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Samenvatting

In oktober 2017 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs als
onvoldoende beoordeeld, omdat de eindresultaten drie jaar lang
onder de wettelijke ondergrens lagen.
Nu liggen de eindresultaten weer boven die ondergrens en wij
beoordelen de kwaliteit van het onderwijs weer als voldoende.

Wat is verbeterd?
De eindresultaten zijn weer voldoende. Directie en team hebben hard
gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.
Ook hebben zij een begin gemaakt met het beter kijken naar de
ontwikkeling van de leerlingen. Leraren observeren en toetsen de
leerlingen niet alleen, maar zijn dit jaar voor het eerst ook heel gericht
met sommige leerlingen in gesprek gegaan over hun vorderingen. Op
deze manier willen zij erachter komen wat de leerlingen van hun eigen
vorderingen vinden en wat zij van hun leraar verwachten.

Wat kan beter?
Een eerste stap is gezet in het betrekken van de leerlingen bij hun
(eigen) ontwikkeling; volgend schooljaar wil de school dit met alle
leerlingen doen. De leraren kunnen nog winst boeken als zij de
toetsgegevens van de leerlingen scherper analyseren. Met de
informatie uit de analyses en uit de gesprekken met de leerlingen
krijgen de leraren goed zicht op de ontwikkeling van elke
leerling. Hiermee kunnen zij het beste uit ieder kind halen. Het is
namelijk soms het geval dat leerlingen wat 'afzakken' in hun
ontwikkeling. Omdat de analyse van de toetsgegevens niet scherp
genoeg is, merken de leraren dat niet altijd op.

Wat moet nog beter?
Op dit moment voldoet de Gomarussschool aan alle wettelijke
vereisten.

Hoe verder?
De Gomarusschool voldoet aan de basiskwaliteit en valt onder het
reguliere toezicht.
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Opzet van het herstelonderzoek1 .

Standaard Onderzocht

OnderwijsprocesOnderwijsproces

OP2 Zicht op ontwikkeling ●

SchoolklimaatSchoolklimaat

SK1 Veiligheid ●

OnderwijsresultatenOnderwijsresultaten

OR1 Resultaten ●

De inspectie heeft op 3 juli 2018 een herstelonderzoek uitgevoerd op
de Gomarusschool naar aanleiding van het oordeel onvoldoende in
oktober 2017.

Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair
onderwijs.

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met directie,
leerkrachten en bestuurders.

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.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

Kwaliteitsgebieden:

G Goed

V Voldoende

O Onvoldoende

K Kan beter

Onderwijsproces

Schoolklimaat

Onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en ambitie
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Hoofdconclusie en vervolg2 .
In oktober 2017 hebben wij op de Gomarusschool een onderzoek
uitgevoerd en de onderwijskwaliteit als onvoldoende beoordeeld.

Op 3 juli 2018 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw in
kaart gebracht en kennen het oordeel voldoende toe.
Dit komt omdat de school nu weer voldoende eindresultaten heeft en
de kwaliteit van de overige standaarden - alle reeds van voldoende
kwaliteit in oktober 2017 - vast heeft weten te houden of verbeterd.

Bij dit herstelonderzoek hebben wij ons dan ook voornamelijk gericht
op de eindresultaten. Ook hebben wij gemeend de standaard Zicht op
ontwikkeling te beoordelen omdat uit het vorige inspectierapport
bleek dat hier nog verbetering mogelijk was. Ook zegt deze standaard
veel over de ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen en geeft
hij een goede indicatie of het de school zal lukken de voldoende
eindresultaten ook in de toekomst vast te houden. De huidige
tussenresultaten van de groepen 6 en 7 bieden hiertoe een gunstig
perspectief.
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Resultaten herstelonderzoek3 .
3.1. Onderwijsproces

Wij beoordelen de standaard Zicht op ontwikkeling als voldoende. De
school heeft de resultaten uit het laatste inspectierapport (december
2017) ter harte genomen. Zo is zij begonnen met gerichte
leerlinggesprekken om hen deelgenoot te maken van hun eigen
ontwikkeling. Hiermee wil de school de verantwoordelijkheid voor
hun eigen onderwijsproces meer bij de leerlingen leggen. Naast de
schat aan gegevens die de leraren verzamelen door middel van
toetsen en observaties is dit een mooie aanvulling om leerlingen (nog)
beter te bedienen en eruit te halen wat erin zit.

Er is nog winst te boeken op de analyses van de toetsgegevens.
Leraren kunnen scherper analyseren en stilstaan bij de reden waarom
een leerling op- of uitvalt bij een bepaalde toets. De vaardigheidsgroei
(of -afname) van de toetsen biedt hierbij houvast.

Tijdens het vorige inspectiebezoek constateerde de inspectie dat de
veelheid aan individuele plannen, groepsplannen en -overzichten een
doelmatige leerlingbegeleiding in de weg stond. Hoewel de school
hierin al stappen in heeft gemaakt, is een verdere
vereenvoudiging van de plannen nog nodig. Dit is een proces van
voortdurend bijstellen.

3.2. Schoolklimaat

De standaard Veiligheid hebben wij geverifieerd en het oordeel van
het vorige onderzoek (voldoende) overgenomen.
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3.3. Onderwijsresultaten

De onderwijsresultaten zijn weer voldoende. De Gomarusschool heeft
hier gericht aan gewerkt. De eindresultaten van 2018 zijn voldoende
en de huidige tussentijdse resultaten van de groepen 6 en 7 bieden
een gunstig perspectief voor de toekomst.

De school kan zich afvragen of de verwachtingen die zij van haar
leerlingen heeft hoog genoeg zijn. Directeur en team doen er goed aan
om gezamenlijk op groeps- en schoolniveau realistische en
ambitieuze normen te formuleren die passen bij de
leerlingenpopulatie van de Gomarusschool.
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Reactie van het bestuur4 .
Het bestuur van de Gomarusschool is blij met de inhoud van dit
rapport en herkent deze. Directie en team zijn gemotiveerd om
vervolgstappen te zetten met betrekking tot de kindgesprekken. Dit
zal in het schooljaar ‘18/’19 een concreet vervolg krijgen.
Momenteel wordt er op de Gomarusschool gewerkt aan een nieuw
Schoolplan. Daarin zullen de adviezen van de onderwijsinspectie (met
name wat betreft ‘zicht op ontwikkeling’) meegenomen worden.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


