Samenvatting en toelichting inspectierapport 2011
Op 9 juni 2011 heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht. De inspecteur heeft
documenten bestudeerd en gesproken met de directie en intern begeleider.
We zijn blij dat uit het onderzoek blijkt dat OBS Voordorp de meeste van de onderzochte
onderdelen goed op orde heeft. De inspectie blijft ons daarom op de reguliere wijze
beoordelen. Dit zogenaamde basisarrangement geldt voor scholen die volgens de inspectie
geen risico’s hebben. Activiteiten die de inspectie binnen het basisarrangement uitvoert, zijn
het jaarlijks onderzoeken van documenten, zoals jaarplannen en leerlingresultaten. Daarnaast
vindt iedere vier jaar een bezoek aan de school plaats.
Hieronder geven we per onderzocht onderdeel een samenvatting van en toelichting op de
bevindingen van de inspectie in juni 2011.
Opbrengsten
Met opbrengsten wordt bedoeld: de leerresultaten tijdens en aan het eind van de basisschool.
Onze resultaten op de cito eindtoets zijn voldoende, evenals de tussentijdse resultaten. Hier
zijn we tevreden over. Natuurlijk doen we er alles aan om de kinderen met zo goed mogelijke
resultaten naar het vervolgonderwijs te laten gaan. In de afgelopen jaren hebben we daarom
hard gewerkt om middels gelaagde instructie, homogene groepen en nieuwe lesmethodes bij
elk kind eruit te halen wat erin zit. Naast leerresultaten vinden wij het belangrijk dat kinderen
zich ook sociaal-emotioneel goed ontwikkelen. De start met het programma ‘De Vreedzame
School’ draagt bij aan deze ontwikkeling. Hierbij hoort een leerlingvolgsysteem voor sociale
competenties. Dit zal ingevoerd worden.
Kwaliteitszorg
We hebben de laatste jaren hard gewerkt aan een goed systeem voor kwaliteitszorg. De grote
vragen bij het voeren van kwaliteitsbeleid zijn: Doen we de goede dingen? En doen we die
dingen goed? Om deze vragen te beantwoorden verzamelen we systematisch gegevens, zoals
resultaten van de kinderen, informatie over wat onze leerlingen nodig hebben en natuurlijk de
waardering van ouders, kinderen en leerkrachten. Dit doen we d.m.v. de vragenlijsten die we
eens per twee jaar uitzetten. Op basis van deze gegevens ondernemen we actie als dat nodig
is. De inspectie beoordeelt dat we hierin een grote kwaliteitsslag hebben gemaakt. De
inspecteur vindt dat we met onze resultaten en uitkomsten van verbeteractiviteiten meer naar
buiten moeten treden. We hebben veel om trots op te zijn, dus dat mogen we u als ouders
vaker laten weten. Daarnaast leggen we op die manier beter verantwoording af aan u en ons
bestuur. We beraden ons momenteel op de wijze waarop we dit gaan vormgeven.
Leerlingzorg
Onze leerlingzorg is in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. We zijn steeds beter in staat
om concreet te maken wat onze groepen aan onderwijs nodig hebben, de zogenaamde
onderwijsbehoefte vaststellen. Hiervoor zijn we gestart met het werken met groepsplannen.
De inspectie heeft gezien dat deze basiszorg, ook wel preventieve zorg genoemd, op onze
school in orde is. Binnen het werken met groepsplannen is het wel belangrijk dat we nog beter
gaan kijken naar de hulp aan specifieke kinderen. De inspecteur heeft opgemerkt dat
leerlingen die uitvallen en (tijdelijk) extra zorg nodig hebben, in sommige gevallen niet de
specialistische hulp krijgen om een inhaalslag te maken. Het gaat hier om de zogenaamde
curatieve zorg. We zijn ons hiervan bewust en hadden tijdens het inspectiebezoek al plannen
klaar liggen om dit te verbeteren. Zo gaan we aan de slag met het interpreteren van
toetsgegevens en met het versterken van onze groepsplannen.

Naleving van wettelijke voorschriften
Uit controle bleek dat we het overgrote deel van de voorschriften op orde hebben. Twee
onderdelen moeten we aanpassen:
De hoogte van de ouderbijdrage moet worden vermeld in de schoolgids; deze staat nu in het
tekstgedeelte van de kalender. Daarnaast werd onze ochtendpauze te lang bevonden; de
kinderen mogen 15 minuten naar buiten om daarna tijdens een onderwijsactiviteit, zoals het
kijken van schooltelevisie of het lezen van een boek, te eten. We hebben dit inmiddels
aangepast.
Voor het volledig verslag kunt u vanaf half oktober 2011 terecht op de website van de
onderwijsinspectie www.owinsp.nl
Heeft u vragen of opmerkingen, kom dan even langs bij de directie.

