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1. Algemeen

1.1. Highlights & lowlights van de facts & figures van de school (vooraf)

hlights
De ankerpunten voor Passend Onderwijs
De tevredenheid van ouders, leerkrachten en leerlingen
De samenwerking met en binnen het Managementteam

Lowlights

heeft wel een opbrengstgericht schoolprofiel dus dat is opvallend.

Het schoolondersteuningsprofiel is aangepast. Door wisseling van het personeel maar ook door
de deskundigheidsbevordering zijn er een aantal specialisten bijgekomen en weggevallen en is
de (gesloten) keten veranderd. Hier gaat de school nu verder in investeren door nieuwe leer-

krachten te begeleiden en werkprocessen duidelijk te beschrijven. x ( specialisme rekenen is

weggevallen maar deze LB leerkracht rekenen heeft inhoudelijk geen taken uitgevoerd waardoor
er bij rekenen geen wijzigingen zijn in de specialistische ondersteuning).

1.2. Maatwerkdeel met de audiWraag van de school

Uit de doorkijk leerlingpopulatie heeft de school geconcludeerd dat de leerlingen vaak kampen

met een taalachterstand of -problematiek. Zij zijn gebaat bij een intensief en extra taalaanbod.
Eén van de onderdelen van dit extra aanbod is deze vorm van woordenschatonderwijs.
De school heeft het auditteam gevraagd om 's middags de woordenschatactiviteiten te obserue-
ren in de groepen 1 t/m 8, aan de hand van een kijkwijzer

Sinds dit jaar werken de leerkrachten op school met individuele plannen voor elke leerling. Aan

het auditteam is gevraagd om vanuit de lesobservaties in de ochtend, een kind te kiezen waar's
midd het individuele van bekeken wordt. Aan de hand van een het audit-
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team feedback nennVA dezeinde houdvormde en

2. Rappoft van de interne audit

2.I. Analyse en'conclusies n.a.v. de obseruaties'

Tijdens de audit zijn 9 leerkrachten geobserveerd in (B van de B) groepen en de Tasti-groep,

tijäens een instruáieles uitgevoerd a.d'h'v.' het ADI-Model'

De indicatoren voor pããugtït.n-didactisch handelen zijn in kaart gebracht op een schaal van 1

t"i +. t <2.4 = Onvoldoeñd e; 2'a31= Voldoende; >3'1 = Goed)

Het teamgemiddelde van basisschool De wegwijzer is met 3,1 ruim voldoende'

Ou¡Alfi¡f<e uitleg; Taaklerichte werksfeer; RãspecWolle omgang van leerlingen met elkaar; Hoge

verwachtingen; Systelñatisch volgen en analyieren van vorderingen; Afstemming inhouden;

Afstemminf onderwijstijd; Efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd'

Leren doelmatig samenwerken

de teamleden:
Afstemming Instructie; Afstemming verwerking; Controle uitleg en/of opdrachten; Feedback op

leer- en ontwikkelingsproces

Conclusie:

De leerkrachten geven tijdens de instructielessen een hele duidelijke uitleg (3,3) waarbij ze hoge

verwachtingen uitsprekeñ nua,. de leerlingen (3,2). Ze creëren een zeer taakgerichte werksfeer

(3,6) waar de geptandã onáerw¡sti¡O ooÈOaaàwerkelijk aan de les en het lesdoel besteed wordt'

Er gaat geen tijd verloren (3,8). Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de respectvolle

manier van omgaan met eitaar in de groepen en in de school (3,5). In de groepsadministratie is

zichtbaar dat de leerkrachten de vorderingen van de kinderen systematisch volgen en analyseren

(3,7) en op basis Oau*n nrn Yorgoverlcht" maken' Hierdoor is de afstemming van de leerin-

houd duidelijk zichtbaar (3,3)'
Kortom: Het auditteam cànsiateert dat er op een prettige, zeer gestructureerde, efficiënte en

gedegen manier wordt lesgegeven.

