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Onderzoek bestuur en school
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 7 juli 2020

Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd bij het
bestuur van Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs te
Kamerik. We hebben onderzocht of het bestuur op zijn school zorgt
voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is
om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.
Het bevoegd gezag van de vereniging bestaat uit een zeer
betrokken ouderbestuur, maar zonder inhoudsdeskundigen, én een
Commissie van Toezicht (hierna: CvT) op afstand. Op de school is de
afgelopen twee jaar een interim-directeur geweest, wiens aanstelling
steeds is verlengd. Daarnaast is ook recent de intern begeleider
uitgevallen en vervangen door een interim. Het bestuur werkt toe naar
een structurele oplossing en bezint zich daarnaast samen met de CvT
of het huidige bestuursmodel het meeste effectieve is.

Bestuur: Vereniging voor
Protestants-Christelijk
Basisonderwijs te Kamerik
Bestuursnummer: 70280
School onder bestuur: Basisschool
Eben-Haëzer
Totaal aantal leerlingen: 135
(Teldatum: 1 oktober 2019)
BRIN: 06SZ

Wat gaat goed?
Het bestuur is betrokken bij de school en laat zich regelmatig
informeren door de directie. Het bestuur en de directie hebben zicht
op de kwaliteit van de school en sturen op verbetering. Het
team speelt hierin ook een belangrijke rol doordat de leraren meer
eigenaar zijn geworden van de schoolontwikkeling. Tenslotte kan het
bestuur nu en in de nabije toekomst voldoen aan de financiële
verplichtingen om het onderwijs te verzorgen.
Wat moet beter?
Het bestuur stelt de medezeggenschapsraad niet in staat om een
bindende voordracht te doen voor een lid, bij de benoeming van de
leden van de CvT. Het bestuur heeft toegezegd bij de volgende
benoeming van een lid van de Commissie hieraan te voldoen.
Wat kan beter?
Het bestuur en de directie kunnen de kwaliteitszorg en de
kwaliteitscultuur verder verbeteren door duidelijker te zijn naar de
leraren over de verwachtingen en vervolgens te bewaken dat wat is
afgesproken ook schoolbreed gebeurt. Verder kunnen het bestuur en
de CvT meer onafhankelijk van de directie informatie verzamelen over
de kwaliteit van het onderwijs. Tenslotte is het bestuursverslag
niet volledig. Een aantal onderdelen van de continuïteitsparagraaf kan
worden verbeterd.
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Vervolg
In principe voeren we over vier jaar weer een onderzoek uit naar het
bestuur en de school.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft op 10 en 13 februari 2020 een vierjaarlijks
onderzoek uitgevoerd bij de Vereniging voor Protestants-Christelijk
Basisonderwijs te Kamerik. In een vierjaarlijks onderzoek staat de
volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er
sprake van deugdelijk financieel beheer?
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen:
1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn school?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en
op schoolniveau.
Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek zich met de vier
deelvragen op de standaarden binnen de kwaliteitsgebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

Om deze te kunnen beoordelen doen we niet alleen onderzoek op het
niveau van het bestuur, maar onderzoeken we tevens de
onderwijskwaliteit van de school waarvoor het verantwoordelijk is.
Op schoolniveau hebben we onderzoek gedaan bij de christelijke
basisschool Eben-Haëzer. We hebben dit onderzoek ingericht als een
verificatieonderzoek. Het verificatieonderzoek is onderdeel van het
onderzoek naar de kwaliteitszorg op bestuursniveau. We voeren het in
de eerste plaats uit om vast te stellen of de standaarden binnen het

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

5/17

kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie voldoende zijn; het
onderzoek laat zien of het bestuur voldoende informatie heeft over de
school en of sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk
werkt. Het geeft ons in de tweede plaats zicht op de
onderwijskwaliteit van de school.
Onderstaande tabel geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij de
school is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze school
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs.
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht.

Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP1 Aanbod
OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP3 Didactisch handelen

●

OP4 (Extra) ondersteuning
OP5 Onderwijstijd
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
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met het bestuur,
interim-directeur, interim-intern begeleider, leraren, leerlingen, de
medezeggenschapsraad en het toezichthoudende orgaan.
Tijdens het verificatieonderzoek onderzochten wij naast de
standaarden Kwaliteitszorg, Kwaliteitscultuur en Verantwoording en
dialoog, de standaarden Zicht op ontwikkeling, Didactisch handelen
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en Pedagogisch klimaat.
De standaarden Pedagogisch klimaat en Kwaliteitscultuur
onderzoeken wij omdat zij aansluiten bij de onderwerpen waar het
bestuur gericht beleid op heeft gemaakt en deels al invulling aan heeft
gegeven. Zo geeft het bestuur aan trots te zijn op het pedagogisch
klimaat en de hoge mate van betrokkenheid van een professioneel en
collegiaal team. Het bestuur gaf aan dat dit staat als een huis. Omdat
het bestuur aangeeft dat de onderwijskwaliteit minimaal voldoet aan
de basiskwaliteit onderzoeken we ook de kern van het
onderwijsproces: Zicht op ontwikkeling en Didactisch handelen.
Hierbij hebben we extra aandacht voor de wijze waarop de leraren
zoeken naar verklaringen voor een opvallende ontwikkeling bij
individuele leerlingen en dit vervolgens vertalen naar het handelen in
de groep. Hier ziet het bestuur zelf namelijk nog kansen ter
verbetering.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat

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). Wij hebben de
volgende vereisten onderzocht:

Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer

• Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 13, lid 1 onder e, in samenhang
met art. 40 WPO
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
art. 4b, WPO
Signalen
Er zijn geen signalen over het bestuur en de school bij ons
binnengekomen die opvolging vereisen.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
het verificatieonderzoek op christelijke basisschool Eben-Haëzer. In
hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is
wat het oordeel is op het onderzochte kwaliteitsgebied Financieel
beheer op bestuursniveau. In het eerste vierjaarlijks onderzoek op
bestuursniveau geven we in het funderend onderwijs geen oordeel op
het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een
oordeel op de drie standaarden afzonderlijk.
Daarnaast is weergegeven in hoeverre onze oordelen overeenkomen
met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit
op de school en in hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot
op schoolniveau. Omdat Kwaliteitszorg en ambitie op bestuursniveau
samenvalt met Kwaliteitszorg en ambitie op schoolniveau, laten we
de beschrijving hiervan achterwege op schoolniveau.
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Samenvattend oordeel
We zien dat het bestuur van de Verening voor Protestants-Christelijk
Basisonderwijs te Kamerik (hierna: de vereniging) voldoende zicht
heeft en voldoende stuurt op de kwaliteit van het onderwijs op de
school. Daarnaast zien we op dit moment geen financiële risico’s die
het voortbestaan van het bestuur binnen nu en twee jaar in gevaar
kunnen brengen. Ook het financieel beheer is in orde. Hiermee
voldoet het bestuur aan de eisen van het kwaliteitsgebied financieel
beheer.

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen.

