Basisschool De Borgwal

Kwaliteitsonderzoek

Datum vaststelling: 20 juni 2018

Samenvatting

Volgens het bestuur is basisschool De Borgwal een goede school. Het
bestuur heeft van deze school de onderwijskwaliteit in kaart gebracht
en ons gevraagd een onderzoek naar goed uit te voeren. Wij zijn het
eens met de opvatting van het bestuur.
Waarom is De Borgwal een goede school?
Het motto van de school is: ‘Leef met je eigen talent, want iedereen is
mooi als je bent wie je bent’. De school laat zien dat zij het leren van
de leerlingen en de begeleiding van hun ontwikkeling afstemt op hun
behoeften en kwaliteiten. Het team heeft daar vertrouwen in en wil
dat door haar aanpak ook uitstralen. Zij doet dat op een gedreven
wijze. De aandacht voor iedere leerling komt bijvoorbeeld tot uiting in
een breed leerstofaanbod, waarbij niet alleen de basisvakken taal en
rekenen centraal staan, maar ook hun motorische en sociaalemotionele ontwikkeling. Daarbij zoekt de school nadrukkelijk de
samenwerking met externe partners.
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Het motto ‘Iedereen is mooi en je bent wie je bent’ ligt ook aan de
basis van de zorg die de school heeft voor de veiligheid van de
leerlingen en de aandacht voor een stimulerend pedagogisch klimaat.
Daarmee probeert zij optimale omstandigheden te creëren zodat de
leerlingen kunnen ‘leven met hun eigen talent’. Blijkens de uitkomsten
van de enquêtes die de school houdt onder de leerlingen en hun
ouders, slaagt zij daar goed in. Daarom vinden wij het oordeel ‘goed’
hier op zijn plaats.
De eindresultaten liggen boven het niveau dat mag worden verwacht
en de school steekt veel energie in het bevorderen van de sociale en
maatschappelijke competenties van de leerlingen. Zaken als met
elkaar leren samenwerken, het bevorderen van zelfredzaamheid en
sociaal gedrag, het op een goede manier oplossen van onenigheden,
open staan voor anderen, omgaan met verschillen en
verantwoordelijkheid kunnen nemen zijn even zo vele aspecten die
daarbij aan bod komen. Het overgrote deel van de leerlingen van De
Borgwal bezoekt een vorm van voortgezet onderwijs die
overeenstemt met hun capaciteiten.
Het motto van de school leef met je eigen talent’, want iedereen is
mooi als je bent wie je bent’ vormt ook het uitgangspunt voor de
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manier waarop het team voortdurend werkt aan het verbeteren van
de kwaliteit van het onderwijs en het eigen professionele handelen.
Daarom zijn ook deze elementen van het onderwijs op De Borgwal als
‘goed’ beoordeeld.
Wat kan beter?
Aspecten van het onderwijs die beter kunnen hebben betrekking op
de leermiddelen (het aanbod), de adviezen voor het voortgezet
onderwijs en het vervolgsucces van de leerlingen, de einddoelen die
De Borgwal wil bereiken en de wijze waarop de school zich
verantwoordt over haar resultaten.
• Leermiddelen: de leerlingensetjes zijn voor een aantal leerlingen
niet geschikt om goed te leren schrijven, omdat ze geen goede
schrijfhouding kunnen aannemen.
• Adviezen en vervolgsucces: de school kan de kwaliteit van haar
adviezen verbeteren door de gepresenteerde gegevens
doelgericht te analyseren en daar conclusies aan te verbinden.
Wij denken bovendien dat De Borgwal beter zicht krijgt op het
vervolgsucces van haar oud-leerlingen als zij meerdere lichtingen
schoolverlaters bij zo’n onderzoek betrekt en dit niet beperkt tot
één lichting.
• Verantwoording: de school brengt jaarlijks verslag uit over de
doelen die ze nastreeft en de resultaten die zij behaalt. Zij kan
zich verbeteren door daarbij niet alleen gegevens en informatie
te verstrekken, maar deze ook te evalueren en er conclusies aan
te verbinden. In dat geval verantwoordt zij zich op een
toegankelijker wijze.
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1 . Opzet van het onderzoek
De inspectie heeft op 9 en 10 april 2018 een onderzoek naar goed
uitgevoerd op basisschool De Borgwal.
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 ontwikeling 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 het
management van de school en met leerlingen, leerkrachten, een
aantal ouders en de bestuurder.
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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 dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het
onderzoek op basisschool De Borgwal. Wij zijn tot de conclusie
gekomen dat het een goede school is. De vier kwaliteitsgebieden van
ons onderzoekkader, te weten onderwijsproces, schoolklimaat,
onderwijsresultaten en kwaliteitszorg zijn alle als goed beoordeeld.
Binnen deze kwaliteitsgebieden beoordelen wij vijf standaarden als
voldoende en acht als goed. Eén standaard beoordelen wij niet omdat
die niet voldoet aan de criteria om tot een oordeel te komen.

