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Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit
jaar uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Primair Onderwijs (SPO)
Condor. We hebben onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt
voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is
om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Wat gaat goed?
Het bestuur van SPO Condor houdt de onderwijsresultaten van de
scholen in de gaten en bespreekt deze regelmatig met de directeuren.
Als deze resultaten tegenvallen, vraagt het bestuur aan de directeur
om maatregelen te nemen om deze weer op niveau te brengen.
Daarnaast weet het bestuur hoe de leraren op de scholen lesgeven.
Samen met de directeuren blijft het bestuur werken aan het
verbeteren van het lesgeven.

Het bestuur van SPO Condor vindt het belangrijk dat alle
medewerkers goed blijven in hun vak. Het bestuur biedt het personeel
van SPO Condor de mogelijkheid om kennis en ervaringen met elkaar
te delen. Het personeel van SPO Condor krijgt daarnaast veel
mogelijkheden om extra cursussen te volgen, via het eigen
Condorcollege of via andere organisaties.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en het bestuur
controleren of de algemeen directeur en de directeuren van de
scholen hun werk goed doen. De GMR en het bestuur krijgen op tijd
voldoende en juiste informatie. Hierdoor kunnen zij hun taak goed
uitvoeren.

Tot slot is het bestuur financieel gezond. Het bestuur weet hoeveel
geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed
onderwijs.

Wat moet beter?
Er wordt voldaan aan alle wettelijke eisen.

Bestuur: Stichting Primair
Onderwijs Condor
Bestuursnummer: 40814

Aantal scholen onder bestuur: 10

Totaal aantal leerlingen: 1818

Lijst met onderzochte scholen:
Basisschool De Biezenkamp
Basisschool Sint Martinus
Basisschool De Regenboog

BRIN:
03RL
07VC
09XD
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Wat kan beter?
We zien als belangrijke uitdaging voor het bestuur dat het kan laten
zien dat het onderwijs op de Condorscholen voldoet aan de wet. Dat
komt omdat de inspectie sinds augustus 2017 niet meer elke vier jaar
op alle scholen komt. Het bestuur is daarom nu meer dan vroeger aan
zet om zelf te bewijzen dat de scholen aan de wet voldoen. Het
bestuur is zich goed bewust van deze verandering. Met behulp
van verschillende instrumenten verzamelt het bestuur informatie over
de kwaliteit van de scholen. Deze verzameling is echter nog niet
volledig, zodat het bestuur nu niet weet of de scholen zich op alle
aspecten van de basiskwaliteit aan de wet houden.

Ook kunnen de scholen zich op enkele onderdelen nog verder
verbeteren. Hiervan is men zich ook van bewust. Het zorgen dat het
lesgeven beter aansluit op het niveau van alle leerlingen is zo'n punt
dat nog aandacht vraagt. Zeker als het gaat om de kinderen die
behoefte hebben aan moeilijkere leerstof.

Vervolg
We hebben vertrouwen in het bestuur. Over vier jaar voeren wij
opnieuw dit onderzoek uit.
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Opzet vierjaarlijks onderzoek1 .

Standaard Onderzocht

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ●

KA2 Kwaliteitscultuur ●

KA3 Verantwoording en dialoog ●

Financieel beheerFinancieel beheer

FB1 Continuiteit ●

FB2 Doelmatigheid

FB3 Rechtmatigheid ●

De inspectie heeft in juni 2018 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd
bij de SPO Condor. 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 scholen, 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 scholen?

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.

Om Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken
we tevens de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen
waarvoor het verantwoordelijk is. We onderscheiden binnen het
vierjaarlijks onderzoek op schoolniveau verschillende typen
onderzoek:

• Verificatieonderzoek
Het verificatieonderzoek voeren we in de eerste plaats uit om vast te
stellen of het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is;
het onderzoek laat zien of de 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.
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Verificatie

School 1 2 3

OnderwijsprocesOnderwijsproces

OP3 Didactisch handelen ● ● ●

SchoolklimaatSchoolklimaat

SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat ● ● ●

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ● ●

KA2 Kwaliteitscultuur ● ● ●

KA3 Verantwoording en dialoog ● ●

1. De Biezenkamp, 2. St. Martinus, 3. De Regenboog

• Onderzoek naar aanleiding van risico’s
We voeren een kwaliteitsonderzoek uit bij scholen en besturen waar
het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden.

• Onderzoek op verzoek goede school
Een bestuur kan bij het vierjaarlijks onderzoek een verzoek doen aan
de inspectie onderzoek uit te voeren bij scholen die naar de mening
van het bestuur goed zijn.

• Herstelonderzoek
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen
we het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren.

• Stelselonderzoek
Om op onderdelen een goed beeld te krijgen van de
onderwijskwaliteit in een sector of over de sectoren heen bepalen wij
jaarlijks welke standaard of welke standaarden daarvoor in
aanmerking komen. Wij selecteren door middel van een steekproef
scholen voor deze onderzoeken.

Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij
scholen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze scholen
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs.
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op de verschillende
scholen. Ook is aangegeven welk type onderzoek is ingezet.
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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 toezichthoudend bestuur en
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Tijdens de
verificatieonderzoeken hebben we bovendien gesproken met
de leerlingen, de ouders en de leraren. Verder hebben we enkele
lessen bezocht. Voor de verantwoording van de precieze inrichting van
het onderzoek verwijzen wij naar het onderzoeksplan dat voor elk
vierjaarlijks onderzoek per bestuur wordt opgesteld.

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

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
de verificatieonderzoeken op de drie scholen.

In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage 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

Financieel beheer
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Resultaten onderzoek op
bestuursniveau

2 .

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
de oordelen zijn op de twee onderzochte kwaliteitsgebieden op
bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de
gerealiseerde kwaliteit op de scholen en in hoeverre het beleid van het
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.

Samenvattend oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Wij beantwoorden deze vraag positief.
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In de eerste plaats zorgt het bestuur voor onderwijs van voldoende
kwaliteit. Ook stimuleert het bestuur verdere ontwikkeling en
professionalisering van het personeel.
De standaarden Kwaliteitszorg (KA1), Kwaliteitscultuur (KA2) en
Verantwoording en dialoog (KA3) zijn namelijk alle als voldoende
beoordeeld. Er is echter ook nog ruimte voor verbetering. Het zicht op
de kwaliteit van de scholen is met name gericht op de resultaten van
de scholen en de mogelijkheden die scholen hebben tot verdere
verbetering. De vraag of alle scholen voldoen aan de basiskwaliteit,
zoals deze is vastgelegd in de deugdelijkheidseisen in de huidige wet-
en regelgeving, is niet zomaar te beantwoorden.