Het auditteam heeft oot gäcónstateerd dat de strakke structuur die leerkrachten neerzetten, en

Oã ràgie die zij vollediõ in"nan¿en hebben, er toe leiden dat er erg weinig ruimte is voor leer-

lingen om zelf te leren"(leren). Leerlingen zijn tijdens de lessen weliswaar betrokken (3,1) maar

wel steeds gericht op Oà rcerí<racht (hét zon-model) die hun inspireert, motiveert en instrueert'

Bij de indicatoren conirolã uitreg en/of opdrachten en Feedback op leer- en ontwikkelingsproces

wordt zichtbaar dat er giote ver-sctr¡ilen zijn in het team. Er zijn enkele leerkrachten die de leer-

lingen ruimte geven o'tí àlf de uitleg of d-e opdracht samen te vatten om zo te controleren of zij

de instructie begrepen hebben; of leerlingen 
'd¡e 

feedback mogen geven op elka-ars antwoord of

een mogelijke oplossingsstrategie, Maar er zijn meer leerkrachten die vooral zelf controleren en

feedback geven waardõor de kinderen weinig inzicht krijgen in hun eigen leerproces en de in-

vloed die zij daar zef op t<unnen hebben. Hiãrdoor worden kansen gemlst om kinderen zichzelf

i. lui"n *otiveren én e'en aantal meta-cognitieve vaardigheden te oefenen'

Aangezien de verschillen binnen het team groot zijn, kunnen de leerkrachten op dit vlak dus veel

VA n elkaar leren
zichtbaa werd tijdens de

Het samenwerke nd lere n s de enige ind icator d te teambreed te wei n ig r

instructielessen (2,3). Bij de afstemming VA n de nstructie (2 7) en verwerki ng (2,5) zijn grote

versch illen tussen leerkrachten z ichtbaa r Deze indicatoren kunne n el kaa versterken. De leer-

kracht ka niet in alle verschi llende onderwijsbehoefte n voorzie n en tege ¡jkertijd de volledige
n

Kinde len ook moete le ren
regre bl ijven voeren op het leren van de rest van de g roep ren zu n

hu igen verantwoordelijkheid te nemen voor hu n leerproces en daarbin nen n iet al leen VA n
n e

rleerkracht maar ook met en VA n elkaa te leren. De leerkracht stuurt dan iets mi nder aan de
de
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voorkant maar veel meer aan de achterkant in het (laten ) geven van feedback op het resultaat

en het proces.
Het leren zelfuerantwoordelijkheid nemen en doelmatig samenwerken is nodig om deze bewe-

ging te kunnen maken. De basis is goed en het is nodig dat de leerkrachten en de kinderen hier-

op verder bouwen en ontwikkelen.

2.2. Analyse en conclusies n.a.v. de werkprocessen'

Kwaliteitszorg 80o/o

De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie'

Het overzicht van de kenmerken van de leerlingpopulatie is nu (nog) gericht op de kenmerken

die gerelateerd zijn aanzorgen nog niet aan de brede ontwikkeling van de kinderen'.School

heeít veel en gedêtailleerde informatie over de kenmerken die tot extra zorg zouden kunnen

leiden maar Ñnder zicht op kenmerken die de brede ontwikkeling(sbehoeften) laten zien'

School heeft een eigen norm vastgesteld zodat het duidelijk is wanneer een bepaald kenmerk als

signaal opgepakt en verder onderzocht gaat worden'

oã verualõlug uun het overzicht van leeil¡ngkenmerken naar de verschillende onderwijsbehoef-

ten wordt beþerkt zichtbaar. School gaat vr¡ snel over tot het vaststellen van de benodigde

acties. Het zóu goed zijn om de analyse en ãe vertaalslag naar de onderwijsbehoeften af te slui-

ten met een beperkt aåntal samenuattende conclusies. Op basis van deze conclusies worden de

vervolgstappen gezet naar de inrichting van het onderwijs. De acties kunnen dan meegenomen

wordeñ in'¡et sðnooljaarplan of in een aparte paragraaf bij het totaaloverzicht benoemd worden.

Dit maakt het geheeioverzichtelijker en hiermee kán ook het planmatig handelen waaronder het

evalueren van de acties, onderbouwd en geoptimaliseerd worden.

