r.k.b.s. St. Franciscus

Herstelonderzoek

Datum vaststelling: 30 maart 2020

Samenvatting

De kwaliteit van het onderwijs op r.k.b.s. St. Franciscus hebben wij
in februari 2018 als Onvoldoende beoordeeld, omdat er
tekortkomingen waren in de onderwijsresultaten van de school.
In januari 2019 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs als Zeer
Zwak beoordeeld, omdat er tekortkomingen waren in zowel de
onderwijsresultaten als in het onderwijsleerproces van de school.
In januari 2020 hebben wij opnieuw onderzoek gedaan en wij
beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als Voldoende en niet
meer als Zeer Zwak.

Bestuur: Stichting Catent
Bestuursnummer: 40888

School: r.k.b.s. St. Franciscus
Totaal aantal leerlingen: 117
(teldatum: 1 oktober 2018)
BRIN: 06QQ

Wat is verbeterd?
De afgelopen periode hebben de directie en de leerkrachten samen de
kwaliteit van het onderwijs op r.k.b.s. St. Franciscus verbeterd. Het
team heeft gemotiveerd en met daadkracht de verbeterpunten die wij
hebben geconstateerd tijdens een eerder onderzoek opgepakt. Zo
hebben de leerkrachten nu duidelijk zicht op de ontwikkeling van de
leerlingen. Daarnaast is het didactisch handelen van voldoende
niveau. De school geeft de leerlingen voldoende mogelijkheden om
tot leren te komen. Dit heeft geresulteerd in eindresultaten die een
stijgende lijn laten zien en voldoen aan de wettelijk vastgestelde
norm.

Wat kan beter?
Het team heeft zicht op de onderdelen die ze nog kan aanscherpen.
Dit geldt met name voor het vergroten van het eigenaarschap van de
leerlingen.

Hoe verder?
Omdat de school nu Voldoende is, beëindigen we het geïntensiveerde
toezicht. De school valt nu onder ons reguliere toezicht.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK

2/11

Inhoudsopgave

1.

Opzet van het herstelonderzoek

4

2.

Hoofdconclusie en vervolg

6

3.

Resultaten herstelonderzoek

7

4.

Reactie van het bestuur

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK

10

3/11

1 . Opzet van het herstelonderzoek
Wij hebben in januari 2020 een herstelonderzoek uitgevoerd op
r.k.b.s. St. Franciscus naar aanleiding van het oordeel Zeer Zwak in
januari 2019.

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

●

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 en gesprekken gevoerd met de
directeur, de intern begeleider, leerkrachten, leerlingen en ouders. Aan
het eind van de onderzoeksdag voerden we een feedbackgesprek met
alle betrokkenen. Hierbij was ook een afvaardiging van het bestuur
aanwezig.
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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:
• 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
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek.
Er zijn geen signalen over r.k.b.s. St. Franciscus bij ons binnengekomen
die opvolging vereisen.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie

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.
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2 . Hoofdconclusie en vervolg
De kwaliteit van het onderwijs op r.k.b.s. St. Franciscus hebben wij in
februari 2018 als Onvoldoende beoordeeld. In januari 2019 hebben wij
een onderzoek uitgevoerd en aan de school het oordeel Zeer
Zwak toegekend.
In januari 2020 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw in
kaart gebracht en wij kennen nu het oordeel Voldoende toe.

Sinds ons onderzoek in februari 2018 is het team grotendeels
gewijzigd. Onder leiding van de directie en met externe begeleiding
heeft het team voortvarend gewerkt aan de noodzakelijke
verbeteringen van de kwaliteit van het onderwijs. Dit heeft met name
in de periode na ons onderzoek in januari 2019 tot zichtbare resultaten
geleid.
Het team heeft nu voldoende zicht op de ontwikkeling van de
leerlingen. We zien hierin een duidelijke werkwijze binnen de school.
Ook het didactisch handelen is nu van voldoende kwaliteit. In de
lessen die wij hebben gezien komen leerlingen tot leren. Deze
verbeteringen hebben geleid tot eindresultaten die voldoen aan de
wettelijk vastgestelde norm.
De standaarden Veiligheid en Kwaliteitszorg beoordelen we ook als
Voldoende.