In de tweede plaats is ook de financiële positie van het bestuur in
orde. We zien op de korte of middellange termijn geen risico’s voor de
financiële continuïteit bij SPO Condor. Het bestuur voldoet aan de
onderzochte standaarden 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.

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. Aan de hand van deze oordelen geven we
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
Deze vraag beantwoorden we positief. Het bestuur van SPO Condor
heeft voldoende zicht op de kwaliteit van de scholen. Waar nodig
stuurt het bestuur bij door scholen te ondersteunen.
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We vinden dat het bestuur voldoende zicht heeft op de
onderwijskwaliteit van de scholen. Het bestuur gebruikt hiervoor een
stelsel van kwaliteitszorg, dat diverse instrumenten bevat, waaronder
tevredenheidsonderzoeken en analyses van leerresultaten. Daarnaast
hanteert het bestuur een auditsystematiek, die onder begeleiding van
een externe partij afgelopen schooljaar is herijkt. Op alle scholen van
de stichting heeft in het schooljaar 2017-2018 aan de hand van het
herijkte kader een audit plaatsgevonden. Door de resultaten van deze
audits heeft het bestuur voor alle scholen zicht op de kwaliteit van de
onderwijsprocessen, de resultaten en de kwaliteitszorg en
kwaliteitscultuur. De auditsystematiek is grotendeels gebaseerd op
het toezichtkader van de inspectie en levert de scholen en het bestuur
een overzicht van mogelijke risico's en verbeteringsmogelijkheden in
het onderwijsproces van de school. Voorafgaand aan de audit vullen
de scholen een zelfevaluatie in, dat als uitgangspunt voor de audit
geldt. Ook gebruikt het bestuur een kwaliteitskaart om de voortgang
in de verbetering van het onderwijs en de leerresultaten van de school
zichtbaar te maken. Met ingang van het schooljaar 2018-2019 wordt
deze kaart vervangen door een halfjaarlijks bilateraal overleg van de
algemeen directeur met de directeur van de school aan de hand van
een formulier met een vaste set van kengetallen en gesprekspunten.
Wel concluderen we, dat het beeld dat het bestuur met dit
kwaliteitszorgstelsel opbouwt niet volledig is. Zo geeft het
stelsel bijvoorbeeld geen antwoord op de vraag of het volledige
aanbod van de scholen voldoet aan de kerndoelen. Uit de audit wordt
namelijk wel de vraag beantwoord of het aanbod voor Nederlandse
taal en rekenen voldoet aan de kerndoelen. Echter, dit geldt niet
voor de overige vakgebieden, zoals wereldoriënterend onderwijs, de
creatieve vakken en het motorisch aanbod. Het bestuur kan daardoor
niet aantonen dat het aanbod van de scholen voldoet aan de
basiskwaliteit (de deugdelijkheidseisen vanuit de wet- en
regelgeving).

In het strategisch beleidsplan 2015-2019 heeft het voorgaande bestuur
de richting en ambities uitgezet. Met de komst van de huidige
algemeen directeur in 2017 vond een bijstelling plaats van dit
strategisch beleidsplan. De focus kwam meer te liggen op het
objectiveren en intensiveren van de onderwijskwaliteit. Een
belangrijke wijziging is dat men bij het maken van beleidskeuzes
gerichter gebruik maakt van de data waar de scholen over beschikken,
zoals opbrengstanalyses, de resultaten van de audits, de
tevredenheidsonderzoeken en de risico-inventarisatie. Voorbeelden
hiervan zijn de tegenvallende scores in groep 3 en het succes in het
vervolgonderwijs. Met betrekking tot het eerste punt constateert het
bestuur na analyses van de tussenopbrengsten van de scholen dat er
een discrepantie is tussen de (ruim) voldoende opbrengsten van de
kleutergroepen en de tegenvallende scores in de groepen 3.
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Voor het bestuur vormt dit aanleiding om daar in het komende jaar
nader onderzoek naar te doen. Dit geldt ook voor de schoolverlaters
die momenteel het voortgezet onderwijs bezoeken. Het bestuur
constateert dat een significant aantal van deze kinderen een hogere
vorm van voortgezet onderwijs volgt in vergelijking tot hun advies van
de basisschool.
De scholen hebben het bijgestelde beleidsplan vertaald in hun
jaarplannen. In de verificatieonderzoeken hebben we de resultaten
kunnen zien van de verbeterambities van de scholen. Wel willen we
hierbij opmerken dat de jaarplannen vooral nog gebaseerd zijn op uit
te voeren activiteiten en niet zozeer op de doelen die men daarmee
wil behalen.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
Wij beantwoorden deze vraag positief omdat het bestuur en de
directies van de scholen sterk inzetten op professionalisering van het
personeel. Daarom beoordelen we de standaard 'kwaliteitscultuur'
(KA2) als voldoende.

Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit een algemeen
directeur en een toezichthoudend bestuur. In de huidige constructie
heeft het toezichthoudend bestuur veel bestuurstaken gemandateerd
aan de algemeen directeur. Wel staat het bestuur aan de vooravond
van een verandering van het bestuursmodel. Er zijn inmiddels
vergevorderde plannen om het model met een College van Bestuur /
Raad van Toezicht in te gaan voeren.
Het bestuur hanteert de code goed bestuur. De afspraken rondom de
verdeling van verantwoordelijkheden zijn helder. Sinds de komst van
de huidige algemeen directeur ervaren alle geledingen van de
stichting ook een meer open en transparante kwaliteitscultuur. Zo
geeft het toezichthoudend bestuur aan zich vollediger geïnformeerd
te voelen, doordat er nu meer gebruik gemaakt wordt van data uit de
systemen van de scholen (bijvoorbeeld Parnassys).

Binnen SPO Condor is meer aandacht gekomen voor een verdere
professionalisering van de personeelsleden. Dit geldt zowel voor het
personeel, dat werkzaam is op de scholen, alsook voor de leden van
het stafbureau en de leden van het toezichthoudend bestuur. Hierbij
constateren we dat er aanzetten zijn voor het realiseren van eigen
ambities. Een voorbeeld hiervan is de eerste stap die in 2018 is gezet in
het vormgeven van een Condorcollege voor alle medewerkers. Ook
zien wij dat het bestuur initiatieven stimuleert om specialismen van
diverse scholen te bundelen. Daarnaast ziet het bestuur dat
auditoren (de personeelsleden van de andere scholen) ervaringen mee
terug nemen naar hun eigen school. Het leren van en met elkaar vindt
steeds meer plaats, ook tussen de teams van de scholen. Deze
aanzetten zijn nog wel pril en zullen de komende jaren verdere
bestendiging nodig hebben.
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Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
We kunnen deze vraag bevestigend beantwoorden.
Het bestuur communiceert en verantwoordt zich naar alle
betrokkenen op transparante wijze over de ontwikkelingen en de
bereikte resultaten van de scholen. We beoordelen de standaard
'verantwoording en dialoog' daarom als voldoende.