De resultaten worden jaarlijks geëvalueerd en de lB-ers maken een schoolzelfevaluatie van de

tussen- en eindresuttaien waar-nij de vergelijking gemaakt wordt met het landelijk gemiddelde en

de eigen schoolnorm (50o/o AB) ên alleen võor ãe eindopbrengsten van groep B de vergelijking

gemaãkt wordt met een vergelijkbare leerlingpopulatie'

úoor de eindmeting van dit ãchóol¡aar heeft ãe school voor het eerst streefdoelen op groepsni-

veau vastgesteld waardoor de analyse versterkt kan worden'

In de tearivergadering is de schooÞelfevaluatie besproken en zijn acties op school- en groepsni-

veau vastgestelO. OezË zijn meegenomen in het schooljaarplan maar deze verbinding / onder-

bouwing t-ussen de teamévaluaüè en het schooljaarplan is nog niet zichtbaar'

In de sðhoolzelfevaluatie zouden op basis van de opbrengstanalyse, per vakgebied of n'a'v' een

aantal andere schoolindicatoren conclusies voor de schoolontwikkeling (schoolniveau) getrokken

moeten worden. Daarna kan dit meegenomen worden naar acties op school- of groepsniveau.

Nu ontbreekt het totaaloverzicht en wordt er n.a.v. een signaal meteen actie op groeps- of leer-

lingniveau ondernomen terwijl een interventie of ontwikkeling op schoolniveau wellicht tot een

beter en duurzamer resultaat zou kunnen leiden"

In de afgelopen periode zijn alle werkprocessen in het MT geëvalueerd' Op basis van deze eva-

luatie is een..To Do-lijst" ópgesteld met allerhande acties. Het advies van het auditteam is om

eerst samenvattendeioncluiies te trekken uit de evaluaties van de werkprocessen en conse-

quenties voor de inrichting van het ondenruijs vast te stellen (schoolbeleid)' Op basis hiervan

krnnun dan vervolg"n, uái"t geformuleerd worden die ook meerjarig gepland mogen worden

(schoolontwikkeling ) .

Hier kan de verbinding met het schooljaarplan gelegd worden. De werkprocessen en de acties

die voortkomen uit de evaluatie kunnen meegenomen worden in het schooljaarplan en zullen

hier dan ook cyclisch geëvalueerd worden en uiteindelijk in het werkproces worden opgenomen'

School is voor de borg-ing van de werkprocessen nog opzoek naar een ordening voor het school-

vademecum, trlu wordt u-ur*"r"n naar allerlei bijlagen maar dat is niet overzichtelijk en maakt

evaluatie en controle moeilijk. volgend schooljaar heeft de school zich ten doel gesteld dit

schoolvademecum oP orde te hebben

Via de ids worden de ouders over de ei bre maar school wil dit
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in de komende schoolgids aanvullen met tussenresultaten om het beeld zo comPleet en genuan-

ceerd mogelijk te maken.
Over wat dit betekent'uóo,. ¿e schoolontwikkeling en vooral voor de kinderen' wordt nog niet

õu*ttuni.eerd. Dit zou een aanvulling of aanscherping kunnen zijn'

schoor beschrijft oor. 
"ãn 

u*tut ontwik[eringãn in r.rui sðhoor¡aarversrag. De directeur geeft aan

dat de verbinding en/ói r,et onderscheid welÏ¡cht nog een keér heroverwogen moet worden'

De verbeteractiviteiten zijn onderbouwd en geprioriteerdl 
..

De verschillen¿u ,pu"ipuii"t tit het schooljäärptan worden uitgewerkt in een aantal operatione-

le jaarplannen. tn oezJpiunnun wordt uitgeïreid beschreven wat de beginsituatie is, wat de

doelstellingen en de pi.itutiu-inOicatoren zi¡n, hoe het Pr9ges 
moet verlopen en waar en hoe

borging plaats vindt. Ook wordt hier vermeld *i" O" cobrdinator/projectleider is' Dit geeft een

õãeä iñrìcnt in de verandering en hoe dit binnen school gestalte krijgt'

Hetzougoedzijndebeginsituatieaantevullenmeteenconcretevraag/nut/noodzaak.Watisde
reden dat de verandering wordt ingezet? Dit is de onderbouwing voor de doelstellingen en/of re-

sultaat-beschrijving. óå ãoelstell¡n! en de prestatie-indicator moeten passend zijn' Dus' met de

prestatie-indicator moet de doelste-lling te meten zijn en dat moet dan na afloop van het proces

ook gebeuren. Nu wordt het bereiken van de doetsiettingen d,m.v. kleur aangegeven' De evalua-

tie, de resultaat-meting en de hieraan gukoppãldá uoo,igung zijn echter de belangrijkste onder-

delen van het plan Ouinãt advies ¡s om ¿eze in een kolõm op te nemen' De kolom m'b't' de

borging is heel duidelijk en geeft uun *uu. d" pro.",,"n en afspraken worden vastgelegd en dus

terug te vinden zijn.