Afspraken over vervolgtoezicht
We beëindigen het geïntensiveerde toezicht. De school valt nu onder
ons reguliere toezicht. We voeren jaarlijks een analyse uit, om na te
gaan of er risico's zijn in de onderwijskwaliteit. We bezoeken de school
weer als daar reden voor is.
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3 . Resultaten herstelonderzoek
In januari 2020 voerden we een herstelonderzoek uit op r.k.b.s. St.
Franciscus. Hieronder staan de uitkomsten beschreven.

3.1. Onderwijsproces

Zicht op ontwikkeling
R.k.b.s. St. Franciscus heeft voldoende zicht op de ontwikkeling van de
leerlingen, zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen
doorlopen. De leerkrachten brengen de behaalde doelen en de
vorderingen van de leerlingen in kaart door middel van toetsen en
observaties en zij analyseren de verzamelde gegevens.
Ten opzichte van vorig jaar heeft het team de analysevaardigheden
versterkt. De leerkrachten hebben nu voldoende zicht op mogelijke
oorzaken bij achterblijvende resultaten van groepen en individuele
leerlingen. In hun weekplanning houden de leerkrachten bij welke
leerlingen extra ondersteuning nodig hebben bij een lesdoel, welke
interventies daarvoor nodig zijn en of de interventies succesvol zijn.
Zowel leerlingen die ondersteuning nodig hebben als leerlingen die
uitdaging nodig hebben worden tijdig gesignaleerd.
Wat sterker kan is inzicht verkrijgen in verschillende leerstijlen en
begeleidingsbehoeften. Daarmee kunnen de leerkrachten de
ontwikkelingen van de individuele leerlingen nog beter stimuleren.

Didactisch handelen
Het didactisch handelen is ook van voldoende kwaliteit. We zien hierin
duidelijke verbeteringen ten opzichte van vorig jaar. Leerkrachten
benutten de onderwijstijd efficiënt. Leerlingen komen in een rustige
omgeving tot leren en leerkrachten benaderen leerlingen op een
positieve wijze.
Met geschikte opdrachten en heldere uitleg structureren de
leerkrachten het onderwijsaanbod. De leerkrachten passen de
instructie en de verwerkingsopdrachten aan op het niveau van de
leerlingen. De leerlingen tonen zich betrokken en taakgericht en
weten wat de leerkrachten van hen verwachten.
Aanknopingspunten voor verdere verbetering liggen in de leerlingen
meer eigenaar laten worden van hun eigen leerproces. Daarnaast kan
het team een doorgaande lijn ontwikkelen in de keuzes die het maakt
voor het didactisch handelen.
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3.2. Schoolklimaat

De standaard Veiligheid beoordelen wij, net als bij ons vorige
onderzoek, als Voldoende. Het team slaagt erin voor de leerlingen een
veilig klimaat te scheppen waarin ze tot leren kunnen komen.
De school hanteert een veiligheidsbeleid, waartoe onder andere een
pestprotocol, een veiligheidsprotocol en de meldcode behoren.
Daarnaast heeft de school een veiligheidscoördinator. Verder monitort
de school jaarlijks de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de
leerlingen. De uitkomsten van deze meting gebruikt de school om
waar nodig het veiligheidsbeleid en de sociale veiligheid te
verbeteren. Leerlingen en ouders die wij gesproken hebben zijn
positief over het programma dat de school hiervoor heeft ingezet en
over het effect op de veiligheid.