De kwaliteit
van het
onderwijs op
De Borgwal is
goed

Afspraken over vervolgtoezicht
De school valt onder het reguliere vervolgtoezicht. Over vier jaar
bezoeken wij haar opnieuw om te onderzoeken of de kwaliteit van het
onderwijs in orde is.
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3 . Resultaten onderzoek
Op De Borgwal wordt goed onderwijs gegeven. Dat blijkt uit het
profiel van de school: alle kwaliteitsgebieden en acht van de veertien
daarmee verbonden standaarden zijn als goed beoordeeld.

3.1. Onderwijsproces

Het aanbod: wat er zijn moet is er, maar ….
Het aanbod voldoet aan de eisen voor basiskwaliteit. Het is gebaseerd
op de kerndoelen, omvat de referentieniveaus voor taal en rekenen en
sluit aan op het niveau van de leerlingen. Het leerstofaanbod is
samenhangend en bevat een doorgaande lijn door de verschillende
leerjaren; ook voor, bijvoorbeeld, gymnastiek.
Het aanbod richt zich ook op het bevorderen van burgerschap en
integratie. Leerlingen hebben kennis van en maken kennis met
verschillende achtergronden en culturen van hun leeftijdgenoten.
Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische
rechtsstaat. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de omstandigheid dat de school
een leerlingenraad heeft, waar deze beginselen in praktijk worden
gebracht.
De leeromgeving ondersteunt het leren van de leerlingen, zij het niet
in alle opzichten. Het meubilair is voor een aantal leerlingen niet
geschikt om goed te leren schrijven, omdat ze geen goede
schrijfhouding kunnen aannemen.