De algemeen directeur zorgt voor gedegen informatie zodat het
toezichthoudend bestuur zijn rol naar behoren kan uitvoeren.

Via het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het
gevoerde beleid. In het jaarverslag legt ook het toezichthoudend
bestuur verantwoording af. Wel vinden wij dat het jaarverslag
inhoudelijk aan kwaliteit kan winnen. Het bevat nu slechts een
summier overzicht van de gerealiseerde eindresultaten van de
scholen. Ook geeft het verslag weinig inzicht in de verbeteractiviteiten
van de scholen en de effecten die hiermee zijn bereikt.

Het bestuur voert een actieve dialoog met de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). Tijdens de overleggen deelt het
bestuur zijn beleidsplannen en licht deze toe. Ook de GMR ervaart dat
het bestuur hierin open en transparant opereert. De GMR heeft geen
jaarverslag van het afgelopen schooljaar gepubliceerd. Het
toezichthoudend bestuur heeft jaarlijks een overleg met de GMR. Voor
komend jaar zijn er plannen om dit twee maal per jaar te gaan doen.
Verder kan dit overleg inhoudelijk nog groeien, als de gesprekken een
verdere verdieping krijgen.

2.2. Financieel beheer

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel
over financiële doelmatigheid.

De standaarden financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide
beoordeeld als voldoende. Het financieel beheer is dan ook
beoordeeld als voldoende.
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 2,02 2,46 2,83 3,38 3,77 4,22

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,79 0,80 0,80 0,82 0,84 0,85

Weerstandsvermogen < 5% 36,7% 36,4% 40,0% 39,8% 39,9% 39,5%

Huisvestingsratio > 10% 6,6% 8,5% 8,5% nvt nvt nvt

Rentabiliteit < 0% 0,23% 1,80% 1,41% -0,75% -0.89% -2,41%

Financiële continuïteit
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie
jaren afgezet tegen de signaleringswaarden ('indicatie') die wij
gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie.

Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘voldoende’. Zoals blijkt
uit de tabel is er immers geen sprake van waarden die wijzen op een
mogelijk financieel risico voor de continuïteit van het onderwijs op de
korte of middellange termijn. Het bestuur beschikt over voldoende
financiële middelen om de verwachte negatieve exploitatieresultaten
2017-2019 op te vangen.

Kwaliteit continuïteitsparagraaf
In het bestuursverslag 2016 zijn niet alle onderdelen van de
continuïteitsparagraaf aangetroffen. Daarnaast kan de kwaliteit van
een aantal onderdelen meer in lijn worden gebracht met de vereisten
in de bijlage bij artikel 4 van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs:

• Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag is het nodig
dat hierin de leerlingen- en fte-prognose is opgenomen. Dit
onderdeel van de verplichte continuïteitsparagraaf, troffen we
niet volledig aan in het jaarverslag 2016.
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We vragen het bestuur gedegen aandacht te besteden aan dit
verbeterpunt in de volgende jaarverslagen, omdat een volledige en
duidelijke verantwoording erg belangrijk is om een beeld te vormen
van de sturing in de organisatie en van verwachte ontwikkelingen.

Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan
daarover zo nodig het gesprek aan. Bij SPO Condor kwamen de
volgende onderwerpen aan de orde:

• omvang van het weerstandsvermogen
• professionalisering
• de registratie van de ontwikkelingsperspectieven (OPP’s)
• de verantwoording over de effecten van de middelen bestemd

voor Passend Onderwijs
• intern toezicht op doelmatige aanwending van rijksmiddelen

Omvang van het weerstandsvermogen
Het bestuur mag geld opzij zetten voor onvoorziene omstandigheden,
zolang de omvang van deze middelen in een redelijke verhouding
staat tot wat nodig is voor een normale bedrijfsvoering.
De stichting beschikt over ruime financiële reserves, zoals blijkt uit een
weerstandsvermogen van 40 procent in 2016 bij een
sectorgemiddelde van 30 procent (bron: DUO). Wij verzoeken het
bestuur zorg te dragen voor een financiële reserve die niet groter is
dan het bestuur kan rechtvaardigen op basis van adequaat
risicobeheer. Het bestuur heeft inmiddels een risicoanalyse uit laten
voeren om meer inzicht te verkrijgen in het benodigde
weerstandsvermogen wat moet worden aangehouden om de
aanwezige risico’s op te kunnen vangen.

Professionalisering
Het bestuur verantwoordt zich niet in het bestuursverslag over het
budget van (na)scholing en de te behalen doelstellingen.

De registratie van de ontwikkelingsperspectieven (OPP’s)
Uit onze analyse blijkt dat er weinig OPP’s geregistreerd zijn in BRON.
Een juiste en volledige registratie van de OPP’s kan het bestuur
ondersteunen in de verantwoording naar het samenwerkingsverband
over de (doelmatige) besteding van de ontvangen middelen voor
Passend Onderwijs. Wij verwachten dat het bestuur voldoende
maatregelen treft om ervoor te zorgen dat de OPP’s in de komende
periode juist en volledig in BRON geregistreerd zullen worden.

De verantwoording over de effecten van de middelen bestemd voor
Passend Onderwijs
De stichting ontvangt jaarlijks financiële middelen van het
samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs.
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In de toelichting wordt slechts beperkt verantwoording afgelegd over
besteding van de ontvangen middelen, de effecten hiervan en de
terugkoppeling hierover aan het samenwerkingsverband. Wij
verwachten dat het bestuur hier in volgende jaarverslagen voldoende
aandacht aan zal besteden.

