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Basisschool De Lier heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het
basisarrangement.

Wat gaat goed?
Het team van basisschool De Lier werkt vanuit grote betrokkenheid met de
leerlingen, gericht samen aan het steeds verder versterken van het onderwijs.
Sterke punten zijn het goed zien en systematisch volgen van de leerlingen,
waarbij de teamleden niet alleen letten op de cognitieve ontwikkeling, maar ook
op de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast is er
een prettig pedagogisch klimaat, waardoor er sprake is van een fijne, rustige
en gestructureerde sfeer.
Gezien waar de school vandaan komt, verdient het een compliment dat het
team planmatig en in gezamenlijkheid de schouders onder de schoolontwikkeling
zet. Dit betekent dat met de stevig onderwijskundig gerichte schoolleiding ook
de kwaliteitscultuur inmiddels van een hoog niveau is.

Wat kan beter?
Ontwikkelkansen voor de school zijn:
1. Het in beeld brengen van de doelen en resultaten van de andere, ook meer
creatieve ontwikkelgebieden.
2. Daarnaast de visie op het aanbod en de doorgaande lijn van burgerschap en
sociale integratie per leerjaar kritisch tegen het licht houden en vastleggen.
3. En tenslotte het systematisch kritisch (leren) reflecteren op en evalueren
van het eigen werk en de lessen, door zowel de leerlingen als de leraren, dat
versterkt inzicht in de eigen kwaliteiten en leerpunten.

Wat moet beter?
Voor basisschool De Lier zijn op dit moment geen punten die vanuit wettelijke
eisen om directe verbetering vragen. De basis is in orde, alle onderzochte
standaarden zijn als goed beoordeeld. De school verdient dan ook ons
vertrouwen.

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE OORDELEN1
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Hieronder staan de kwaliteitsoordelen op de standaarden en een toelichting
daarop. De nummering in de tabellen verwijst naar het volledig onderzoekskader
voorschoolse educatie en primair onderwijs. De score geeft aan in welke mate
de betreffende standaard is gerealiseerd.

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving
De leraren bieden een breed, eigentijds en op de kerndoelen gebaseerd aanbod.
De school heeft bovendien een aanbod voor de referentieniveaus taal en
rekenen dat past bij het niveau van de leerlingen. Er is een aantrekkelijke,
uitdagende leeromgeving waarbij de leerlingen ook 'aan de muur kunnen
leren'. Daarnaast heeft de school ook aandacht voor andere
ontwikkelingsgebieden zoals techniek, 21ste eeuwse vaardigheden (o.a.
samenwerkend leren en presenteren). Tenslotte is er ook een aanbod
voor meerbegaafden door onder andere het compacten en verrijken van de
leerstof, al wil het team zich hier nog verder in ontwikkelen.
Ontwikkelkansen bij het aanbod zijn: het in beeld brengen van de doelen en
resultaten van andere, meer creatieve ontwikkelgebieden. Daarnaast is het van
belang daarop een visie te hebben en het aanbod en de doorgaande lijn hiervan
per leerjaar kritisch tegen het licht te houden en vast te leggen, alhoewel de
school al duidelijk aandacht besteed aan burgerschap en sociale integratie.

Zicht op ontwikkeling goed op orde
De leraren volgen de ontwikkeling van hun leerlingen op een adequate wijze. Dit
doen ze aan de hand van toetsen, observaties, leerlingenwerk en kind-
oudergesprekken.
De onderwijsbehoeften van leerlingen worden in beeld gebracht met behulp van
arrangementen en leerlingenoverzichten. Het is aan te bevelen in de
leerlingenoverzichten de interesses en talenten van de leerlingen op te nemen.

