CBS De Eendragt

Herstelonderzoek

Datum vaststelling: 27 oktober 2020

Samenvatting

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in juni 2019 als
onvoldoende beoordeeld, omdat de resultaten aan het eind van groep
8 drie jaar onvoldoende waren en niet passen bij hetgeen je verwacht
van deze leerlingen. Daarnaast waren de resultaten nog onvoldoende
diepgaand geanalyseerd en ontbrak er een doelgericht aanbod in de
aanpak.
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs op 17 september
2020 als voldoende en niet meer als onvoldoende. De school laat
verbeteringen zien, tegelijkertijd zijn er ook nog mogelijkheden tot
verdere ontwikkeling.

Bestuur: St. v Prot. Chr. Prim.
Onderw. De Vier Windstreken
Bestuursnummer: 41194

School: CBS De Eendragt
Totaal aantal leerlingen: 172
1 oktober 2019
BRIN: 04RV

Wat is verbeterd?
CBS De Eendragt heeft zich het afgelopen jaar sterk verbeterd. De
leraren hebben de leerlingen goed in beeld en sturen de ontwikkeling
bij waar nodig. Daarnaast sluit het didactisch handelen van de
leraren goed aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. In de
school is een duidelijke doorgaande lijn in klassenmanagement te
zien.
Wat kan beter?
De school kan de eigen ambities en doelen duidelijker beschrijven. De
afgelopen twee jaar heeft de school veel aandacht besteed aan het
wegwerken van achterstanden. Ook in de huidige groep 8 zal dat nog
nodig zijn. In de overige leerjaren is het effect van alle inspanningen al
goed te zien. De leerlingen maken op meerdere vakgebieden een
flinke groei door. Voor deze groepen kan de school de hoge
verwachtingen en doelen die zij heeft concreter maken en vastleggen.
Wat moet nog beter?
De school heeft geen wettelijke tekortkomingen.
Hoe verder?
De school voldoet weer aan de basiskwaliteit. Dat betekent dat de
school valt onder het reguliere toezicht.
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1 . Opzet van het herstelonderzoek
De inspectie heeft op 17 september 2020 een herstelonderzoek
uitgevoerd op CBS De Eendragt naar aanleiding van het oordeel
onvoldoende in juni 2019. Dit onderzoek zou eigenlijk plaatsvinden in
juni 2020. Door de coronacrisis is het onderzoek uitgesteld tot
september.
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

●

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
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met
leerlingen, leraren, intern begeleiders, de directie en het bestuur.
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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). Tijdens het
onderzoek hebben wij geconstateerd dat de school aan de wettelijke
eisen voldoet.
Signalen
Er zijn geen signalen over CBS De Eendragt bij ons binnengekomen die
opvolging vereisen.
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.

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
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2 . Hoofdconclusie en vervolg
In juni 2019 hebben wij op CBS De Eendragt een onderzoek uitgevoerd
en het oordeel onvoldoende toegekend.
Op 17 september 2020 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs
opnieuw in kaart gebracht en kennen nu het oordeel voldoende toe.

Het team, de directie en het bestuur van CBS De Eendragt hebben met
veel inzet aan de verbetering van de school gewerkt. Daardoor
beoordelen wij de onderwijskwaliteit nu als voldoende.
Het team heeft veel tijd en energie gestoken in het creëren van
eenheid in het lesgeven. Alle leraren gebruiken het instructiemodel op
dezelfde manier. Ook zijn de gemaakte afspraken rondom
klassenmanagement in de hele school zichtbaar. Daardoor heerst er
nu meer rust dan voorheen. Op het gebied van de zorgstructuur zijn
de grootste verbeteringen te zien. De leraren analyseren de resultaten
van de toetsen beter en passen hun aanpak en aanbod hier
doelgerichter op aan. Dit leidt tot betere resultaten op de citotoetsen,
voornamelijk in leerjaar 3 tot en met 7. Voor leerjaar 8 hebben de
leraren goed in beeld waar de ontwikkeling van de leerlingen
stagneert. Hier worden gerichte verbeteracties op ingezet.
De leerlingen zijn taakbetrokken en leraren durven de leerlingen los te
laten wanneer zij de stof al beheersen. De leraren werken aan de
verbetering van hun lessen door regelmatig bij elkaar te kijken. Hierbij
krijgen zij ook begeleiding van de instructional leaders in de school.
Deze leerkrachten zijn opgeleid om andere leerkrachten te coachen en
begeleiden bij het geven van effectieve instructie.
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3 . Resultaten herstelonderzoek
3.1. Onderwijsproces

Leerlingen in beeld, leraren sturen op de ontwikkeling.
De standaard Zicht op ontwikkeling waarderen wij als Goed. De
herstelopdracht die de school vorig jaar heeft gekregen, heeft geleid
tot een grote verbetering op dit gebied. De leraren hebben de
leerlingen erg goed in beeld. Ze nemen voortoetsen af om de
beginsituatie van leerlingen in kaart te brengen. Het aanbod en de
aanpak stemmen zij af op deze resultaten. Dagelijks worden de
doelen geëvalueerd en bijgesteld. Wanneer de ontwikkeling van een
leerling stagneert, wordt een persoonlijk interventieplan
opgesteld. De intern begeleiders voeren ontwikkelingsgerichte
gesprekken met de leraren, zodat aanbod en aanpak nog beter
afgestemd kan worden. De school volgt de leerlingen daarnaast op
andere gebieden, zoals de motorische ontwikkeling, de sociaal
emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van executieve functies.
Ook jonge kinderen worden systematisch gevolgd. Hiervoor heeft de
school het gebruikte volgsysteem aangepast, zodat het in de klas
makkelijker toegepast kan worden.
Leraren zetten leerlingen continu in de leerstand.
De standaard Didactisch handelen waarderen wij als Goed. In de
school is een doorgaande lijn te zien in het geven van instructie. De
school zet instructional leaders in om leraren te coachen en
begeleiden om het instructiemodel zo effectief mogelijk in te zetten.
Leraren gebruiken de controle van begrip om de instructie af te
stemmen op de behoeften van de leerlingen. Hierdoor durven leraren
de leerlingen sneller los te laten. De leraren hebben hoge
verwachtingen van leerlingen en spreken deze ook uit tijdens de
lessen. De instructies zijn kort en bondig en de onderwijstijd wordt
zeer efficiënt gebruikt. De taakbetrokkenheid van leerlingen is
hierdoor groot. De school laat zien dat deze werkwijze het gewenste
effect heeft op de resultaten van de leerlingen.