Intern toezicht op doelmatige aanwending van rijksmiddelen
Volgens artikel 17c van de WPO is het de wettelijke taak van het
bevoegd gezag om onafhankelijk en deugdelijk intern toezicht
mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij moet beleggen bij de intern
toezichthouder zijn dan onder meer, dat deze toe moet (kunnen) zien
op de financiële doelmatigheid. De intern toezichthouder legt
verantwoording af over de uitoefening van zijn bevoegdheden in het
bestuursverslag. Een verantwoording over het intern toezicht op
doelmatigheid, hebben wij niet aangetroffen in het bestuursverslag
over 2016. Wij verzoeken de Raad van Toezicht aandacht te besteden
aan de wijze waarop hij invulling geeft aan toezicht op doelmatigheid
van de besteding van rijksmiddelen in de bestuursverslagen vanaf
2017. Omdat dit aspect van het interne toezicht op dit moment
sectorbreed nog in ontwikkeling is, vinden wij het vooralsnog niet
gepast om naast dit verzoek ook een expliciete herstelopdracht te
geven.

Financiële rechtmatigheid
We hebben de financiële rechtmatigheid voor SPO Condor als
voldoende beoordeeld. Ons oordeel bij deze standaard gaat enerzijds
uit van de bevindingen van de instellingsaccountants uit het
eerstelijnstoezicht op de financiën van het onderwijs. Anderzijds
speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en (lopende)
onderzoeken op het gebied van financiële rechtmatigheid. Beide
aspecten leiden gezamenlijk tot een gewogen oordeel. In het
onderzoek bij SPO Condor hebben zich aan ons geen gegevens
voorgedaan die een positieve waardering van de financiële
rechtmatigheid in de weg staan.
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Resultaten verificatieonderzoek3 .
In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van de
verificatieonderzoeken bij de SPO Condorscholen De Biezenkamp
(3.1), St. Martinus (3.2) en De Regenboog (3.3).
Zoals in hoofdstuk 1 al opgemerkt, is het verificatieonderzoek een
belangrijk onderdeel van het onderzoek naar de kwaliteitszorg van het
bestuur. In de eerste plaats gaat het daarbij niet alleen om de vraag of
de informatie van het bestuur juist is, maar ook om de vraag of het
toezicht op de kwaliteit van het onderwijs werkt.
In de tweede plaats geeft het verificatieonderzoek ons zicht op de
onderwijskwaliteit van de school.

In overleg met het bestuur hebben we ons op deze scholen gefocust
op twee belangrijke speerpunten uit het strategisch beleidsplan
2015-2019, namelijk 'het versterken van de eigen inbreng van de
leerling op zijn of haar eigen leerproces' en 'de school heeft een
ondersteunend schoolklimaat'. Daarom hebben we op de scholen de
volgende standaarden onderzocht:

• didactisch handelen (OP3)
• pedagogisch klimaat (SK2)
• kwaliteitszorg (KA1)
• kwaliteitscultuur (KA2)
• verantwoording en dialoog (KA3)

Op alle scholen hebben we samen met een observant van de school
lessen geobserveerd. Verder hebben we gesprekken gevoerd met de
directie en de intern begeleiders, met een afvaardiging van het team,
met een delegatie van ouders en met enkele leerlingen. Ieder
onderzoek is afgerond met een korte terugkoppeling aan het team,
directie en de algemeen directeur.

Algemeen beeld
Zoals al aangegeven in de grafiek bij hoofdstuk 2 komt uit de
gevoerde gesprekken en de verificatieonderzoeken naar voren dat het
beeld van het bestuur over de kwaliteit van de standaarden op de drie
scholen geheel overeenkomt met ons beeld.
Op de vraag of de speerpunten van het bestuur doorwerken in de
scholen, zien we dat dit bij alle drie bezochte scholen het geval is.
Beide speerpunten komen in voldoende mate terug in het beleid en in
de dagelijkse praktijk van de scholen.

3.1. Basisschool De Biezenkamp

Het kwaliteitsoordeel van het bestuur komt overeen met ons oordeel.
Ook zien we dat de ambities van het bestuur gedragen worden door
de school en doorwerken in de schoolambities.
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Didactisch handelen op orde, afstemming kan beter
We beoordelen deze standaard als voldoende omdat we vinden dat
het didactisch handelen voldoende basiskwaliteit laat zien. In de
eerste plaats zorgen de leraren voor een gunstig leerklimaat. Zo
leggen de leraren duidelijk uit en hebben de lessen een duidelijke
structuur en een logische opbouw. In alle lessen zien we de elementen
van het gekozen instructiemodel terug. We zien dat de leerlingen in de
regel voldoende betrokken en taakgericht aan het werk zijn.
In de tweede plaats houden de leraren in hun les voldoende rekening
met de verschillen in ontwikkelingen tussen de leerlingen. Wel
verschillen leraren in de wijze waarop zij deze afstemming in de
praktijk brengen. Het lukt sommige leraren beter dan andere om
flexibel in te spelen op de instructiebehoeften van de leerlingen. De
afstemming van het onderwijs op de cognitief sterkste groep
leerlingen vraagt schoolbreed nog aandacht. Ook voor deze leerlingen
geldt dat zij regelmatige instructie en niveauverhogende feedback
nodig hebben op hun leerproces.

Het is een ambitie van het team om technieken in de les te gebruiken
die het denken van leerlingen activeren en hen uitdagen. In sommige
lessen zagen wij hiervan voorbeelden terug zoals het gebruik van de
wisbordjes, beurtstokjes en samenwerkingsvormen. Maar ook zagen
wij dat leraren soms erg lang zelf aan het woord zijn en leerlingen een
meer passieve houding aannamen. Leraren kunnen zich op dit punt
verder ontwikkelen. Een andere ambitie van het team is om methodes
meer los te laten en het onderwijs meer te baseren op basis van
kennis van leerlijnen. Het team heeft dit schooljaar wel een start
gemaakt om deze ambitie te realiseren, maar dit staat nog in de
kinderschoenen.

Pedagogisch klimaat positief, pedagogisch handelen in ontwikkeling
De school realiseert een voor leerlingen positief pedagogisch klimaat.
Sinds dit schooljaar gebruikt de school een pedagogische leerlijn om
met leerlingen vanaf groep 1 tot en met 8 te werken aan sociale
vaardigheden (‘gewoonten’), gericht op persoonlijke groei en relaties
met anderen. Deze pedagogische lijn is herkenbaar in de hele school
en ook de ouders zijn hiermee bekend.
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De school wil zich de werkwijze nog verder eigen maken.

Tijdens de lesbezoeken viel het ons op dat leraren verschillen in de
wijze waarop zij reageren op ongewenst gedrag. Wij kwamen enkele
voorbeelden tegen waarbij het pedagogisch handelen iets minder
positief was. Dit punt komt overeen met een bevinding van de
auditcommissie. De school heeft de ambitie vanaf volgend jaar het
pedagogisch handelen structureel in kaart te brengen. Dit kan de
school helpen meer inzicht te krijgen in de eigen pedagogische
kwaliteit en meer lijn te brengen in het pedagogisch handelen van de
leraren.

