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Basisschool Molenwiek (dalton) heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie
handhaaft het basisarrangement.

Wat gaat goed?
Er gaat veel goed op de Molenwiek (dalton). Dit komt doordat de school doet
wat zij belooft. Leerkrachten zijn actief betrokken bij het verbeteren van het
onderwijs. Zij werken goed samen in kleine teams, waarin zij praten over de
inhoud van het onderwijs. De directeur maakt samen met de leerkrachten de
afspraken hoe het gaat in de school. Iedereen weet wat deze afspraken zijn en
handelt hier ook naar.

De leerkrachten geven goed les en zorgen ervoor dat de leerlingen veel leren.
Leerlingen zijn hierbij actief betrokken, omdat zij aangeven wat zij al weten.
Ook mogen zij zelf aangeven hoe zij het liefste iets willen leren en hoe zij aan de
juf of de hele groep laten zien dat ze iets weten. Dit maakt het leren op de
Molenwiek leuk.

De leerkrachten verzamelen veel gegevens over de leerlingen. Niet alleen over
hoe zij het doen bij de vakken die zij leren, maar ook over de
daltonvaardigheden. Hieronder vallen bijvoorbeeld het samenwerken en de
zelfstandigheid. Indien de leerlingen hulp nodig hebben bij het leren, dan geven
de leerkrachten die. Ook zijn er een heleboel extra mensen in de school die de
leerlingen helpen.

De school organiseert veel activiteiten waarbij de leerlingen samenwerken. Dit
gebeurt niet alleen in de klas, maar ook door de groepen heen. Dit zorgt voor
een prettige sfeer in de school, omdat alle leerlingen elkaar kennen.

Wat kan beter?
De school weet zelf goed wat er nog beter zou kunnen en is hier actief mee
bezig. Zo meet de school nog niet met een instrument hoe de leerlingen over
zichzelf denken en welke emoties daarbij spelen.

Wat moet beter?
De school meet de veiligheidsbeleving van de leerlingen nog niet jaarlijks met
een instrument (artikel 4c, eerste lid onder b, WPO). De leerkrachten zijn wel op
de hoogte van hoe leerlingen zich voelen door regelmatig gesprekken met hen
te voeren. Omdat de school volgens de wet een instrument moet gebruiken,
dient de school hierin een keuze te maken.

SAMENVATTING
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Wat voor onderzoek heeft de inspectie gedaan?
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 pilot-onderzoek met een concept-waarderingskader. Dit
kader is in juni 2016 bijgesteld. Vanaf 24 oktober krijgen scholen een onderzoek
met dit bijgestelde onderzoekskader voor 2017. Zo ook basisschool Molenwiek
(dalton).
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.

Werkwijze
Op 2 februari 2017 hebben de volgende onderzoeksactiviteiten plaatsgevonden:
• een documentenanalyse;
• gesprekken met verschillende groepen belanghebbenden: directie, intern

begeleiders, 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 einde van de onderzoeksdag hebben we een feedbackgesprek gevoerd
met het bestuur, de schoolleiding, de intern begeleiders en 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.

Naast de beoordeelde standaarden hebben wij enkele aanvullende wettelijke
aspecten beoordeeld. Wanneer niet voldaan is aan een van deze artikelen,
geven wij aan in paragraaf 3.2.

Leeswijzer
Hierna volgt eerst de conclusie van het onderzoek op basisschool Molenwiek
(dalton). Hoofdstuk 3 geeft per kwaliteitsgebied de resultaten van het
onderzoek. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en de
rapportage opgenomen.

INLEIDING1
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De Molenwiek (dalton) is een goede school, omdat zij waarmaakt wat zij in het
schoolplan zegt te doen. De school heeft een heldere visie waarover afspraken
binnen het team zijn gemaakt. Door de verantwoordelijkheid laag in de
organisatie te leggen, lukt het de school om te zorgen voor een duidelijke
doorgaande lijn. De leerkrachten zijn actief betrokken bij de verbetering van het
onderwijs en de leerlingen bij hun eigen ontwikkeling, doordat zij eigen keuzes
mogen maken. De leerkrachten houden deze ontwikkeling nauwlettend in de
gaten en ondersteunen de leerlingen waar nodig.