Een goed op
de leerlingen
toegesneden
inrichting van
het
onderwijsleerproces

Goed zicht op ontwikkeling en een planmatige afstemming van het
onderwijs
De leraren houden goed zicht op de ontwikkeling van de leerlingen.
Op basis daarvan stemmen zij het onderwijs planmatig af op hun
niveau en ontwikkelingsfase. Daarmee is de basiskwaliteit van zicht
op ontwikkeling voldoende gewaarborgd. Wij komen tot het oordeel
‘goed’, omdat de school ook eigen eisen van kwaliteit heeft
geformuleerd en laat zien hieraan te voldoen. Voorbeelden hiervan
zijn de Kindkaarten’ waar De Borgwal mee werkt en de systematische
wijze waarop zij de motorische ontwikkeling van de leerlingen volgt
(en indien nodig bijstuurt).
Wij beoordelen niet of de leerlingen van groep 8 die niet de
eindtermen halen op een adequate manier extra ondersteuning en
begeleiding krijgen (standaard OP4). Dit omdat er in groep 8 geen
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leerlingen zitten die dit betreft: dat wil zeggen leerlingen met een
eigen leerlijn voor taal én rekenen, die maximaal het eindniveau van
leerjaar 7 halen.
Didactisch handelen: zoemende bedrijvigheid, eigenaarschap en
verantwoordelijkheid
De leraren zorgen voor aansprekende, doelmatige en interactieve
instructies. Ze geven er blijk van hoge verwachtingen te hebben van
hun leerlingen en reageren positief op hun inbreng tijdens de les. Bij
de instructies en opdrachten gebruiken de leraren passende
vakdidactische principes en werkvormen. Zij stemmen de instructies
en opdrachten af op de onderwijsbehoeften van groepen en
individuele leerlingen. De lessen worden zoveel mogelijk in kleine
groepjes gegeven.
De leerlingen tonen zich actief betrokken bij de les en zijn
gemotiveerd om te leren. Er heerst een ‘zoemende bedrijvigheid’ op
De Borgwal. De leraren reflecteren veelvuldig met de leerlingen op
hun eigen leerproces. Zij besteden daarnaast veel aandacht aan hun
sociaal-emotioneel functioneren. Dat blijkt ook uit de, voor iedere
leerling individuele, dag- en weektaak (waarin hij/zij zelf het doel
formuleert ten aanzien van zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling
en uit de groepsplannen.
De leraren stimuleren het eigenaarschap van de leerlingen door ze
taakgericht te leren plannen. Dit vergroot de eigen
verantwoordelijkheid van de leerlingen voor hun eigen leerproces.
Leerlingen kunnen zich bijvoorbeeld inschrijven voor een extra
instructiemoment door hun vraag op een lijst te zetten die in hun
klaslokaal hangt. Met dit alles laten de leraren zien de kwaliteit van
hun didactisch handelen op een hoger plan te tillen dan de wet
vereist.
Samenwerking: Praatjuf en Fitpunt zijn daarvan goede voorbeelden
Wij vinden dat De Borgwal goed samenwerkt met relevante partners.
De basiskwaliteit is voldoende gewaarborgd door de samenwerking
van de school met voorschoolse voorzieningen, andere basisscholen,
het sbo, het so, het vo en het samenwerkingsverband. In het kader
van collegiale consultatie onderhoudt De Borgwal geregeld contact
met andere scholen binnen en buiten de stichting. Binnen het
Daltonnetwerk vervult De Borgwal een voortrekkersrol voor het
uitdragen van het Daltononderwijs.
Eigen aspecten van kwaliteit komen naar voren in de intensieve
samenwerking van de school met logopedistenpraktijk Praatjuf en
kinderfysiotherapie Fitpunt. Praatjuf ondersteunt de spraak- en
taalontwikkeling van de leerlingen van De Borgwal met raad en daad.
Fitpunt ondersteunt hun motorische ontwikkeling. Beide praktijken
zijn op afroep beschikbaar voor consultatie en ondersteuning.
Bijzonder is ook de samenwerking met de Radboud Universiteit
Nijmegen. Universiteit en school zoeken naar mogelijkheden voor een
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verdere verbreding en verdieping van het onderwijs die de school zelf
niet kan bieden.
Toetsing en afsluiting: een zorgvuldige afronding
De school voldoet aan de eisen voor basiskwaliteit. Alle leerlingen
doen mee aan de eindtoets, die conform de voorschriften wordt
afgenomen. De leraren bepalen de kennis en vaardigheden van de
leerlingen op het terrein van Nederlandse taal en rekenen en
wiskunde met genormeerde toetsen. Ook deze toetsen worden
conform de voorschriften afgenomen. De leraren informeren de
ouders over de vorderingen van hun kinderen. Die zijn zeer te spreken
over de manier waarop ze dat doen.
Alle leerlingen krijgen een advies voor het vervolgonderwijs en de
school hanteert hierbij een zorgvuldige procedure. Deze voorziet in
situaties waarin de uitkomsten van de eindtoets en het advies van de
school van elkaar verschillen. De procedure voorziet ook in te volgen
stappen als school en ouders het niet eens kunnen worden over het
schooladvies.