3.2. Schoolklimaat
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Er heerst een veilige leeromgeving.
De standaard Veiligheid beoordelen wij als Voldoende. De school
voldoet aan de wettelijke eisen die aan de veiligheid op basisscholen
wordt gesteld. De school heeft een veiligheidsplan en neemt jaarlijks
de veiligheidsmonitor af. De pestcoördinator is bij de leerlingen
bekend. De school kan zich ontwikkelen door ook op het gebied van
betrokkenheid en welbevinden eigen doelen te stellen.

3.3. Onderwijsresultaten

Resultaten niet te beoordelen, verwachtingen toekomst voorzicht
positief.
Tijdens het vorige onderzoek zijn de resultaten als Onvoldoende
beoordeeld. Daarbij keken we naar de gemiddelde eindtoetsscore van
2017, 2018 en 2019. Wij beoordelen de standaard Resultaten nu niet,
omdat er geen eindtoetsresultaten beschikbaar zijn in 2020 vanwege
de coronacrisis.
Als we kijken naar de referentieniveaus in 2018 en 2019 constateren
we dat te weinig leerlingen de streefniveaus 2F (voor lezen en
taalverzorging) en 1S (voor rekenen) behalen. De resultaten van de
leerlingen zijn zorgelijk en liggen ver onder die van scholen met een
vergelijkbare populatie. De resultaten die de leerlingen in de huidige
groep 8 behalen, geven nog reden tot zorg. Voor deze groep is nog
niet zeker of zij komend jaar de streefniveaus 2F en 1S behalen. Wel
hebben de leraren goed in beeld waar de ontwikkeling van deze
leerlingen stagneert. Hier worden gerichte verbeteracties op
ingezet. De verwachtingen voor de leerlingen in de lagere groepen zijn
positiever.

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

De school werkt doelgericht aan de verbetering van het onderwijs.
De standaard Kwaliteitszorg beoordelen wij als Voldoende. De school
werkt vanuit een cyclisch proces aan de verbetering van de leskwaliteit
en de resultaten. Alle documenten die te maken hebben met
kwaliteitszorg zijn ondergebracht in een kwaliteitshandboek. Het
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afgelopen jaar heeft de school de tekortschietende onderwijskwaliteit
geanalyseerd en hier doelgericht en planmatig verbeteracties voor
opgesteld. De school kan zich verder ontwikkelen door de doelen nog
duidelijker en beter meetbaar te stellen. Op die manier worden de
evaluaties scherper.

3.5. Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen.
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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.
Het bestuur, het team en de directie van De Eendragt zijn blij dat het
verbeterplan van het afgelopen schooljaar heeft geleid tot een betere
kwaliteit van het onderwijs en dat dit ook gezien en herkend is door
de onderwijsinspectie.
In samenspraak met teamleden, medezeggenschapsraad en bestuur is
er een verbeterplan opgesteld voor het schooljaar 2019-2020. Hierbij
zijn de aandachtspunten van de inspectie omgezet in concrete
verbeterpunten. We hebben gezien dat deze kwaliteitsverbetering ten
goede is gekomen aan de leerlingen. Ons doel is om de verbeterde
onderwijskwaliteit te continueren en stabiliseren.
Naast de beoordelingen met ‘goed’ op de standaarden didactisch
handelen en zicht op ontwikkeling, waar we heel blij mee zijn, zijn er
ook aandachtspunten benoemd. Het belangrijkste aandachtspunt is
de opbrengsten van De Eendragt. Daarnaast heeft de inspecteur
aangegeven dat het meetbaar maken van veiligheid en kwaliteitszorg
nog aandacht nodig heeft. In het komende jaar zullen we hiermee aan
de slag gaan.
Opbrengsten
De eindresultaten zijn als gevolg van de coronacrisis en de periode van
afstandsonderwijs bij het bezoek door de inspectie niet beoordeeld.
Wij willen wel meegeven dat de leerlingen die nu in groep 8 zitten
vorig schooljaar een inhaalslag hebben laten zien. Dit was zichtbaar in
resultaten van de middentoets (januari) en de eindtoets (juni) van
CITO. Er zitten in de huidige groep 8 ook leerlingen die het gewenste
niveau nog niet hebben gehaald. De leerkrachten hebben goed in
beeld welke leerlingen dit zijn, waar zij staan in hun ontwikkeling en
wat er nodig is voor hen om naar het gewenste referentieniveau toe te
groeien.
Met betrekking tot de opbrengsten zal De Eendragt vanaf nu jaarlijks
in kaart brengen welke doelen we per groep stellen en welk aanbod
daarbij hoort.
We zijn blij met de beoordeling die we hebben gekregen. We gaan vol
vertrouwen en enthousiasme de toekomst tegemoet, met als doel
goed onderwijs te geven aan de leerlingen van De Eendragt.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