Veilige omgeving 85o/o

Dit werkproces valt onder procesverantwoordelijkheid van 
-d.9 

preventiemedewerker'

De school heeft een .åtprã"t *iligheidsplan ããt twee¡aarlijks wordt geëvalueerd en aan de MR

wordt voorgelegd'
De school en de directe omgeving zijn veilig (100o/o)' Er zijn voldoende preventiemedewerkers'

BHV-ers en contactpuiton"ñ d¡e ñun rol eritaak r"'iuut námen' De registratie van incidenten'

meldingen en schoolveiiu¡m van leerlingen is adequaat geregeld' De aanpak van schoolverzuim

is in de schoolgids beschreven'

Leerkrachten voelen zich veilig (100o/o)'

De school doet 4-jaarti;k; äù&e eí ¿e resultaten worden met het team en de MR geëvalu-

eerd. De school heeft een dekkend geheel van gedrags- en omgangsvormen vo.or het professio-

nete handeten 
"n 

o*gãã; ;;i elkaa]r vanuit ne["coó professionele cultuunryiel"'

De tevredenheidsbeleving van het p"rron"ul wordt één' keer per twee jaar in kaart gebracht' De

ieiultaten van dit onderzãek zijn verwerkt in het schooljaarplan'

De school draagt 
"r.oig 

uãot áat de leerlingen zich veilig voelen (B5o/o)'

Leerlingen worden op 
"-un 

aantal manieren Éãtrokken bifde handhaving van de veilige school en

school besteedt ne*uJ en actief aandacht aan vanuit de GDO-methodiek'

Er is geen methodisch aanbod maar er zijn wãrclijfs socio-kringen in alle groepen en dagelijks

starten de groepen meiãan¿acht voor het sociale welbevinden van de kinderen in de groep en

wordt dit moment afgesloten met een groepsyell die de gezamenlijke en positieve sfeer ten goe-

de komt. De schoot ótl¿ sociaayeniot¡oneie ontwikkeling van leerlingen maandelijks met de

oké-thermometer van õDO tuu' ook met het volgsysteem Viseon'

De veiligheidsbeleving van de leerlingen wordt eeñ ítee' pet twee jaar in kaart gebracht' Deze

;"g"ñt worden befierkt geanalyseerd in het schooljaarverslag'

School heeft een internet/mediaplan en afsfraken t.a'v' het gebruik van social media en face-

book.

Planmatig handelen 100o/o

heeft stateerd dat het WCrkproces P lanmatig handelen op bs de Wegwijzer
Het auditteam gecon

met de
goed orde s Het ts duidelijk dat beginne IB-ers

op
rveel werk verzet hebben het

te zien 2
Er is een

nde
breid

same n
VA n

rest VA n het MT
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waarbij opgemerkt wordt dat dit op een aantal punten voor overlaP zorgt.

Zowel voor de lB-ers als de leerkrachten kan dit "compacter" zodat de administratieve last ver-

minderd wordt maar ook de samenhang duidelijk zichtbaar wordt en het hele proces ook in een

planmatige cyclus kan blijven door-ontwikkelen'
Zo is er voor elke leerlinjeen uitgebreid individueel plan uitgewerkt ( t/m niveau 2 van zorg)' Dit

plan wordt 2 keer per ¡aár aangeþast. (Zie: Verslag in deze rapportage over de kwaliteit van de

individuele plannen). óaarnaast ziin er nog aparte HGA'S voor gedrag en Tasti' Het MT is nu aan

het bekijkeå hoe deze plannen ¡n êlkaar gãschoven kunnen worden. Advies is om na te denken

hoe kinãeren een rol künnen krijgen in dit ¡nd¡v¡duele plan en hoe het werken met "kindplan-

nen,,zich verhoudt tot de schoolõntwikkeling waarin aangegeven wordt dat het zelfuerantwoor-

delijk leren speerpunt van verandering is/wðrdt. Daarnaast adviseert het auditteam om in ieder

geväl leerkrachten bij dit proces te betrekken door ze bijv. een aantal plannen te laten zien waar

ze een keuze uit kunnen maken. Omdat veel omringde scholen ook met dit probleem worstelen