Context
Het bevoegd gezag van de vereniging bestaat uit een zeer betrokken
ouderbestuur, maar zonder inhoudsdeskundigen, én een CvT op
afstand. Deze context vraagt om een directie die voor de lange termijn
de visie op onderwijs kan uitzetten en hierop stuurt. Dit is de
afgelopen twee jaar een interim-directeur geweest, wiens aanstelling
steeds is verlengd. Daarnaast is ook recent de intern begeleider
uitgevallen en vervangen door een interim. Het bestuur werkt toe naar
een structurele oplossing en bezint zich daarnaast samen met de CvT
of het huidige bestuursmodel het meeste effectieve is.
Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
De kwaliteitszorg is voldoende ondanks tijdelijk gebrek aan
onderwijskundige sturing
We beoordelen de standaard Kwaliteitszorg als Voldoende. Ondanks
de afwezigheid van een vaste directeur en de aandacht en tijd die de
nieuwbouw vroeg, zorgen bestuur, directie en team voor een
functionerend stelsel van kwaliteitszorg. Onder meer als gevolg van
het ontbreken van een onderwijskundige lange termijn sturing op de
school ontbreekt het op dit moment aan een geldend schoolplan.
Hiervoor krijgt het bestuur een herstelopdracht (artikel 12 WPO en
artikel 10 lid 1c WMS).
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De spil van het kwaliteitszorgsysteem binnen de vereniging is een
systeem van uitgebreide voortgangsrapportages van directie naar
bestuur en van bestuur naar CvT. Daarnaast houdt het bestuur op een
informele manier zicht op de kwaliteit van onderwijs door zich zeer
betrokken bij de school te tonen en regelmatig met ouders te spreken.
Wanneer er zaken zijn die de aandacht behoeven van het bestuur dan
steekt het bestuur er tijd in om dit te regelen. Zo vroegen de
afgelopen tijd de nieuwbouw en de discontinuïteit van de directie en
intern begeleiding en de weerslag daarvan op het team en het
onderwijsproces om aandacht.
Het bestuur en directie weten wat goed gaat, wat er beter kan en wat
er beter moet. Het bestuur weet welke leerlingen er op de school
zitten en handelt zo dat het aansluit op de onderwijsbehoefte van
deze leerlingen. Zo gaf het bestuur ons in het startgesprek mee trots
te zijn op het pedagogisch klimaat en de hoge mate van
betrokkenheid van een collegiaal en betrokken team. Op schoolniveau
zien wij dit overtuigend terug. Zo is er een klimaat waarin de
leerlingen worden gezien en weten zij wat leraren en andere leerlingen
van hen verwachten. Ook zien we een team dat in een onrustige
periode zorgt voor een voortdurende, gezamenlijke focus op
verbetering van de kwaliteit. Tenslotte constateren wij gelijk aan het
bestuur dat de kwaliteit van het onderwijsproces op orde is.
Bestuur en directie gaven ons vooraf mee dat het team zich onder
begeleiding van de interim intern begeleider verbetert als het gaat om
het zoeken naar verklaringen voor een opvallende ontwikkeling bij
individuele leerlingen en de vertaling hiervan naar leerkrachtgedrag.
Wij constateerden dit ook. Wel zien we dat dit vooral nog praktijk is
tijdens de remedial teaching buiten de groep. De volgende stap is om
dit schoolbreed ook te doen binnen de groepen. De
opbrengstengesprekken waarin leraren met elkaar meer en meer
reflecteren op hun didactisch handelen zullen hierbij gaan helpen.
Het bestuur en de directie kunnen de kwaliteitszorg en de
kwaliteitscultuur verder verbeteren door duidelijker te zijn naar de
leraren over de verwachtingen. Zij kunnen concreter uitwerken welke
doelen er wanneer behaald moeten worden en welk leerkrachtgedrag
daarbij hoort. Vervolgens is het aan de directie of aangewezen
verantwoordelijke(n) om te bewaken dat wat is afgesproken ook
schoolbreed gebeurt. Een vaste directeur voor een langere termijn is
hiervoor van belang.