3.2. Schoolklimaat

Een veilige school
De school waarborgt de veiligheid van leerlingen en personeel in hoge
mate. De leerlingen hebben het naar hun zin op De Borgwal. Iedereen
gaat op een respectvolle manier met elkaar om. Dat blijkt ook uit de
tevredenheidsonderzoeken. De school legt de focus op de
basisvaardigheden, maar wil de leerlingen ook andere vaardigheden
(onder andere in sociaal-emotioneel opzicht) meegeven wanneer zij
de basisschool verlaten. Leerlingen, ouders en de school geven aan
dat pestgedrag nauwelijks aan de orde is en dat snel en adequaat
wordt ingegrepen als dit onverhoopt wel het geval is. De school
beschikt over een veiligheidsplan. Dat voorziet onder meer in een
regelmatige meting van de veiligheidsbeleving van leerlingen en
personeel en de indruk van de ouders hiervan.
De leraren besteden in hun lessen regelmatig aandacht aan de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij ligt het
accent op het reflecteren met elkaar over elkaars functioneren. Wat
gaat goed en waarom? Wat gaat minder goed? Hoe kunnen anderen
jou daarbij helpen? Wat heb je gehad aan de tips die we je hebben
gegeven? De leerlingen hebben hier veel steun aan. Het helpt hen in
preventieve zin om een steentje bij te dragen aan het creëren van een
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veilige schoolomgeving. In die zin beschouwen wij dit als een eigen eis
van de school die daaraan zeer bijdraagt.
Pedagogisch handelen: ondersteunend en stimulerend
Op De Borgwal heerst een stimulerend en ambitieus pedagogisch
klimaat. Er zijn duidelijke regels, die goed worden nagekomen. De
school heeft een open houding naar de ouders en andere
betrokkenen. Uit de gesprekken met de leerlingen en de ouders blijkt
dat die ‘gezien’ worden. Ze voelen zich verbonden met de school.
Het schoolklimaat is in hoge mate ondersteunend voor de cognitieve
en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Ze krijgen niet alleen
verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces, maar worden ook
verantwoordelijk gemaakt voor de sfeer op school. Op een sfeermeter
kunnen zij aangeven wat ze daarvan vinden. Leerlingen spreken elkaar
aan op hun gedrag en de leraren voelen zich niet alleen
verantwoordelijk voor de leerlingen die in hun groep zitten, maar voor
álle leerlingen van de school.

3.3. Onderwijsresultaten

De onderwijsresultaten liggen boven de norm
Zowel in 2015 als 2016 en 2017 liggen de eindopbrengsten van
basisschool De Borgwal boven de bovengrens en de eigen normen
van de school. Daarom beoordelen wij ze als goed. De school zou zich
nog verder kunnen verbeteren door doelen vast te stellen voor
onderdelen van Nederlandse taal, die niet met de eindtoets worden
getoetst (actief schriftelijk en mondeling taalgebruik), voor de
zaakvakken en voor cultuureducatie.

Goede
resultaten op
meerdere
vlakken

Competenties die op het verwachte niveau liggen
De Borgwal heeft zicht op de sociale en maatschappelijke
competenties van de leerlingen. Bij sociale competenties valt te
denken aan samenwerken, zelfredzaamheid, sociaal gedrag, het op
een goede manier oplossen van onenigheden, omgangsvormen en
dergelijke. Bij maatschappelijke competenties aan openheid naar
anderen, willen en kunnen meedoen, je ergens bij betrokken voelen,
omgaan met verschillen, verantwoordelijkheid kunnen nemen, moreel
kunnen oordelen en dergelijke. De school brengt die competenties (en
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de wijze waarop de leerlingen zich in dit opzicht ontwikkelen) in kaart
met een genormeerd volginstrument. Daarmee krijgt zij zicht waar de
leerlingen staan met betrekking tot het verwerven daarvan. Uit de
resultaten blijkt dat De Borgwal met haar leerlingen de door de school
gestelde doelen weet te realiseren.
Het vervolgsucces ligt in lijn met wat mag worden verwacht
Uit het document ‘Doorstroom naar het vo 2015-2016’ blijkt dat dit in
lijn ligt met hetgeen mag worden verwacht gezien de samenstelling
van de leerlingenpopulatie. Aan het begin van het derde jaar zit het
merendeel van de oud-leerlingen van De Borgwal op een vorm van
voortgezet onderwijs die in overeenstemming is met het
schooladvies. De school kan de kwaliteit van haar adviezen verbeteren
door de gepresenteerde gegevens doelgericht te analyseren en daar
conclusies aan te verbinden. Wij denken bovendien dat De Borgwal
beter zicht krijgt op het vervolgsucces van haar oud-leerlingen als zij
meerdere lichtingen schoolverlaters bij zo’n onderzoek betrekt en dit
niet beperkt tot één lichting.