HOOFDCONCLUSIE2
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Leren is leuk op de Molenwiek
Het aanbod op de school is breed, passend bij de daltonvisie en is gericht op het
behalen van de kerndoelen. Voor wereldoriëntatie heeft de school een nieuwe
methode ingevoerd. Aan de hand van deze methode probeert de school steeds
meer vakken te intergreren. Hierdoor is de leerstof afgestemd op de cognitieve
en pedgogische leerbehoeften van de leerlingen. Het sociale aspect speelt hierbij
een belangrijke rol. Voor meerbegaafde leerlingen ontwikkelt de school op dit
moment ateliers. In deze ateliers wordt geheel andere leerstof dan de
basisvaardigheden aangeboden, zoals schaken en filosofie, en kunnen
leerkrachten ook hun talenten kwijt. Naast het aanleren van de
basisvaardigheden besteedt de school veel aandacht aan het aanleren van de
daltonvaardigheden. Hieronder vallen onder andere het samenwerken en
zelfstandigheid van de leerlingen. Zij bepalen zelf wat zij als leerdoel op dit
gebied hebben (ik-doelen) en houden bij wat zij al kunnen. Ook op het gebied
van de basisvaardigheden is er veel aandacht voor het doel van de les en wat de
leerlingen leren. In de midden- en bovenbouw noteren de leerlingen zelf of hen
dit al gelukt is. Zij zijn hierdoor actief bij het leren betrokken en het maakt het
leren betekenisvol. De inrichting van de lokalen ondersteunt het leren door
bijvoorbeeld het gebruik van themamuren met daarop aangegeven wat de
leerlingen al weten en nog willen leren.

RESULTATEN ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MOLENWIEK
DALTON

3

3.1 Kwaliteitsoordelen op onderzochte standaarden

Kwaliteitsgebied Onderwijsproces Onvoldoende Voldoende Goed

•

•

•

•

OP1 Aanbod

OP2 Zicht op ontwikkeling

OP3 Didactisch handelen

OP4 (Extra) ondersteuning

Onderwijsproces
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Tijdens de lesbezoeken was te zien dat de leerkrachten weten hoe leerlingen
leren. Zij betrekken hen actief bij het doel van de les door hun te laten bepalen
hoe zij willen laten zien dat zij iets beheersen. De leerkrachten geven duidelijke
uitleg van de leerstof waarna de leerlingen veelal samen zelfstandig aan de slag
gaan om de leerstof op een zinvolle manier te verwerken. Dit hoeft niet altijd
schrijvend in een werkboek of schrift te zijn, maar hier worden ook actievere
vormen als presentaties voor gebruikt. De school heeft een eigen didactisch
lesmodel ontwikkelt. De leerkrachten gebruiken de methodes als bronnenboek
en bepalen zelf hoe en welke leerstof zij het beste kunnen aanbieden aan de
leerlingen. Een mooi voorbeeld van de leerkracht als professional. Zij zijn ook
voorspelbaar in hun gedrag en de structuur is helder, waardoor de leerlingen
weten wat er van hen verwacht wordt. De leerlingen tonen zich dan ook
leergierig, betrokken en verantwoordelijk.