TOELICHTING OP DE OORDELEN2

Kwaliteitsoordelen op de onderzochte standaarden2.1

Kwaliteitsgebied Onderwijsproces Onvoldoende Voldoende Goed

•

•

•

•

OP1 Aanbod

OP2 Zicht op ontwikkeling

OP3 Didactisch handelen

OP8 Toetsing en afsluiting

Onderwijsproces
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Deze zijn daarin nu (nog) niet concreet genoeg in beeld gebracht met een
vertaling daarvan in het (dagelijkse) aanbod, terwijl het team dit juist zo van
groot belang vindt daar aandacht voor te hebben. Door het in beeld brengen van
interesses is een leerling altijd positief te stimuleren wanneer de ontwikkeling
niet gaat zoals verwacht of zelfs vast dreigt te lopen.
Als de ontwikkeling van een leerling stagneert, wordt deze onderzocht en
getoetst, zodat duidelijk is 'waarop' een leerling uitvalt. Regelmatig vindt een
verdiepende analyse plaats door het voeren van een kindgesprek en voor enkele
leerlingen wordt een diagnostisch onderzoek uitgevoerd, beide om meer zicht te
krijgen op de reden 'waarom' een leerling uitvalt. De informatie die hiermee
verzameld wordt, gebruiken de leraren voor afstemming van het onderwijs op
de groep en individuele leerlingen. In de arrangementen staat gepland welke
leerlingen een verkorte of verlengde instructie krijgen. Voor leerlingen met een
stagnerende ontwikkeling, plant de school extra hulp in de vorm van een eigen
leerlijn. Dat is in een aantal gevallen uitgewerkt in een ontwikkelingsperspectief
waarin wordt vastgelegd hoe het onderwijs wordt afgestemd op hun
onderwijsbehoeften. Deze extra hulp wordt ook besproken met de ouders.
Tenslotte is er aandacht en een specifiek aanbod voor de leerlingen met een
ontwikkelingsvoorsprong in de plusgroep met een transfer naar de eigen groep,
al wil het team zich hier zelf nog meer in gaan verdiepen.

Didactisch handelen is van een goed niveau
Het didactisch handelen van de leraren is van een goed niveau. Het team
handelt op basis van een samenhangend en consistent pedagogisch-didactisch
concept. De leraren zorgen voor effectieve instructies: aansprekend, doelmatig
en interactief. Ze geven blijk van hoge verwachtingen en reageren positief op de
inbreng van leerlingen waardoor deze zich ondersteund en uitgedaagd voelen.
De leraren leggen duidelijk uit, er is rust in de groepen en er is een heldere
structuur op basis van goed klassenmanagement. De ene keer ligt de nadruk
meer op sturing van de leerkracht en de andere keer krijgt een leerling meer
ruimte om hierin zelf een keuze te maken. In de lessen houden de leraren ook
rekening met de verschillen in onderwijsbehoeften van de leerlingen. In de
eerste plaats door het klassenmanagement in de groepen, zoals het gebruik van
coöperatieve werkvormen en daarnaast duidelijke afspraken rondom het
zelfstandig werken (weektaken) en het aanspreken op de eigen
verantwoordelijkheid van de leerlingen. Dit alles zorgt ervoor dat de leerlingen
betrokken zijn en taakgericht werken. Een ontwikkelkans voor de school is
het kritisch (leren) reflecteren op en evalueren van het eigen werk en de lessen
door zowel de leerlingen als de leraren; dat versterkt inzicht in de eigen
kwaliteiten en leerpunten.
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Toetsing en afsluiting op orde
De procedures voor het afnemen van toetsen verlopen zorgvuldig op basis van
een jaarlijkse toetskalender. Bij alle leerlingen wordt de eindtoets afgenomen
die leidt tot een passend vervolgadvies. De school blijft de leerlingen, ook na het
verlaten van de school, gericht volgen om te weten of de adviezen passend zijn
geweest. De school toetst ook andere vakgebieden dan uitsluitend taal en
rekenen, zoals de sociaal emotionele ontwikkeling van de leeringen.
De ouders worden door de school goed geïnformeerd over de vorderingen van
hun kinderen. M.i.v. schooljaar 17/18 voert de school het ouderportaal in zodat
ouders nog beter geïnformeerd kunnen worden.