3.3. Onderwijsresultaten

De resultaten beoordelen wij als Voldoende. De eindresultaten van
groep 8 lagen in schooljaar 2018-2019 boven de wettelijke ondergrens
die wij voor vergelijkbare scholen hanteren.
De school kan de stijgende lijn voortzetten door de eigen ambities
voor de streefdoelen ten aanzien van de referentieniveaus vast te
houden en te behalen.

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

De kwaliteitszorg op r.k.b.s. St. Franciscus beoordelen wij, net als bij
ons vorige onderzoek, als Voldoende. De school werkt planmatig aan
kwaliteitsontwikkeling.
De directie heeft de kwaliteit van het onderwijsleerproces, alsook de
sociale veiligheidsbeleving en de onderwijsresultaten in beeld. Binnen

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK

8/11

de school worden tevredenheidspeilingen afgenomen bij leerlingen,
ouders en leerkrachten. Daarnaast observeert de directie het
didactisch handelen van de leerkrachten en is dat onderwerp van
gesprek in de reguliere gesprekscyclus en tijdens teambijeenkomsten.
Het team werkt aan het verbeteren van het onderwijs op basis van
een plan van aanpak met tussenevaluaties en een interne audit. De
directie stuurt op een doelgerichte manier op de onderwijskwaliteit. In
het schoolplan is te lezen aan welke zaken de school de komende
jaren wil werken en deze activiteiten zijn vertaald naar een jaarplan.
Duidelijk is wie wanneer wat gaat ondernemen.

3.5. 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
We kijken terug op een goed bezoek van de inspectie aan basisschool
St. Franciscus op 14 januari 2020. Vanzelfsprekend zijn we als bestuur
trots op het grotendeels nieuwe team van de St. Franciscusschool dat
in een relatief korte tijd een enorme verbeterslag heeft weten te
maken, waardoor we kinderen en ouders weer onderwijs van
voldoende niveau kunnen garanderen.
De inspectie heeft uitgesproken dat op bepaalde gebieden de school
kan overwegen om voor een excellentieprofiel te gaan. Dit geeft aan
dat er meer dan een goede basis staat op de St. Franciscusschool.
Het resultaat nodigt dan ook uit om verder te ontwikkelen. Wij vinden
dat de leerlingen van de St. Franciscusschool het beste onderwijs
verdienen. De genoemde mogelijke verbeteringen zijn opgenomen in
het schoolplan 2020-2022 en worden concreet uitgewerkt in
jaarplannen.
Om goed te kunnen leren is een veilig pedagogisch klimaat een
voorwaarde. De positieve sfeer in de groep viel op en het team is
tevreden over het pedagogisch beleid in samenwerking met ouders.
Zo wordt een goede, veilige basis aan kinderen geboden.
De stijgende lijn in resultaten wil het team voortzetten. Een stevige
taalbasis met ambitieuze doelen ten aanzien van referentieniveaus zal
worden vastgehouden. De speerpunten voor de school zijn - in
samenwerking met de voorschoolse instelling - gericht op de
vakgebieden taal, woordenschat en begrijpend lezen in een
doorgaande lijn vanaf 2,5 jaar.
Ook richt de school zich op het vergroten van eigenaarschap van
leerlingen.
De komende periode worden ingezette ontwikkelingen ten aanzien
van kindtalentgesprekken, het gebruik van groeitaal en het
portfoliowerken voortgezet. De leerlingen leren eigen kwaliteiten
(her)kennen, kunnen deze benutten en leren denken in ambities
vanuit een groeimindset. Daarnaast vormt het aanleren van
executieve functies vanaf jonge leeftijd steeds meer een doorgaande
lijn.
De stevige basis die de St. Franciscusschool nu biedt geeft de ruimte
aan brede eigen ambities. De school gaat aandacht besteden aan het
onderzoekend leren met een integratie van zaakvakken en begrijpend
lezen implementeren en aan muziek en technologie. De bestuursvisie
‘plezier in leren, vanuit nieuwsgierigheid, samen met anderen met een
stevige basis’ krijgt zo nog meer invulling.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