De leerkrachten verzamelen veel gegevens over de ontwikkeling van de
leerlingen. Deze informatie komt niet alleen uit de methodegebonden en
methode-onafhankelijke toetsen, die de school natuurlijk afneemt, maar ook uit
(reflectie)gesprekken met de leerlingen en observaties. Indien dit nodig is,
ondersteunen zij de leerlingen bij hun ontwikkeling. Dit kan zijn door het geven
van extra hulp tijdens het zelfstandig werken of begeleiding bij het werken.
Bijzonder is dat de school veel extra handen in de klas (HIK) ter beschikking
heeft. Naast leerkrachtondersteuners zijn dit ook gepensioneerde leerkrachten
en vrijwiligers. Dat deze mensen dit willen doen, zegt iets over de prettige sfeer
in de school. Naast deze hulp heeft de school in de bovenbouw ook workshops
geïntroduceerd. Bij deze workshops bieden leerkrachten nogmaals een les aan
over een bepaald onderwerp, zoals het vermenigvuldigen met breuken.
Leerlingen kunnen zelf hierop inschrijven als zij denken dit nodig te hebben. De
hulp en uitdaging die de leerlingen nodig hebben, staat beschreven in
groepsplannen. Wat dit praktisch in de klas betekent, werken de leerkrachten uit
in een organisatieplan. Hierin staat ook de HIK beschreven. De school kan zich
nog verder ontwikkelen door ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
leerlingen gestandaardiseerd te volgen.

Voor leerlingen die een eigen leerlijn volgen, stelt de school een
ontwikkelperspectief op. Wel dient te worden opgemerkt dat de school de
leerlingen liever zo lang mogelijk op het niveau van de eigen groep laat werken.
In het onderwijsprofiel staat duidelijk beschreven welk aanbod de leerling krijgt
en hierover voert de school overleg met de leerling en ouders.
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Samenwerken als basis voor prettig omgaan met elkaar
Het bestuur heeft een veiligheidsplan opgesteld en de school heeft dit
schooleigen gemaakt door een gedragsaanpak te beschrijven. De leerlingen
geven echter aan dat ruzies nooit uit de hand lopen. Als er eens iets gebeurt,
wordt dit snel opgelost. Zij en de ouders ervaren de school als veilig. Er hangt
dan ook een prettige sfeer in de school. Dit komt waarschijnlijk door het feit dat
de leerlingen elkaar goed kennen. De school organiseert hier veel activiteiten
voor waarin het samenwerken voorop staat. Dit geldt niet alleen binnen de
groepen, maar ook groepsdoorbroken. Zo vertelden de leerlingen van groep 8
dat zij helpen bij het gymmen van de kleuters en het lezen in groep 3 en 4. De
leerkrachten gebruiken het methodisch aanbod indien dit nodig is, maar
gebruiken eerder het gesprek met de leerlingen en realistische situaties. Aan het
begin van het schooljaar is er een speciaal project gericht op met elkaar omgaan
en stellen de leerlingen met elkaar gedragsregels op.

De wet vraagt van scholen dat zij jaarlijks de veiligheidsbeleving van kinderen
meten (artikel 4c, eerste lid onder b, WPO). Dit doet de school nog niet en zij
dient dan ook een instrument hiervoor te gaan kiezen, zodat zij dit schooljaar
nog een eerste meting kan doen.

Eindresultaten zijn stabiel en passend bij de leerlingen
De school laat stabiele resultaten zien die rond het landelijk gemiddelde liggen
van vergelijkbare scholen. Hiermee zijn de resultaten passend bij de kenmerken
van de leerlingenpopulatie. Vorig jaar behaalde groep 8 echter een resultaat
onder deze norm. De school heeft hier echter een prima verklaring voor en de
verwachting is dat de huidige groep 8 weer een voldoende eindresultaat laat
zien. Dit weet de school, omdat zij schoolnormen en groepsnormen heeft

Kwaliteitsgebied Schoolklimaat Onvoldoende Voldoende Goed

•SK1 Veiligheid

Kwaliteitsgebied Schoolklimaat Kan beter Voldoende Goed

•SK2 Pedagogisch klimaat

Schoolklimaat

Kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten Onvoldoende Voldoende Goed N.t.b.

•OR1 Resultaten

Onderwijsresultaten
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opgesteld. Hierdoor kan zij de ontwikkeling van groepen leerlingen goed in de
gaten houden.

Een ontwikkelkans is het breder in kaart brengen van de resultaten van het
onderwijs. Te denken valt hierbij aan de kernwaarden die de school vanuit haar
visie heeft beschreven. Ook maakt de school nog geen gebruik van de
referentieniveaus om de leerlingen mee te volgen.