kan er gebruik worden gemaakt van kant en klare plannen waarbij de expertise van de Wegwij-

zer op ãit geOied bevorãerend werkt om tot een goed, compact kindplan te komen'

net overz¡ðht leerlingpopulatie wordt aangepast; een aantal items worden toegevoegd of ver-

vangen. Er worden vanuit dit overzicht goede, passende acties uitgezet' Dit *9rd! alleen nog

maar een sterker item worden als er punten toegevoegd worden. Een voorbeeld kan zijn het o/o

kinderen dat opgroeit in een gezin met maatschãppelijke problematieken (zover je deze weet)'

Zo kun je aan externe partnels duidelijk maken wat de "draagkracht" in een groep is en in hoe

groot de noodzaak is van SMW .

Ér wordt een specifiek zorgplan gemaakt waarbij acties vanuit de diepte-analyse en acties voort-

komend vanuit de VCB's (än vañuit de gedrags-VCB's) gebundeld worden zodat er overzicht

bl¡ft. Dit zorgplan is regeìmatig onden''rãrp van gesprek voor het MT maar ook voor de lB-ers

,ét de leerkiachten. Vãnuit dit document wordt ook geëvalueerd en vervolgacties uitgezet' Dit is

een sterk punt.
De 3 prioriteiten op de agenda van schoolontwikkeling zijn:

1. Compacten van formulieren rondom de zorg

2. Aanpakken rekenonderwijs en begrijpend lezen i.v.m. zorgsignalen

3. Schoolbreed aanpakken beleid rondom hoogbegaafdheid

Leerlingen in ondersteuningsniveau 3 en 4 zijn respectievelijk

Zorgniveau 3 groeP 1-B : 31

Zorgniveau 4 groeP 1-B : 20

Hier zijn de meer- en hoogbegaafden niet in meegenomen. Dit is een actiepunt voor de school

het volgend schooljaar.

Toetsen, waarderen en rapporteren 95o/o

De school heeft een evenwichtig gehee van toetsen die onderdeel vormen van het leerlingvolg

systeem Er wordt gebrui k gemaakt VA n Cito LOVS en Eduscope Leerli ngen met specifieke on-

derwijsbehoeften worden 'passend getoetst waarb ij de school onderbouwd reken ng houdt met

de speciale ken merken VA n de leerl tng n ivea u en geoorloofde aanpass rngen aan de toets om-

sta ndigheden Men maa kt h te rbU gebrui k VA n betrouwbare, VA ide en ande ijk genormeerde

toetsen Er wordt n de 9roepen 1 -B m. b.V Viseon de sociaal-emotione le ontw ikkeling bekeken

op ndivid ueel nrveau Er wordt gewerkt volgens een toetskalender en een protocol voor een

zorgvuld tge afname VA n de toetsen Hierop ts du idel ijk te zren wie, wan neer, wat moet doen. De

school volgt de leerlinge n op basis van leerl ijnen en neemt methode gebonden toetsen af

Verder besp reekt en rapporteert de school m inimaal twee keer per jaar de toetsres ultaten met

de leerlin9e n en met de ouders Aan het beg in VA n het schooljaar VI nden er staftgesprekken

plaats waa rbij de kinderen vanaf groe p 1 ook aanwezig z ijn en ges prekspa rtne z'JN. Er vinden

nog gee kindgesprekken met a lle kinderen p basis VA n resu Itaten en acties.

Een aa
n

nt dat de schoo ze lf al aa

plaats o
had is de toel ichti n de ids voo
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wat betreft het gebruik van het LOVS en de normen die de school hanteert.

N B: School heeft er dir Jaar voor gekozen het woordenschatondenruijs te versterken (7ie Verslag

in deze rapportage ove de kwal iteit van het Woordenschataa nbod tn de I roepen 1 t/m

)Tegel ijkeftijd is besloten de Citotoets Woordenschat n iet meer af te nemen omdat dit geen

meerwaarde bleek te hebben voor het planmatig werken n de I roe pen Het auditteam adviseert

schoo om na te den ken over hoe men het effect van het woordenschataan bod kan meten E r

wordt extra leertijd geÏnvesteerd om in een doorgaande lijn binnen

seren, dan is het ook belangrijk te meten wat hiervan het effect is.
de school d it aan bod te real t-

2.3. Analyse en conclusies n.a.v. het maatwerkdeel

School heeft aan het auditteam gevraagd om feedback te geven op "de woordenschatactivi-
teiten" die in de groepen 1 t/m B aangeboden worden.