Kwaliteit wordt gemonitord, er liggen nog kansen om dit verder te
verdiepen
Het stelsel van kwaliteitszorg dat basisschool De Biezenkamp
gebruikt, beoordelen wij als voldoende. Het biedt voldoende
handvatten om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. De school
gebruikt hiervoor de resultaten van tevredenheidsonderzoeken onder
ouders en personeel, analyse van de leerresultaten, de resultaten van
het leerlingenvolgsysteem inzake de sociaal-emotionele ontwikkeling
en informatie uit de audit (uitgevoerd onder supervisie van een extern
bureau op 18 juni jl.). Daarnaast zijn het afgelopen jaar frequent
klassenobservaties uitgevoerd. De directie van de school heeft
hiermee in ruim voldoende mate zicht op de onderwijskwaliteit van de
school.

Kansen voor verbetering liggen nog in een verdere verdieping van de
analyse van de leerresultaten. Zo bevatten de analyses weliswaar
mogelijke oorzaken, die verklarend moeten zijn voor de stijging of
daling van deze resultaten. Deze mogelijke oorzaken zijn echter
globaal geformuleerd. Door concreter (in termen van leraargedrag,
aanbod of onderwijstijd) te beschrijven welke oorzaken mogelijk de
stijging of de daling veroorzaken, kunnen interventies bepaald
worden die mogelijk effectiever zullen zijn.
Verder kunnen de doelen uit het jaarplan meer concreet vastgelegd
worden. In het huidige jaarplan zijn deze doelen vooral beschreven
vanuit de te ondernemen activiteiten. Door concreet te beschrijven
welk effect in leraargedrag, leerlinggedrag of leerresultaten
nagestreefd wordt, kan het team bij de evaluatie van de
verbeteractiviteit beter vaststellen of de verwachte verbetering
bereikt is.
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Professionele kwaliteitscultuur zichtbaar in ontwikkeling, van en met
elkaar leren kan verder ontwikkeld worden
De kwaliteitscultuur binnen De Biezenkamp beoordelen we als
voldoende, omdat het team zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt
voor de borging en ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. We zien
dat de professionele dialoog op gang begint te komen. Zo bereiden de
leraren van iedere bouw een aantal malen per schooljaar samen de
lessen voor. Ook betrekt het managementteam de leraren
nadrukkelijk bij de voorgenomen besluiten. Verder heeft het team
grote invloed op de verbeteronderwerpen, die jaarlijks in het jaarplan
opgenomen zijn. Ten slotte krijgen de leraren veel ruimte zich verder
te ontwikkelen. Naast scholingen op schoolniveau voor alle leraren
volgen enkele leraren ook scholingen op individueel niveau. Het is
gebruikelijk dat zij het geleerde vervolgens delen met de andere
leraren.

Het team is ambitieus en legt volgens eigen zeggen de lat hoog. Het
team wil veel aanpakken, waardoor borging en focus op wat echt een
hoge prioriteit heeft, onderbelicht blijven. Door beter te prioriteren in
de aan te pakken verbeteronderwerpen, kan het team de nu
gerealiseerde kwaliteit borgen. Dit is door het team zelf ook
onderkend. Het voornemen is uitgesproken om volgend schooljaar
minder op te pakken en de focus meer te leggen op het borgen.
Door vaker samen lessen voor te bereiden (ook met leraren uit andere
bouwen) en de feedbackcultuur te verstevigen door meer bij elkaar in
de les te gaan kijken, kan de professionele dialoog versterkt worden.
De leraren, met wie we gesproken hebben, geven aan dit punt
volgend schooljaar te willen oppakken.

De school verantwoordt zich voldoende over haar gerealiseerde
kwaliteit, de verantwoording aan ouders kan beter
Wij beoordelen de standaard verantwoording en dialoog als
voldoende, omdat we vinden dat de school voldoet aan de
basiskwaliteit. Jaarlijks bespreekt de directie de leeropbrengsten met
het bestuur. Via de schoolgids informeert de school de ouders over de
tussentijdse en eindresultaten van de school.
Verder heeft de school intensieve contacten met externe stakeholders.
Zo zijn er afspraken gemaakt met de kinderdagverblijforganisatie om
de overgang naar de basisschool soepel te laten verlopen. Ook met
het voortgezet onderwijs is een dergelijke samenwerking gerealiseerd.
Met de gemeente en maatschappelijke organisaties vindt overleg
plaats over deelname aan projecten.

Toch zien wij nog kansen voor verdere ontwikkeling. Zo informeert de
school ouders via een ouderavond over de belangrijkste
onderwijskundige verbeteringen, maar bevat de huidige schoolgids
2015-2019 of de jaargids geen informatie over de effecten van
verbeteractiviteiten.
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De jaargids 2017-2018 is ook niet op de website van de school te
vinden. Hiermee krijgen alleen ouders, die kans zien de ouderavond te
bezoeken, deze informatie. Voor de andere ouders en de nieuwe
ouders, waarvan hun kind de school nog niet bezoekt, is deze
informatie niet beschikbaar. De ouders, met wie wij spraken, geven
weliswaar aan deze informatie niet te missen, maar toch blijft het
belangrijk dat de school ouders inlicht over de bereikte kwaliteit.

Overige wettelijke vereisten

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.

3.2. Basisschool St. Martinus

Het kwaliteitsoordeel van het bestuur komt overeen met ons oordeel.
Ook zien we dat de ambities van het bestuur gedragen worden door
de school en doorwerken in de schoolambities.

Didactisch handelen: in de basis op orde, wel verbeteringen nodig
Wij beoordelen de standaard didactisch handelen (OP3) als
voldoende, omdat we vinden dat de leraren van basisschool St.
Martinus in de basis hun vak verstaan.
Tijdens de bezochte lessen was sprake van een positief leerklimaat. De
lessen hadden een duidelijke structuur, vastgelegd in
kwaliteitskaarten en kijkwijzers. In de meeste lessen was de uitleg
helder en waren leerlingen taakgericht aan het werk.

Ondanks deze positieve beoordeling vinden wij dat de kwaliteit van
het didactisch handelen op enkele onderdelen versterkt moet worden.
Overigens heeft ook het managementteam in een zelfevaluatie
opgenomen dat de kwaliteit van het lesgeven een impuls kan
gebruiken.