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitszorg: een goede basis voor het succes van De Borgwal
De Borgwal beschikt over een goed opgezet stelsel van kwaliteitszorg
en weet wat ze wil. Ze werkt met een structurele en systematische
zelfevaluatie van de resultaten (aan de hand van zelf geformuleerde
streefdoelen) en het onderwijsleerproces. De kwaliteit daarvan kan
nog beter door de evaluaties van de resultaten en het
onderwijsleerproces sterker op elkaar te betrekken. Het team
formuleert gezamenlijk verbeterdoelen op basis van de verschillende
evaluaties en de bestuurlijke speerpunten en werkt zeer planmatig
aan de realisatie daarvan. De intern begeleider en de (waarnemend)
directeur bezoeken regelmatig de groepen om zicht te houden op de
kwaliteit van het onderwijs, op de voortgang van de
verbeteronderwerpen waar de school aan werkt en op de
professionele ontwikkeling van de leraren. Daarmee voldoet De
Borgwal aan de eisen voor basiskwaliteit. Daarnaast heeft zij eigen
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eisen van kwaliteit geformuleerd, zoals het stellen van ambitieuze
doelen en het betrekken van onafhankelijke deskundigen bij de
evaluaties (onder andere de Daltonvereniging). De school laat zien
daaraan te voldoen. Daarom beoordelen wij de kwaliteitszorg als
‘goed’.
Kwaliteitscultuur: een hecht team dat 'ervoor gaat'
De school kent een professionele schoolcultuur. De Borgwal heeft
daarin veel geïnvesteerd. De teamleden hebben scholingen gevolgd,
maar ook geïnvesteerd in het elkaar leren kennen om zo een
teamgevoel te creëren. Ze zijn trots op hun school en zijn zeer loyaal
aan de visie van De Borgwal. Er is een grote bereidheid en veel
draagvlak (een eigen eis van kwaliteit) om samen het onderwijs te
verbeteren. De schoolleiding toont onderwijskundig leiderschap (ook
een eigen eis van kwaliteit) en kwaliteitsbewustzijn. Getuige het
tevredenheidsonderzoek onder de teamleden wordt dat ook zo
ervaren. Werkgroepen van leraren (projectgroepen) zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering van de verbeteringen die de
school doorvoert. De school legt de uitwerking van een
(verbeter)onderwerp vast in een kwaliteitskaart.
Verantwoording en dialoog: gedegen, maar kan beter
De Borgwal legt op een betrouwbare wijze verantwoording af over de
kwaliteit van het onderwijs. Ze heeft tegenspraak georganiseerd (MR)
door de ouders en het personeel te betrekken bij de besluitvorming.
De school brengt jaarlijks verslag uit over de doelen die ze nastreeft en
de resultaten die zij behaalt. Zij kan zich verbeteren door daarbij niet
alleen gegevens en informatie te verstrekken, maar deze ook te
evalueren en er conclusies uit te trekken. In dat geval verantwoordt zij
zich op een toegankelijker wijze.
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4 . Reactie van het bestuur
Het inspectietoezicht blijkt voor ons bestuur en de Lingescholen een
belangrijke toegevoegde waarde voor ons kwaliteitsbeleid. Wij stellen
hoge eisen aan onszelf, om kinderen maximaal te laten groeien. Ook
op basisschool De Borgwal is dit het geval. Wij herkennen de
bevindingen van de inspectie en nemen de aanbevelingen ter harte.
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Bijlage: Zienswijze van het
bestuur
[Voer hier de zienswijze van het bestuur in]
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