In de bijlage staat de uitgebreide feedback op dit onderdeel'

Samenvattende conclusies:
1. Mooie doorgaande l¡n (1-B) in het aanbod en de werkwijze van woordenschatontwikkeling.

2. passend bij-deze leerlingpopulatie (Vanuit het overzicht "kenmerken leerlingpopulatieJ

3. Dynamischã manier van aanbieden met allerhande activerende en motiverende spelvormen'

4. Sierk leerkrachtgestuurde activiteiten. Auditteam vraagt aandacht voor de rol van de leerling

in zijnlhaar eigen leerProces.
5. 

-Oe 
aandaèht voor de zwakkere of betere leerling was nu niet zichtbaar vanaf groep 3' Hier

zouden de afspraken over opgehelderd moeten worden'

Het auditteam heeft aanvullend geadviseerd na te denken over de manier waarop het effect van

dit woordenschataanbod gemeten wordt zodat de meerwaarde eryan niet alleen vermoed maar

ook zichtbaar wordt, waaimee dit aanbod onderwerp van ontwikkeling wordt en blijft.

Ook heeft de school feedback gevraagd op "het werken met individuele plannen".

In de bijlage staat de uitgebreide feedback op dit onderdeel'

Samenvattende conclusies :

De gedachte achter het formulier en het compacten van allerlei_gegevens om zo een overzicht te

kr¡ien van ieder individueel kind is zeer goed. Echter de uitwerking ervan voldoet niet aan de

verwachtingen. Er worden veel kruisjes gezet waardoor je het overzicht verliest'

Algemeen [an gezegd worden of de kosten opwegen tegen de baten? Heeft de leerkracht die

h¡ãrmee werkt ãr écht ¡ets aan en krijgt een vervangende leerkracht direct zicht op het totale

kind? We missen een concrete uitwerliing en vervolgstappen als één handelingswijze onvoldoen-

de effect heeft gehad.
Daarnaast wordt opgemerkt dat dit haaks staat t.o.v. het GDO dat uitgaat van het positieve. In

dit plan zien wij ornoldoende in hoeverre de protectieve factoren versterkend kunnen werken op

de risicofactoren.
Deze overstap naar een kindplan lijkt wat te snel genomen. Het zou beter passen bij een andere

ondenruijsontwikkeling waarbii meér uitgegaan wordt van zelfoerantwoordelijk leren en waarbij er

r"", géuruugd word[van de eigenaarschap van de leerlingen. Kindgesprekken vormt hierbij een

onderãeel en deze zouden in het klnoplan mooi ingezet kunnen worden. Dit past ook meer bij de

schoolontwikkeling waar de school vanaf volgend schooljaar mee gaat starten'
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3. Algehele conclusie van de audit en aanbevelingen.

Het auditteam heeft geconstateerd dat het pedagogisch klimaat op bs' De Wegwijzer.heel aan-

genaam is. Het is rustig in school, er zijn geen cõndicten waargenomen. Kinderen en leerkrach-

ten gaan op een ontspánnen un i"rpu.tuolle manier met elkaar om. In de school en in de klas-

,"n í, 
"1. 

een duidelijke structuur zowel in de leeromgeving als in het handelen van de leerkrach-

ten. Er heerst een taakgerichte werksfeer waarin de kinderen actief en betrokken zijn bij de in-

structies. De implementatie van GDO werpt hier duidel'ljk zijn vruchten af. School heeft hier veel

in jeinvesteerd zowel het team, de kinderen als ook de ouders' De regels en afspraken zijn

zicñtbaar, hoorbaar (yellen), duidelijk en iedereen vaart hier wel bij.