Het team van basisschool De Lier is trots op het prettige schoolklimaat
Het schoolklimaat is een sterk punt van basisschool De Lier. De school draagt
zorg voor een prettige en zo veilig mogelijke omgeving voor leerlingen. Er is een
goede sfeer, met rust en structuur in de school, door duidelijke afspraken die
ook worden gecheckt op nakomen.
Daarnaast is er een (bestuurlijk) veiligheidsplan en ook beleid rond sociale
media, zoals aandacht voor mediawijsheid.
De school wil pesten vooral voorkómen en de leraren zijn goed in staat dit
effectief in de praktijk te brengen. Leerlingen leren bijvoorbeeld op een positieve
en zorgzame manier met elkaar om te gaan, constructief conflicten op te lossen,
verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en open te staan voor verschillen
tussen mensen. Zowel de ouders als de leerlingen met wie wij spraken tijdens
het onderzoek, zijn erg tevreden over de sfeer op school en ze voelen zich
er thuis. Verder brengen de leraren niet alleen het welbevinden van de
leerlingen in beeld, maar volgen ze ook systematisch hun sociale
veiligheidsbeleving.
Uitspraken van deze leerlingen bevestigen dit beeld: ”Klein, maar toch heel fijn“.
Maar ook van de ouders: “Prima school” en “Samen”.
Tenslotte heeft het leerlingenpanel ook een belangrijke stem en inspraak in de
school, deze voelt zich serieus genomen en mag zelf ook met
initiatieven komen.

Kwaliteitsgebied Schoolklimaat Onvoldoende Voldoende Goed

•SK1 Veiligheid

Kwaliteitsgebied Schoolklimaat Kan beter Voldoende Goed

•SK2 Pedagogisch klimaat

Schoolklimaat
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Basisschool De Lier laat ruim voldoende tot goede cognitieve eindresultaten
zien. De afgelopen drie jaren liggen de scores op de eindtoets gemiddeld op een
ruim voldoende niveau en is er bovendien sprake van een stijgende lijn.
Er zijn op het gebied van resultaten twee ontwikkelkansen voor de Lier.
1. De school doet er goed aan om ook te willen kijken naar bredere opbrengsten
dan alleen die voor (delen van de)Nederlandse taal en rekenen/wiskunde. Hierin
ligt een mogelijkheid om ook voor overige vak- en vormingsgebieden
streefdoelen vast te stellen en tot een eindoordeel over de 'resultaten' te komen.
Zo ontstaat er een vollediger beeld van de totale opbrengsten aan het eind van
de schoolloopbaan van de leerlingen.
2. Het naar buiten brengen van de ‘sociale resultaten’, door aan te geven hoe
het welbevinden, de betrokkenheid en de sociale kwaliteiten van de leerlingen
zich gedurende de schoolloopbaan ontwikkelen.

Op De Lier is er een planmatige, cyclische aanpak van verbeteringen en
vernieuwingen,
gebaseerd op het jaarplan met veranderonderwerpen die voortkomen
uit evaluatie en analyse. Deze zijn op concrete doelen en resultaten gericht en
vastgelegd in kwaliteitsdocumenten die door het team zijn gedragen. Dit is
onder andere zichtbaar in de expertisegroepen waar alle leraren in
vertegenwoordigd zijn.
De borging vindt onder meer plaats door structurele jaarlijkse (thematische)
klassenbezoeken door de directie en de Ib-er.
De Lier neemt tevredenheidspeilingen af bij leerlingen en ouders en werkt met
een ouderpanel. Vanuit deze informatie en dialoog komen adviezen naar voren
die de school in concrete acties omzet, passend bij de schoolontwikkeling.
Een ontwikkelkans hierbij is het omzetten van de kernwaarden van De Lier naar
concreet waarneembaar leerkrachtgedrag, het 'lerarenprofiel' van De Lier.
In de nabije toekomst is het raadzaam dat er op bestuursniveau
schoolzelfevaluaties worden gedaan door middel van audits en visitaties op basis
van standaarden met lesbezoeken.

Kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten Onvoldoende Voldoende Goed N.t.b.

•OR1 Resultaten

Onderwijsresultaten

Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie Onvoldoende Voldoende Goed

•

•

KA1 Kwaliteitszorg

KA2 Kwaliteitscultuur

Kwaliteitszorg en ambitie
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Kwaliteitscultuur vormt sterke basis voor verdere schoolontwikkeling
De kwaliteitscultuur is een sterk punt van de school. Er is een cultuur waarin
teamleden met- en van elkaar leren en kwetsbaar mogen zijn. Het team heeft
een grote inzet en is zeer betrokken bij het onderwijs op De Lier. Het
onderwijskundig leiderschap van de directie is stevig en realiseert een breed
draagvlak in de school.
Volgens ons ligt er nog een uitdaging voor de leraren om een nog groter beroep
te doen op elkaars professionele expertise. Dat kan door het regelmatig
organiseren van collegiale consultatie waarbij men gebruik maakt van elkaars
kwaliteiten door elkaar op de werkvloer te bezoeken en daarbij feedback te
geven en te vragen.