Om de eigen rol in de voortdurende verbetering van de
onderwijskwaliteit te versterken kan de CvT in haar besprekingen met
het bestuur een grotere focus leggen op de onderwijskwaliteit. Een
concretere uitwerking van de doelen zoals hiervoor beschreven geldt
dan ook voor de intern toezichthouders. Tenslotte zien wij als kans dat
het bestuur en de CvT meer onafhankelijk van de directie van de
school informatie ophaalt over de kwaliteit van het onderwijs
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(bijvoorbeeld door een externe audit of inhoudelijk schoolbezoek
door de CvT). Hiermee krijgen bestuur en CvT een breder, objectief
zicht op de kwaliteit van het onderwijs op de school en kunnen zij,
indien nodig, sneller bijsturen.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
Er is een professionele cultuur met ruimte voor groei
We beoordelen de standaard Kwaliteitscultuur als Voldoende. Alle
betrokkenen hebben een focus op voortdurende verbetering van het
onderwijs. Bestuur en toezicht zijn gescheiden en het bestuur leeft een
code goed bestuur na. Ook zorgt het bestuur voor bekwaam en
bevoegd personeel op de school. Alle geledingen ervaren ruimte om
zich verder te ontwikkelen en doen dit ook.
Er liggen kansen de kwaliteitscultuur verder te ontwikkelen. Zo
kunnen bestuur, medezeggenschapsraad en CvT elkaar scherper
bevragen op de kwaliteit van onderwijs, op de gestelde doelen en op
de behaalde resultaten. Het betrekken van onafhankelijke
deskundigheid bij de evaluatie van het onderwijs kan een waardevolle
objectieve blik op de kwaliteit van het onderwijs leveren, zoals
hierboven aangegeven. Ook kunnen het bestuur en de CvT de
wederzijdse verwachtingen scherper formuleren en kan de CvT zijn
drie rollen van toezichthouder, werkgever en klankbord meer inhoud
geven. Dit brengt meer waarborgen aan in het systeem van
kwaliteitszorg en maakt het systeem duurzamer en minder
persoonsafhankelijk.
In het schoolteam is de professionele kwaliteitscultuur stevig
verankerd. De leraren hebben zich niet uit het veld laten slaan door
het gebrek aan duidelijkheid over de te varen onderwijskundige koers.
Het team is juist meer eigenaar geworden van de schoolontwikkeling.
Zo zijn twee leraren verantwoordelijk voor de kwaliteit van de lessen
voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Verder zijn er leerteams
gevormd en voeren de leraren nu schoolbreed
opbrengstengesprekken. Er ligt dus een stevige basis om straks samen
met een nieuwe directeur op verder te bouwen. Een aandachtspunt
voor de school zijn de personeelsgesprekken, die weer structureel een
plek moeten gaan krijgen.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn school (KA3)?
Het bestuur verantwoordt zich aan belanghebbenden
We beoordelen de standaard Verantwoording en dialoog als
Voldoende. Het bestuur en de directie leggen intern en extern middels
het jaarverslag en de schoolgids verantwoording af over doelen en
resultaten. Daarnaast stellen zij jaarlijks de leden van de vereniging op
de hoogte van de ontwikkelingen binnen de organisatie. Tevens
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verantwoordt het bestuur zich aan de intern toezichthouder. Tenslotte
heeft het bestuur tegenspraak georganiseerd. Een punt van aandacht
is het overleg tussen de interne toezichthouders en de
medezeggenschapsraad. Dit vindt niet plaats alhoewel dit een
wettelijke verplichting is (artikel 17c lid 3 WPO). Wij gaan er van uit dat
dit overleg vanaf heden gaat plaatsvinden. Daarnaast moet
de medezeggenschapsraad in staat worden gesteld een bindende
voordracht te doen voor een lid van de CvT (artikel 17a lid 2 WPO). Dit
gebeurt vooralsnog niet en het bestuur ontvangt hiervoor een
herstelopdracht.