Het leerkrachthandelen tijdens de instructielessen op basisschool De wegwijzer is met een score

van 3,1 van ruim voldoende niveau. De duidelijke uitleg, de taakgerichte werksfe"t,.ql respect-

volle ämgang en het 
"ini¡ent 

gebruik van de onoenrui¡s1¡d is overal in hoge mate zichtbaar' ook

het systJmaúsch volgen en anãlyseren van de vorderingen gebeurt in alle groepen op een zeer

zorgvuldige manier. in de basis ís het onderwijs op Bs' De Wegwijzer van goede. kwaliteit'

fr iã nog verbetering mogelijk op de indicatoren afstemming instructie & verwerking, samenwer-

kend leren en feedback gãuén op leer- en ontwikkelingsproces en aanleren van strategieën'

Deze indicatoren verster-ken elkáar onderling en de ontwikkeling hieruan zou dan ook in samen-

hang vorm moeten krijgen. Dit lukt alleen als de leerkrachten de kinderen "op een andere ma-

ni"tluun vasthouden'iãn gaan investeren in het eigenaarschap van de leerling'

De vier werkprocessen die het auditteam onderzocht heeft, vormen een goede basis voor de

borging 
"n 

ontr"¡kk"ling van kwaliteit. Het advies van het auditteam is om op basis van metingen

"n 
ãonltut"ringen n¡et-té snel over te gaan tot actie. Op basis van een goede analyse en samen-

vattende conclusies voor de inrichting van het onderwijs (schoolbeleid), kunnen acties geformu-

leerd worden die ook meerjarig geplãnd kunnen worden (schoolontwikkeling).

De school wil een opbrengstgerichte school zijn en investeren in "samen groeien naar geluk"'

De (rand)voo*aaråen voär ioeA onderwijs z¡n op orde. De leeromgeving, het schoo.lklimaat,

hetìedaôogisch klimaat in d"e groepen, frét péOagogisch-didactisch handelen van de leerkrach-

ten, de wlrkprocessen rondom kwaliteitszorg, veiligheid en 
-planmatig 

handelen, vormen samen

een mooi en stevig fundament. om aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen tegemoet te

(kunnen blijven) kãmen, om de leerlingen voor te bereiden op een hun plek in de maatschappij

van morgen en om t"-Oíi¡u"n streven nãar "geluk' , zal de school nu moeten doorontwikkelen en

verder moeten bouwen áan haar eigen schoãlambities. Het vorm en inhoud geven aan talent-

ontwikkeling; aan de zelfuerantwooiAeti¡t t'reiA van de leerlingen (eigenaarschap); il een organi-

satiestructuur die meãr ruimte biedt; mãt leerkrachten die de rol van instructeur afwisselen met

de rol van mentor en begeleider en de leerlingen gaan helpen het zelf te (willen) leren'

"De Wegwijzer wfist at vele iaren kinderen de weg. De inkiikoperatie van van-

daag øát ons ziin dat de Wegwiizer haar kinderen de góede weg wiist. Ge-

woãnweg omdat de school op de goede weg ¡s. Zo goed zelfs, dat we er weg

van zijn: Meer nog als de kinderen mede-eigenaar worden van hun persoonliike

leer- en ontwikkelingsweg !'
J. Ortmans
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WAARAAN ZIEN WE DAT HET

GOED IS
EVALUATIE
WANNEER EN

MET WIE

REGIEDOEL

van werkproces 4 (afstemming diffe-

rent¡at¡e ¡n instructie en verwerking)

en score van 50o/o b¡j de kwaliteits-

kaart van werkProces 5 (samenwer-

kend leren).

Score van 757o bij de kwaliteitskaart

Stuurgroepleden
Externe ondersteu-
ning
Directie

Juni 2018:Martine Sche-
pers
StuurgroePleden
vanuit OB-MB-

BB

Leerlingen leren zelf

verantwoorclelijkheid te

dragen voor het eigen

leerproces.

Leerlingen en leerkrach-

ten ontwikkelen basis-

vaardigheden, die nodig

zijn om zelfuerantwoor-

delijk te leren.

De betrokkenheid en de

motivatie van de leer-

lingen wordt verhoogd.

4. Managementreact¡e september 2Ot7-

4.L.

4.2.

Reactie in termen van herkenning' erkenning of nuancering'

Het verslaq is herkenbaar. Enkele kleine wijzigingen doorgevoerd (in kleur)'

We erkennen dat de school moet leren om de leerlingen op een andere manier vast

te houden. Dit hadden we zelf ook al ingezien vandaãr dat we vorig schooljuuf ul . ...,

met het team stappen hebben gezet t.a.v' visievorming en dit schooljaar daadwerkelijk

gestart z¡jn met OAO.