Samen werken aan een goede onderwijskwaliteit
De school heeft goed zicht op haar kwaliteit en de mogelijke verbeterpunten. Er
is een duidelijke link tussen het strategisch beleidsplan van het bestuur, het
schoolplan en het jaarplan. Ook de persoonlijke ontwikkelingsplannen van de
personeelsleden hebben een link met de beschreven ambities. Daarnaast doet
de school ook dat wat zij heeft beschreven. De leraren zijn verdeeld in
zelfsturende teams met een eigen teamleider en intern begeleider. Zij
zijn verantwoordelijk voor de doorgaande lijn in hun leerjaren, maar weten ook
wat hun collega's in de andere groepen doen. Dit komt doordat veel, tot in de
puntjes, is vastgelegd en de structuur duidelijk is. De leerkrachten krijgen de
ruimte om zaken uit te proberen en zijn zo actief betrokken bij het beleid van de
school. De directie houdt hier goed zicht op en zorgt ervoor dat de school
continu in beweging is. Via tevredenheidspeilingen worden ouders periodiek
bevraagd en ook de leerlingen praten in de kinderraad mee over het beleid van
de school. Wat er uit de peilingen komt en wat de school ermee doet, koppelt zij
terug aan de ouders. Het team is enthousiast en betrokken, niet alleen bij het
beleid van de school, maar ook bij elkaar. Hierdoor is als het ware een
professionele familiecultuur ontstaan. Het feit dat stagiaires willen werken,
leerkrachten lang blijven en gepensioneerden doorwerken is hier het bewijs van.

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

Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie Onvoldoende Voldoende Goed

•

•

•

KA1 Kwaliteitszorg

KA2 Kwaliteitscultuur

KA3 Verantwoording en dialoog

Kwaliteitszorg en ambitie

3.2 Overige wettelijke voorschriften
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Dit rapport beschrijft de oordelen van de inspectie over de kwaliteit van het
onderwijs op basisschool Molenwiek (dalton). 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:

Team en directie van de Molenwiek dalton zijn zeer content met de tekst uit het
inspectierapport.
De inspecteur heeft gezien waar de school voor staat: goed onderwijs, een
prettige sfeer in de school, kinderen die veel leren, zowel op cognitief- als
persoonlijk gebied en een actief en saamhorig team.

Het zelfbeeld van de school en het oordeel van de inspectie kwamen vrijwel
overeen. Van de veertien standaarden beoordeelden de inspectie en de school er
twee verschillend:
De school beoordeelde de standaard extra ondersteuning goed, de inspectie
voldoende. De beoordeling “voldoende” door de inspectie is gebaseerd op het
feit dat de school nog niet de referentieniveaus gebruikt bij het volgen van de
leerlingen.
De school beoordeelde de standaard kwaliteitscultuur voldoende, de inspectie
goed. De school kwam tot een voldoende oordeel omdat zij vindt dat
verantwoording en dialoog verbeterd kunnen worden. Verantwoording en
dialoog betreffen echter een andere standaard. De school onderschrijft de
motivatie van de inspecteur om de standaard kwaliteitscultuur goed te noemen.

Met de door de inspectie genoemde verbeterpunten is het team aan de slag
gegaan:
• Voor 1 juli 2017 wordt bij de kinderen van groep 6-7-8 de monitor

Veiligheidsbeleving van de PO Raad afgenomen en bij de inspectie
aangeleverd.

• De bestaande methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, Kinderen en
hun sociale talenten, wordt vervangen. Schooljaar 2017-2018 wordt een
nieuwe methode ingevoerd. Er wordt gekozen tussen de Vreedzame
school of Kwink.

• Met de consulent van ons samenwerkingsverband wordt besproken hoe de
referentieniveaus kunnen worden ingezet om de leerlingen nog beter te
volgen.

REACTIE VAN HET BESTUUR4
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• De overige aanbevelingen uit het inspectierapport zijn al opgenomen in
het schoolplan.

Team en directie vonden de manier waarop de inspecteur het onderzoek heeft
afgenomen en teruggekoppeld bijzonder prettig.
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