2.2. Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het financieel beheer op de standaarden
voor financiële continuïteit en financiële rechtmatigheid. Voor
financieel beheer hanteren wij alleen de oordelen Voldoende en
Onvoldoende. Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid,
tenzij daar nadrukkelijk aanleiding voor is.
Het financieel beheer beoordelen wij als Voldoende, omdat zowel de
financiële continuïteit als de rechtmatigheid Voldoende zijn.

Financiële continuïteit
In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van het bestuur te
zien. Dit is de ontwikkeling van de afgelopen drie jaar en de begroting
voor de komende drie jaar, gebaseerd op meest recente
meerjarenbegroting 2019 die wij van het bestuur hebben ontvangen.

Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

17,91

14,81

12,89

5,87

5,58

5,80

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,95

0,94

0,93

0,92

0,91

0,92

Weerstandsvermogen

< 5%

141,92%

139,08%

132,15%

104,96%

105,17%

106,56%

Huisvestingsratio

> 10%

3,57%

3,56%

3,49%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

-1,60%

0,65%

-1,59%

-12,64%

-3,58%

2,33%
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Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. De tabel
geeft geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigt dat beeld.
De rentabiliteit is negatief voor 2019 en 2020. Er is voldoende
vermogen aanwezig om dit negatieve resultaat op te vangen.
Wel wijzen wij op de volgende aandachtspunten.
De in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo)voorgeschreven
elementen uit de Continuïteitsparagraaf zijn weliswaar aanwezig in
het bestuursverslag, maar de informatiewaarde kan beter in de
volgende bestuursverslagen. In artikel 4, lid 4, van de Rjo worden
namelijk toelichtingen gevraagd bij de onderdelen van de
continuïteitsparagraaf, die wij nu nog niet volledig aantreffen. Het
gaat om:
• Een beleidsrijke meerjarenbegroting waar een duidelijke
verbinding zichtbaar is met het strategisch beleid en de keuzes
van het bestuur;
• Toelichtingen over vermelde risico’s zijn slechts gedeeltelijk
aanwezig. Wij zien nog niet bij elk risico een toelichting over de
beheersingsmaatregelen;
• Toelichtingen over inrichting en werking van een systeem voor
risicobeheer zijn slechts gedeeltelijk aanwezig. Wij zien nog geen
toelichtingen over de werking van het systeem, welke resultaten
met het risicobeheersingssysteem zijn bereikt en welke
aanpassingen eventueel worden doorgevoerd in de komende
jaren;
• Het verslag van de intern toezichthouder. Uit het verslag blijkt
onvoldoende hoe zij het bestuur heeft ondersteund en/of heeft
geadviseerd over beleidsvraagstukken.
Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar
nadrukkelijk aanleiding voor is. Met financiële doelmatigheid
bedoelen we dat het geld efficiënt wordt besteed en dat het geld ten
goede komt aan de door het bestuur gestelde doelen. We verwachten
dat die doelen bijdragen aan kwaliteit van het onderwijs en dat deze
duidelijk zijn toegelicht in het bestuursverslag.
Bij ons onderzoek kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

Verslag intern toezichthouder over toezicht op doelmatige besteding
van rijksmiddelen
Het intern toezichthoudend orgaan moet in het bestuursverslag
verantwoording afleggen over zijn handelen en de resultaten die dat
opleverde. Daaronder valt ook het toezien op de doelmatige
besteding van het overheidsgeld dat het bestuur ontving. De
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informatie hierover ontbrak in het bestuursverslag over 2018. Wij
vragen de intern toezichthouder om voortaan in de bestuursverslagen
hieraan meer aandacht te geven.

Besteding middelen passend onderwijs
Voor passend onderwijs ontving het bestuur in 2018 geld van het
samenwerkingsverband.
Naast verantwoording aan het samenwerkingsverband over de inzet
van dit geld, is het belangrijk dat het bestuur ook in het eigen
bestuursverslag laat zien hoe dit geld is ingezet. Dit komt tegemoet
aan een breed levende maatschappelijke behoefte. Het bestuur laat in
het bestuursverslag 2018 niet zien hoe het geld voor passend
onderwijs is besteed. Wij verwachten daarom dat het bestuur in de
volgende bestuursverslagen meer aandacht geeft aan hoe ze dit geld
voor extra ondersteuning inzet en welke resultaten zij ermee bereikt.

Financiële rechtmatigheid
Wij beoordelen de financiële rechtmatigheid als Voldoende. Wij
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountant.
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en
(lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële
rechtmatigheid.

