlingen: 67
BRIN: 11SO

Wat is verbeterd?
Allereerst zien wij dat de resultaten op alle vakgebieden gestegen zijn
en dat leerlingen dus meer leren dan voorheen. We zien ook dat de
leraren duidelijk uitleggen en de leerlingen meer hulp bieden als zij dit
nodig hebben. Ook zien we dat er veel rust is in de school en de
leerlingen actief met leren bezig zijn. Zij geven aan met plezier naar
school te gaan. Ook de ouders zijn tevreden over de verbeteringen op
school.
Wat moet nog beter?
De leraren en de directie moeten beter nagaan wat de oorzaken zijn
als resultaten van leerlingen tegenvallen. Dan kunnen zij namelijk
beter bepalen wat nodig is om de leerlingen te helpen meer te leren
en zo de resultaten te verbeteren.
Wat kan beter?
De directie kan een duidelijker beschrijving maken van de leerlingen
die op school zitten om te analyseren wat voor uitleg en aanbod de
leerlingen nodig hebben om goed te kunnen leren. Juist omdat er veel
verschillen zijn tussen leerlingen is dit van belang.
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1 . Opzet van het herstelonderzoek
De inspectie heeft op 28 januari 2019 een herstelonderzoek
uitgevoerd op obs De Fuik naar aanleiding van het oordeel zeer zwak
in januari 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

●

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
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met
leerlingen, ouders, leraren en de directeur.
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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 januari 2018 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs in kaart
gebracht en kenden het oordeel zeer zwak toe.
Op 28 januari 2019 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw
in kaart gebracht en kennen nu het oordeel voldoende toe.
Basisschool De Fuik is een kleine dorpsschool met vier
combinatiegroepen. Het team slaagt erin de kwaliteit van het
onderwijs in positieve zin te ontwikkelen. Dit resulteert nu in een
school waar de lessen van ruim voldoende kwaliteit zijn en waar
leerlingen en ouders zich prettig voelen. De school heeft de kwaliteit
van het didactisch handelen verder verbeterd en tegelijk het aanbod
verder uitgebreid, vooral voor de beter presterende leerlingen en op
het gebied van de zaakvakken. De resultaten van de leerlingen gaan
omhoog en de leerlingen gaan met meer plezier naar school. Hoewel
wij dus positief zijn over de vorderingen die de school maakt, is de
kwaliteit op één onderdeel nog broos. Dit betreft de kwaliteit van de
analyses van de resultaten, zowel op groepsniveau, als op individueel
niveau. De school is zich dit terdege bewust en heeft externe
begeleiding en scholing geregeld om zich hierin te verbeteren.

Afspraken over vervolgtoezicht
De school krijgt een herstelopdracht voor de standaard zicht op
ontwikkeling. In juli 2019 informeert het bestuur ons over de
voortgang van de verbetering.
De standaard Zicht op ontwikkeling is als voldoende beoordeeld,
maar voldoet niet aan artikel 8, eerste lid, WPO. De school zoekt
namelijk onvoldoende naar verklaringen van stagnaties in de
vorderingen om het onderwijs hierop aan te passen. Het bestuur dient
ervoor te zorgen dat het deze tekortkoming herstelt en informeert ons
over de voortgang.
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3 . Resultaten herstelonderzoek
3.1. Onderwijsproces

Zicht op ontwikkeling
Wij beoordelen de standaard zicht op ontwikkeling als voldoende
omdat de school de leerlingen volgt en het onderwijs vervolgens
afstemt op basis van de resultaten.
Met behulp van toetsen en observaties volgt de school de leerlingen.
Aan de hand van de resultaten delen de leraren de leerlingen in
niveaugroepen in en passen hier hun aanbod, instructie en
verwerkingsstof op aan. In vergelijking met het vorig onderzoek heeft
de school zich verbeterd door niet alleen voor rekenen gerichte
ondersteuning te bieden, maar ook voor de overige vakgebieden. De
school slaagt er nog niet in om afdoende verklaringen te vinden voor
individuele- of groepsresultaten. Hierdoor is niet altijd duidelijk of de
afstemming in de groep ook daadwerkelijk de juiste is. De school krijgt
hiervoor een herstelopdracht. Om dit onderdeel te verbeteren heeft
de school externe begeleiding voor het analyseren van de resultaten
ingeschakeld.

Didactisch handelen
Het didactisch handelen beoordelen wij als voldoende omdat de
leraren in staat zijn duidelijk uit te leggen en leerlingen actief bij de les
te betrekken.
Hoewel deze standaard ook bij het onderzoek in januari 2018 als
voldoende werd beoordeeld, zien we dat leraren zich verder
ontwikkeld hebben op dit onderdeel. Wij hebben ruim voldoende tot
goede lessen gezien die in een prettige sfeer plaatsvonden. De doelen
zijn voor de leerlingen zichtbaar en zij tonen een actieve
betrokkenheid. Het didactisch handelen is ook verbeterd doordat er
niet alleen aandacht is voor de leerlingen die moeite hebben met de
stof, maar nu ook voor de beter presterende leerlingen. Voor hen is
meer materiaal aanwezig en zij krijgen apart instructie. Voor de
afstemming in de verwerking heeft de school een weektaak
ingevoerd. Tot slot zien wij dat het kleuteronderwijs is verbeterd door
een betere doorgaande lijn met groep 3 en gerichte spelbegeleiding in
een betekenisvolle context.