Op de eerste plaats kunnen leraren het onderwijs beter afstemmen op
de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit geldt zowel voor
leerlingen die meer moeite hebben met de leerstof of een achterstand
hebben als voor de cognitief sterkste leerlingen. De leraren hebben
deze leerlingen weliswaar in beeld maar kunnen hun instructies
inhoudelijk beter afstemmen op de specifieke didactische behoeften
van deze leerlingen.
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Hiervoor zou de school specifieker moeten nagaan wat deze
didactische onderwijsbehoeften zijn. Hierna kan dan bepaald worden
of de verlengde instructie uit de methode voldoende is of een andere
aanpak wenselijk is. Ook heeft de school nu niet scherp of de
hulptrajecten zoals omschreven in individuele hulpplannen, effectief
genoeg zijn. Verder is nog nauwelijks sprake van een verbinding
tussen de plusklas (een dagdeel per week) en het aanbod in de groep.
Dit was eerder wel zo, maar is verwaterd.

Op de tweede plaats kunnen enkele onderdelen van het gehanteerde
instructiemodel versterkt worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de fase
van ‘voorkennis ophalen’. Deze zagen we niet in alle lessen terug
terwijl de lessituatie daar wel om vroeg. Hetzelfde geldt voor de fase
van begeleide inoefening. Een ander punt is de te lange duur van de
basisinstructie. Hierdoor blijft te weinig tijd voor inoefening en
verwerking over. Bovendien heeft het een negatief effect op de
betrokkenheid van leerlingen. Dat is wat wij ook in enkele lessen
zagen gebeuren.

Als laatste kan de actieve leerhouding van leerlingen versterkt
worden. Dit is een belangrijk aandachtspunt omdat het aansluit bij de
schoolambitie om leerlingen meer inbreng en verantwoordelijkheid te
geven voor het leren. Hoewel we hiervan enkele mooie voorbeelden
hebben gezien, zoals het gebruik van coöperatieve werkvormen,
wisbordjes en naamstokjes, is dit nog geen gemeengoed. Leraren zijn
nu veelal zelf aan het woord en de interactie met en tussen leerlingen
is beperkt. Door bijvoorbeeld een andere vraagtechniek te kiezen
waarbij álle leerlingen moeten nadenken over een vraag en door
leerlingen te laten reageren en reflecteren op elkaars antwoorden, kan
de actieve betrokkenheid worden vergroot.

Een positief pedagogisch klimaat maar inspanning blijft nodig om
ambities te realiseren
Het pedagogisch klimaat in de St. Martinusschool waarderen wij als
voldoende. Het team heeft eigen ambities geformuleerd en is bezig
deze te realiseren.
Het bevorderen van een positief, ondersteunend en voorspelbaar
schoolklimaat staat hoog op de agenda van het team. De
leerlingenpopulatie vraagt hier nadrukkelijk om. In de afgelopen jaren
investeerde het team in een doorgaande lijn door de school. Deze is
duidelijk zichtbaar. Er zijn heldere omgangsregels en afspraken over
het belonen en corrigeren van gedrag. Zowel team, ouders en
leerlingen geven aan dat deze schoolbrede aanpak veel rust heeft
gebracht in de school.
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Enkele andere ambities heeft de school nog niet gerealiseerd. Zo is de
school nog niet zo ver dat de gegevens uit het volginstrument sociaal-
emotionele ontwikkeling een planmatige vertaalslag krijgen naar de
praktijk (groepsplan pedagogisch klimaat en gedrag). Recent werden
deze doelen opgenomen in een nieuw (concept)beleidsstuk
Pedagogisch handelen. Hiermee samenhangend heeft één van
de intern begeleiders zich geschoold om het pedagogisch handelen
van leraren gericht in kaart te brengen. Een andere opdracht die het
team zichzelf eerder gaf, was de oriëntatie op een nieuwe methode
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze wens is naar de
achtergrond verschoven nu de school met een nieuwe,
vakoverstijgende aanpak voor wereldoriëntatie werkt. Echter, uit de
verschillende gesprekken die wij voerden op school, maken wij op dat
het voor de leraren een voortdurende zoektocht is hoe zij de sociale
competenties en positief gedrag kunnen bevorderen bij leerlingen. Zij
voelen zich hiervoor niet altijd voldoende toegerust. Verder vertelden
de leerlingen met wie wij spraken, dat zij zich niet altijd voldoende
ondersteund voelen bij het oplossen van conflicten. Leraren laten hen
deze vaak zelf oplossen. De vraag is alleen of (alle) leerlingen hiervoor
wel over de juiste ‘tools’ beschikken. In dit licht kan het waardevol zijn
het huidige aanbod voor burgerschap en sociale competenties eens
onder de loep te nemen. Is dit nu voldoende toereikend voor de
leerlingenpopulatie van de St. Martinusschool of is een intensiever en
meer gestructureerd aanbod nodig?
De leerlingen brachten nog een laatste aandachtspunt naar voren. Zij
vinden dat het toezicht tijdens buitenspelen en bij gym beter moet.
Leraren merken daar niet altijd op wanneer leerlingen vervelend doen
tegen elkaar.

Zicht en sturing op de kwaliteit kan op onderdelen verbeterd worden
De school heeft een stelsel ingericht om zicht te houden op de
kwaliteit van het onderwijs en verbetert op basis hiervan het
onderwijs. Hiermee voldoet de school aan de basiskwaliteit zoals in de
wet is aangegeven.
Instrumenten zoals tevredenheidsenquêtes, zelfevaluaties,
opbrengstanalyses en recent de uitkomsten van een externe audit,
worden benut om de kwaliteit te meten en om nieuwe doelen te
bepalen. Sterk vinden wij het overzicht waarin de directie het team op
uiteenlopende competenties in beeld brengt.
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Toch vragen enkele punten specifiek om aandacht. Het belangrijkste
punt betreft de evaluatie van de leerresultaten. Deze vraagt meer
diepgang. Het analysedocument geeft een beeld van de groepen en
vakgebieden waarbij de leerresultaten dit schooljaar achterblijven.
Maar omdat de school de resultaten niet afzet tegen schoolnormen,
blijft het beeld erg algemeen. Ook worden de resultaten niet afgezet
tegen eerdere jaren en kan de vraag niet beantwoord worden of dit
een eenmalige situatie is of dat er sprake is van een trend voor
bepaalde leerjaren of vakgebieden. Bovendien blijft het in de analyse
vooral bij algemene constateringen en blijft de vraag waarom de
resultaten (mogelijk) achterblijven, onbeantwoord. Op basis van de
beschikbare informatie moeten leraren een plan opstellen met
vervolgacties. Maar de vraag is of deze vervolgacties ook effectief zijn
aangezien een gedegen onderbouwing ontbreekt.
Ten tweede vraagt de uitwerking van de ontwikkel- en
verbeteronderwerpen aandacht. Het helpt de leraren wanneer de
doelen concreter uitgewerkt zouden worden naar observeerbaar
leraar- en leerlinggedrag. Zo bleek bijvoorbeeld dat de directie eerder
onderkende dat het hierboven genoemde onderwerp
(opbrengstgericht werken) een impuls nodig had. Dit was onderdeel
van het jaarplan maar uit het plan en de evaluatie blijkt niet goed wat
precies anders moest en waar het team nu staat.