Nuancerinq: de terugkoppeling op paPief wordt door het MT wel "harder" ervaren dan

d" t"*gk"ppeling die is gegeven op 20 juni 2017'

Met name m.b.t. de in¿¡vlJúefe pbñnen. Het advies ermee doorgaan en aanpassingen

doorvoeren gedurende hei irajea OAO l¡kt moeiliik toepasbaar omdat op veel

onderdelen üan de individuele plannen aandacht vragen.

T.a.v. het aud¡tsysteemr
de obseruatie blijft runj"aiur. scholing van deelnemers t.a.v. het ontwikkelvenster is

wenselijk maar het gevaar voor subjectiviteit blijft'

In de..figur en fact" wordt uitgegaan van de r¡ndtoets 2016 terwijl in juni 2017 ook de

gegeven; van de eindtoets 2017 beschikbaar zijn'

Verbeterdoelen n.a.v. de interne audit'
Kwaliteitszorg:
xkoppeling van schooljaarplan en werkprocessen
x analyse scherper nöiuüàn (meer tijd nemen om samenvattende conclusies te for-

muleren alvorens vervolgstappen te zetten)
*conclusies trekken vooi schoolontwikkeling vanuit SZE

*ãoork¡jk aanvullen met brede ontwikkelingsbehoeftes leerlingen/ ouders

Planmatig handelen:
xCompacten
xZorgsignalen rekenen en begrijpend lezen

Pedagogisch didactisch handelen :

Indicitor] doelmatig samenwerkend leren ( teambreed). 
..

Indicator: controle uitleg en/ of opdrachten ( ind' verschillen)

inãicator: feedback óiÍ""r'"n onttnit tetingsproces ( ind. verschillen)

4.3 Uitwerking van de verbeterdoelen'
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1 00o/o score werkProces
handelen
Verminderen van documenten en

werk voor leerkrachten en ¡ntern

planmatigTijdens MT, medio
schooljaar 2017
2018
Pierre Wolters en
MT leden

Martine Sche-
pers
Kimberly
Rienties

Compacten planmatig

handelen

De samenvattende conclusies zijn

zichtbaar in documenten ( school-
gids, doorkijÇ SZE) en deze worden
gedeeld met MR, team.
Deze samenvattende conclusies
vormen de basis voor het schooljaar-

Juni 2018Susanne KikkenAnalyse aanscherPen
Doorkijk
SZE

OJP

Het ¡s zichtbaar dat er
geboekt in de resutaten van de

leerling zonder dat leerkrachten
zichzelf "voor de ge houden".

vooruitgang isPierre Wolters
Teamleden
Mei 2018

Martine Sche-
pers
Kimberly
Rienties

Nadenken over manier
om ¡ntervent¡es t.a.v.
woordenschatonderwi js

te meten

In de schoolgids 2017 -
gecommuniceerd over de tussenop-

brengsten en de eindoPbrengsten

2018 wordtJuli 2017
MT

Jordi JaexqCommuniceren over
tussenopbrengsten en
eindopbrengsten in

Het vernieuwde format wordt be-

sproken met de Procese¡genaren en

wordt gebruikt gedurende schooljaar
2017 20L8

Aug.20t7
MT

Jordi JaeqxAanpassingen in OJP

t.a.v.
Beginsituatie ( nut/
vraagstelling/ oorzaak)

Minder zorgsignalen SZE M 2018 &
szE E 2018
t.a.v. begrijpend lezen en rekenen

Meer aanbod voor HB zichtbaar in de

kindplannen.

VCB febr. 2018
VCB juni 2018
Martine Schepers
Kimberly Rienties
Debbie Alzer
Expertise poule

Maftine Sche-
pers
Kimberly
Rienteis

Verminderen zorgsigna-
len
Begrijpend lezen
Rekenen

Aandacht voor hoogbe-
gaafdheid

door Invoering blokuur
Differentiatie zichtbaar tijdens woor-
denschatlessen
80o/o scor€ op kijkwijzer observatie
woordenschatonderwijs

Schooljaar 2018-
2019

MT
LB taal

Woordenschatonderwi js:
- Aandacht voor

actieve rol van
de lln

- Aandacht voor
betere en
zwakkere leer-
linq

Ondeftekening door de directeur:

Datum: 30.09.2017

4.4 'J"tu

5. Bespreking van het rappoÊ door directeur met College van Bestuur:

Datum: 22 - ll 2ol