De inspectie concludeert dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de
overige wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd.

Overige wettelijke voorschriften2.2
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Dit rapport beschrijft de oordelen van de inspectie over de kwaliteit van het
onderwijs op basisschool De Lier.
We hebben de school en het bestuur gevraagd om de ontwikkelrichting aan te
geven op basis van de eigen kwaliteitsoordelen en die van de inspectie.

Hieronder geeft het bestuur zijn reactie:

Het bezoek van de inspectie aan basisschool De Lier bevestigde wat wij al
wisten: De school doorloopt een fantastisch ontwikkeltraject, waarbij de
optimale zorg voor iedere leerling voorop staat.

Tijdens de nabespreking liet de inspecteur op de dag van het inspectiebezoek
veel ontwikkelingen de revue passeren die zijn ingezet om de school van ‘goed’
naar ‘nog beter’ te ontwikkelen. Er werd benoemd dat De Lier ‘doet wat ze
beloven’ en dat op een over het algemeen hoog niveau.

Een mooi compliment aan het team van De Lier en een basis om zich verder
door te ontwikkelen op de ingeslagen weg. Ook gaf de inspectie hiermee een
bevestiging van de juistheid van de gemaakte keuzes, terwijl op punten de
school ook uitgedaagd werd om nog een stapje verder te gaan. Deze punten zal
de school opnemen en uitwerken in de komende schoolplannen.

Alle indicatoren scoren goed, een uitzonderlijke beoordeling waar de school én
haar bestuur met recht trots op is. Hierbij is voor het bestuur altijd van belang
dat een school in ontwikkeling blijft, wat goed is kan zeker op punten nog beter.
Gelukkig is ook dit onderdeel van de professionele cultuur die heerst op school:
er is een kritische blik en er wordt steeds gekeken naar het verder uitbouwen
van zaken die al goed gaan, waardoor er iedere dag gewerkt wordt aan het
vasthouden en verder verbeteren van deze goede beoordeling.

Samenvattend kan worden gesteld dat De Lier ziet wat haar leerlingen nodig
hebben en dat hier ook naar gehandeld wordt. Dat gebeurt in een professionele
omgeving, waar kwaliteit geleverd wordt ten behoeve van de leerlingen. Met
recht een school om trots op te zijn!

Namens de school en het bestuur van SPOVenray

REACTIE VAN HET BESTUUR3
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Volgens de wet moeten alle scholen eens in de vier jaar door de inspectie
worden bezocht. Vanaf januari 2015 krijgen alle scholen die daarvoor in
aanmerking komen, een onderzoek met het nieuwe conceptwaarderingskader.
Dit kader is in juni 2016 bijgesteld. Vanaf 24 oktober 2016 krijgen scholen een
onderzoek met dit bijgestelde onderzoekskader voor 2017. Zo ook basisschool
De Lier.

Op 4 juli 2017 hebben de volgende onderzoeksactiviteiten plaatsgevonden:
• een documentenanalyse;
• een presentatie door de school;
• gesprekken met verschillende groepen belanghebbenden: directie, intern

begeleider, leraren, ouders en leerlingen;
• observaties van de onderwijspraktijk in een aantal groepen. Deze

observaties hebben wij samen met observanten van de school uitgevoerd.
Aan het eind van de onderzoeksdag hebben we een feedbackgesprek gevoerd
met het bestuur, de schoolleiding, de intern begeleider de leraren van de school.
In dit gesprek zijn de bevindingen en oordelen van de inspectie besproken en
heeft de school aangegeven wat zij gaat doen met deze bevindingen.

Voor meer informatie over het nieuwe toezicht en de opzet van de vernieuwde
kwaliteitsonderzoeken en het nieuwe onderzoekskader, zie de website van de
inspectie www.onderwijsinspectie.nl.

OPZET VAN HET ONDERZOEK4
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