Kwaliteitscultuur: professioneel en gedreven
De kwaliteitscultuur binnen de Sint Martinusschool hebben wij als
voldoende beoordeeld. De directie en het team zijn trots op de groei
die het team op dit vlak doormaakte. Er is een breed draagvlak voor
de nieuwe visie en de ingezette ontwikkelingen. De leraren kregen en
namen hiervoor steeds meer verantwoordelijkheid. Ook staan de
leraren ervoor open om te blijven werken aan hun eigen
professionaliteit. Zij volgen trainingen, bereiden samen lessen voor en
geven elkaar feedback op het professioneel handelen.

De professionele cultuur in het team kan op enkele punten verder
groeien. Het team geeft aan dat het tijdperk dat de bouwen
afzonderlijke eilanden waren, voorgoed achter hen ligt. Toch beperkt
het observeren van elkaars lessen zich nu vooral tot de eigen bouw.
Dit is jammer, omdat het kennisnemen van werkwijzen in andere
bouwen juist ook erg verrijkend kan zijn.
Een ander punt vormt de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de
intern begeleiders en de leraren. Leraren voelen zich niet altijd
voldoende ondersteund bij hun hulpvragen op pedagogisch en
didactisch vlak. Het zou goed zijn om hier eens gezamenlijk op te
reflecteren.
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Ten slotte hebben directie en team de wens om enkele specialismen
toe te voegen aan het team. Er is vooral behoefte aan een
taalspecialist. De aandacht voor het beleid voor lb-functies is namelijk
de afgelopen jaren volgens de school onderbelicht geweest. Dit beleid
kan de komende jaren op bovenschools niveau een impuls gebruiken
om de beoogde doelen te halen.

Overige wettelijke vereisten

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.

3.3. Basisschool De Regenboog

Het kwaliteitsoordeel van het bestuur komt overeen met ons oordeel.
Ook zien we dat de ambities van het bestuur gedragen worden door
de school en doorwerken in de schoolambities.

De basis van didactisch handelen op orde, kansen in het realiseren van
eigen ambities
Wij beoordelen de standaard didactisch handelen als voldoende
omdat basisschool De Regenboog voldoet aan de basiskwaliteit.
Tijdens de bezochte lessen was sprake van een positief leerklimaat en
zagen we veelal een voldoende betrokkenheid van de leerlingen bij de
uitleg. De lessen hebben in de regel een duidelijke structuur,
gebaseerd op de onderwijskundige principes van Freinet. Ook slagen
leraren er in om het onderwijs in voldoende mate af te stemmen op
de onderwijsbehoeften van de leerlingen die de basisstof aangeboden
krijgen én van de leerlingen, die meer moeite hebben met de
basisstof.
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Wel vinden we dat er kansen liggen om de kwaliteit van het didactisch
handelen verder te verhogen. Zo is er voor de sterke leerlingen voor
het onderwijs in rekenen en wiskunde en Nederlandse taal niet
structureel elke dag een instructie ingepland. Zij krijgen voor hun werk
uit de plusklas 1 á 2 maal per week instructie. Daarnaast plannen de
leraren instructies in als blijkt dat het gemaakte pluswerk niet
voldoende was of als leerlingen aangeven hieraan behoefte te
hebben. Omdat deze leerlingen de basisstof veelal beheersen kan de
leraar zich afvragen: "Wat wil ik deze leerling vandaag leren?" Hiermee
kan de leraar zorgen voor een dagelijkse instructie die is gebaseerd op
een hoger lesdoel, waardoor deze leerlingen meer uitgedaagd
worden.

Verder kan de effectiviteit van de instructie verhoogd worden door
meer focus op één lesdoel aan te brengen. In sommige lessen
verliezen de leraren zich in meerdere lesdoelen of zagen we
uitweidingen, waardoor de aandacht van de leerlingen minder gericht
is op het lesdoel. Ook leidt dit ertoe dat instructies langer duren dan
nodig is. Minder sterke leerlingen en leerlingen met een korte
spanningsboog verliezen hierdoor hun aandacht. Als laatste kunnen
de leraren de actieve leerhouding van leerlingen versterken. Dit is een
belangrijk aandachtspunt omdat het aansluit bij de schoolambitie om
leerlingen meer inbreng en verantwoordelijkheid te geven voor het
leren. Hoewel we hiervan enkele mooie voorbeelden hebben gezien,
zoals het gebruik van coöperatieve werkvormen, wisbordjes en
naamstokjes, is dit nog geen gemeengoed. Leraren zijn nu veelal zelf
aan het woord en de interactie met en tussen leerlingen is beperkt.
Door bijvoorbeeld een andere vraagtechniek te kiezen waarbij álle
leerlingen moeten nadenken over een vraag en door leerlingen te
laten reageren en reflecteren op elkaars antwoorden, kan de actieve
betrokkenheid worden vergroot.

Een positief klimaat, waarin eigen ambities duidelijk zichtbaar zijn
Het pedagogisch klimaat van basisschool De Regenboog waarderen
wij als goed, omdat de leraren de ambities, gebaseerd op de
uitgangspunten van Freinet, in de praktijk waarmaken. Volgens de
principes van Freinet vormen de ervaringen en belevingen van de
leerlingen het vertrekpunt van het onderwijs. De leraren slagen er
veelal in om de opdrachten voor de leerlingen in een zinvolle context
te plaatsen.
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Uit de gesprekken met de leerlingen blijkt dat de leraren er in slagen
de leerlingen veel invloed te geven in de besluitvormingsprocedures in
de groep door gebruik maken van de Freinettechnieken. De leraren
gebruiken deze technieken ook om leerlingen te laten reflecteren op
hun gedrag en opvattingen en daarover met elkaar in gesprek te gaan.