3.2. Schoolklimaat
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Veiligheid
Deze standaard beoordelen wij als voldoende omdat de school een
veiligheidsbeleid hanteert en de fysieke en sociale veiligheid van
leerlingen eens per jaar monitort. Daarnaast beschikt de school over
een vertrouwenspersoon die ook bekend is bij de leerlingen.
Tijdens het vorig onderzoek liet de veiligheidsmeting in sommige
groepen een risicovol beeld zien. De school had nog geen tijd
gehad om de meting te analyseren. Inmiddels heeft de school dit wel
gedaan en de resultaten van de monitor aangegrepen om haar
veiligheidsbeleid aan te scherpen. De sfeer in de school tijdens de
lessen is sterk verbeterd. De leerlingen en ouders die we hebben
gesproken bevestigen dit positieve beeld. Zij geven bovendien aan dat
er weinig sprake is van pestgedrag en dat leerlingen weten hoe te
handelen als hiervan wel sprake is. Hierover maken leraren duidelijke
afspraken met hen.

3.3. Onderwijsresultaten

Resultaten
De resultaten van de leerlingen aan het einde van de basisschool
liggen in 2017 en 2018 op het niveau dat op grond van de
kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. De wet
geeft aan dat scholen voldoende leerresultaten moeten behalen (art.
10a WPO) en hieraan voldoet De Fuik. Voor 2016 is dit niet het geval.
Omdat in twee van de drie voorgaande jaren voldoende resultaten zijn
gerealiseerd geven we een voldoende op deze standaard.

Het blijkt dat veel leerlingen meer dan gemiddeld leren en hierdoor
hun achterstand inhalen. Vooral voor rekenen, technisch lezen en
spelling zijn de resultaten in groep 8 gestegen. Voor begrijpend lezen
is dit veel minder het geval. Mede gezien het kleine leerlingenaantal, is
de prognose voor de komende groep schoolverlaters daarmee
onzeker.Het is daarom van belang dat de school de tussentijdse
resultaten van deze groep grondig analyseert, de hiaten en oorzaken
daarvan opspoort en een plan maakt om de achterstanden van deze
leerlingen de komende tijd in te lopen.
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3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitszorg
Deze standaard beoordelen we, net als tijdens het vorig onderzoek,
als voldoende. De school zet verschillende instrumenten in om de
kwaliteit van het onderwijs te onderzoeken, verbeteren en borgen. De
school voldoet hiermee aan haar wettelijke verplichting.
De directie maakt schoolbrede analyses van de resultaten. Daarnaast
zet de school een externe audit in sinds het verbetertraject gestart is,
om alle onderdelen van het onderwijsproces te onderzoeken. Het
verbeterplan zorgt ervoor dat de school systematisch het
onderwijsproces evalueert en verbetert. Hiermee biedt de
kwaliteitszorg voldoende aangrijpingspunten om op een cyclische en
planmatige manier aan kwaliteitsverbetering te werken. Verbetering is
echter nog mogelijk door de analyses van resultaten te verdiepen om
zo de verbeteracties gerichter in te zetten.

Kwaliteitscultuur
Ook de kwaliteitscultuur beoordelen we als voldoende. Dit omdat de
leraren gedreven zijn om aan de kwaliteitsverbetering te werken. Zij
volgen scholingen, werken onderling veel samen en willen van en met
elkaar leren. Zij voelen zich hierbij gesteund door de directeur die
lessen overneemt om het bijwonen van elkaars lessen mogelijk te
maken. Doordat De Fuik een klein lerarenteam heeft, zoekt de school
samenwerking met andere scholen in de buurt om elkaars lessen te
observeren en ook van hen te leren. Ook biedt de samenwerking de
mogelijkheid om specialismen te delen met andere scholen en samen
buitenschoolse activiteiten te organiseren. Binnen De Fuik is er
inmiddels al voldoende expertise op het gebied van taal, rekenen,
NT2. Hier komt straks nog een leescoördinator bij die nu nog in
opleiding is.
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4 . Reactie van het bestuur
Het bestuur en de school kunnen zich vinden in dit rapport en zijn het
eens met de inhoud.
De school heeft het onderzoek van de inspectie als prettig en
waardevol ervaren. Het gezamenlijk bezoeken van de lessen heeft de
school nog beter zicht gegeven op het onderwijs aanbod. De school
gaat verder met de ingeslagen weg en pakt de gegeven
herstelopdracht op.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