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht
Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

De standaard Kwaliteitszorg KA1 is
voldoende, maar wij geven een
herstelopdracht binnen de
standaard. De school beschikt niet
over een geldend schoolplan met
instemming van de
medezeggenschapsraad (art. 12
WPO en art. 10, lid 1c, WMS).

Wij verwachten dat het bestuur er
binnen de fase van hoor en
wederhoor van dit rapport voor
zorgt dat de school een schoolplan
heeft die aan de wet voldoet.

Wij stellen vast of het schoolplan
voldoet aan de wet.

De standaard Verantwoording en
dialoog KA3 is voldoende maar wij
geven voor een herstelopdracht voor
een onderdeel (art.17a, lid 2, WPO).
De medezeggenschapsraad wordt
niet in staat gesteld een bindende
voordracht te doen voor één van de
leden van de CvT.

Het bestuur zal bij de eerstvolgende
benoeming van één van de leden van
de CvT de medezeggenschapsraad in
staat stellen een bindende
voordracht te doen.

We stellen in het volgende
vierjaarlijks onderzoek vast of het
bestuur aan de herstelopdracht heeft
voldaan.

Tekortkoming
Bestuur
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3 . Resultaten onderzoek op
schoolniveau
3.1. cbs 'Eben Haëzer'
We hebben het verificatieonderzoek op de christelijke basisschool
Eben-Haëzer uitgevoerd op 13 februari 2020. De school voldoet op de
onderzochte standaarden tenminste aan de wettelijke vereisten. De
standaard Pedagogisch klimaat waarderen we als Goed.

Leerlingen weten wat van hen wordt verwacht en waar ze aan toe zijn
Het team biedt de leerlingen een positief en ondersteunend klimaat.
De leerlingen worden gezien. In de school is een focus op persoonlijke
ontwikkeling en leren zichtbaar. Er zijn duidelijke regels en afspraken,
die zichtbaar zijn in de school. Iedereen weet waar ze aan toe zijn en
dat schept rust. Ook geven de leraren wekelijks lessen sociaalemotionele ontwikkeling. Daar waar nodig interveniëren de leraren
door met een klein groepje leerlingen verder te praten en te oefenen.
De school spant zich in om deze sterke punten en kwaliteiten te
onderhouden door hier bewust op te sturen. Twee leraren hebben
hiervoor de verantwoordelijkheid en het team evalueert de
onderdelen die volgens de school van belang zijn voor een goed
pedagogisch klimaat regelmatig tijdens de overleggen.

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.
Met gepaste trots heeft het bestuur kennis genomen van de inhoud
van het inspectierapport. We kijken terug op een positief bezoek van
de inspectie, zowel het startgesprek als het verificatieonderzoek.
Zoals in het rapport te lezen kent het bestuur bewogen jaren met de
nieuwbouw, een interim-rol voor directie en intern begeleider. Echter
met hoge betrokkenheid van team en bestuur zijn we er in geslaagd
de onderwijskwaliteit en continuïteit goed op peil te houden. Het doet
ons goed te lezen in het rapport dat ook de inspectie dit zo heeft
waargenomen.
De twee benoemde herstelopdrachten welke naar voren zijn gekomen
zijn inmiddels beide gerealiseerd.
In het rapport zijn een aantal aanbevelingen genoemd, deze zullen we
met diverse betrokkenen opnemen. Er ligt een stevige basis binnen
het schoolteam om binnenkort met de nieuwe directeur verder te
bouwen aan de kwaliteit van onderwijs.
Op het pedagogisch klimaat wordt genoemd dat we meer dan de
vereiste basiskwaliteit in huis hebben en een goed scoren. Binnen een
sterk pedagogisch klimaat is het mogelijk dat kinderen tot leren
komen en dat is uiteindelijk weer de basis van je onderwijs.
Middels dit bezoek en dit daarbij behorende rapport hebben wij als
bestuur een mooie spiegel ontvangen om ons verder te ontwikkelen.
We zijn blij met de constructieve opstelling van de inspectie en de
uitkomsten van het onderzoek.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