Toch vragen nog enkele punten om aandacht. Zoals gebruikelijk is op
Freinetscholen, dragen de leerlingen grote verantwoordelijkheid voor
het omgaan met elkaar en de regels die daarbij horen. Uit het gesprek
met de leerlingen, met wie we spraken, blijkt echter dat het
overblijven op de school tussen de middag voor een aantal leerlingen
problematisch is vanwege de negatieve sfeer en de incidenten. Het
blijkt echter voor sommige leerlingen moeilijk deze
verantwoordelijkheid ook te hanteren als er geen leraar aanwezig is
om toezicht te houden. Het zou goed zijn als de school nagaat welke
mogelijke oorzaken hieraan ten grondslag liggen.
Verder zien we dat de leraren nog weinig werk maken om leerlingen in
contact te brengen met andere culturen en andere groepen in de
maatschappij, zoals ouderen en mensen met een beperking. Hierop
zou de school nog beleid op kunnen formuleren, temeer omdat er een
Freinettechniek voor dit punt aanwezig is.

Continu verbeteren van het onderwijs en continu professionaliseren
van team en teamleden is duidelijk zichtbaar
Wij beoordelen de kwaliteitscultuur op basisschool De Regenboog als
goed. De leraren leren van en met elkaar, volgen scholingen om de
Freinetprincipes nog beter ten uitvoer te kunnen brengen en delen
deze kennis onderling met elkaar. Ook zijn alle leraren in het bezit van
een Freinetcertificaat en bezoeken zij frequent de studiedagen die de
Freinetbeweging organiseert. De leraren voelen zich eigenaar van de
onderwijskwaliteit. Zo werken zij gezamenlijk, vanuit een teambreed
gedragen Freinetvisie, aan het continu verbeteren van het onderwijs.
Hiervoor zijn werkgroepen op de school actief, waarin leraren
participeren. De Freinetcoördinatoren spelen in deze werkgroepen
een belangrijke rol.

Wel zien we nog een mogelijkheid om de kwaliteitscultuur te
versterken. Met name het geven en ontvangen van feedback is voor
sommige leraren soms nog moeilijk. De directie onderkent dit en
heeft hiervoor in het volgend schooljaar een verbeteractiviteit
gepland.
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De school verantwoordt zich voldoende over haar gerealiseerde
kwaliteit, de verantwoording aan ouders kan beter
Wij beoordelen de standaard verantwoording en dialoog als
voldoende, omdat we vinden dat de school voldoet aan de
basiskwaliteit. Jaarlijks bespreekt de directie de leeropbrengsten en de
voortgang van de verbeteractiviteiten met het bestuur. Via de
schoolgids informeert de school de ouders over de tussentijdse en
eindresultaten van de school.
Verder heeft de school intensieve contacten met externe stakeholders.
Zo zijn er afspraken gemaakt met de kinderdagverblijforganisatie om
de overgang naar de basisschool soepel te laten verlopen. Ook met
het voortgezet onderwijs is een dergelijke samenwerking gerealiseerd.

Toch zien wij nog kansen om de verantwoording aan bestuur, ouders
en externe partijen te verbeteren. Uit de evaluatie van de ontwikkel-
en verbeteronderwerpen uit het jaarplan van de school blijkt niet goed
welke resultaten er nu precies bereikt zijn. Dit komt doordat de doelen
in het jaarplan voornamelijk activiteitgericht geformuleerd zijn en bij
de evaluatie alleen is vastgesteld of de geplande activiteiten zijn
uitgevoerd.
Ook de dialoog met andere stakeholders over de schoolambities en de
prestaties begint langzaam op gang te komen, maar kan nog sterker
aangezet worden.

Overige wettelijke vereisten

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.
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Reactie van het bestuur4 .
Het bestuur van Condor onderschrijft de bevindingen en de
eindconclusie van het uitgevoerde vierjaarlijkse onderzoek in juni
2018 volledig en waardeert de betrokken en kundige wijze waarop het
traject is doorlopen.

Het onderzoek kwam voor Condor op een mooi moment. Het
afgelopen jaar heeft Condor een nieuwe weg ingeslagen richting meer
eigenaarschap op schoolniveau en een aanpak op kwaliteitszorg die
werkt vanuit het objectiveren en intensiveren van de
onderwijskwaliteit. Een aanpak waarbij de focus steeds ligt op het
continu verbeteren van het onderwijsproces en de behaalde
resultaten.

Doordat de Inspectie als een 'critical friend' de organisatie doorlichtte
op kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur, verantwoording & dialoog en
financieel beheer heeft dit geleid tot boeiende, diepgaande
gesprekken. Van beide zijden werd vanuit een mooie dialoog
respectvol met feedback omgegaan. De rapportage zelf geeft een
prima beeld van de huidige situatie bij Condor.
Belangrijke aspecten als de resultaatgerichte cultuur, het van en met
elkaar leren, het Condor College, de kwaliteitszorg & ambitie, de
samenwerking en wisselwerking met het bestuur en GMR, de kwaliteit
van de documenten en het financieel beheer, worden terecht positief
genoemd en benoemd.

Bij de verificatie op de scholen bleek dat het beeld dat het bestuur
heeft van de scholen overeenstemde met het oordeel dat de Inspectie
teruggaf. Op alle scholen zijn de standaarden kwaliteitszorg,
kwaliteitscultuur, aanbod en verantwoording & dialoog als voldoende
tot goed beoordeeld. Ook het didactisch handelen en het pedagogisch
klimaat scoren overal voldoende tot goed. Verbetermogelijkheden
liggen vooral op het gebied van de aansluiting van het lesgeven aan
het niveau van alle leerlingen. Vooral het lesgeven aan de cognitief
sterkste groep heeft de komende jaren een focus binnen Condor. Met
de nieuwe werkwijze “Kangoeroe klas” gaan we meer kennis en
ervaring op schoolniveau ontwikkelen om ook voor deze leerlingen
recht te doen aan hun onderwijsbehoefte.

De inspectie heeft een aantal verbetermogelijkheden gesignaleerd in
het bestuursverslag 2016 ten aanzien van de financiële verslaglegging
en verantwoording. Deze zijn herkenbaar en in een aantal gevallen al
opgenomen in het bestuursverslag 2017. Daarnaast zal het bestuur in
het bestuursverslag 2018 aandacht besteden aan de verantwoording
van de doelmatige besteding van middelen.
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De medewerkers van Condor doen dagelijks hun best om het beste uit
zichzelf en daarmee uit de kinderen te halen. Deze rapportage geeft
alle reden om trots te zijn op onszelf, de kinderen, de organisatie en
de rapportage geeft vooral ook vertrouwen om op dezelfde wijze
verder te werken.
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