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Samenvatting 

De inspectie heeft op 28 oktober 2019 op de Paulusschool in 
Giesbeek een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het 
onderwijs. In de jaarlijkse prestatieanalyse hebben wij geconstateerd 
dat er sprake is van risico’s. We hebben tijdens ons onderzoek op de 
Paulusschool tekortkomingen aangetroffen in de onderwijsresultaten 
en het onderwijsproces. Vervolgens hebben we vastgesteld dat de 
kwaliteit van het onderwijs zeer zwak is. 
  
Wat gaat goed? 
De school biedt haar leerlingen veiligheid. Er zijn gedragsafspraken die 
voor de leerlingen en hun ouders bekend zijn. 
 
Het team heeft volop aandacht voor een goed pedagogische klimaat. 
De leraren hebben een aanbod waarin de leerlingen leren om goed 
met elkaar om te gaan. 
 
De leraren zorgen in de school voor rust en orde, zowel tijdens de 
lessen als in de pauzes, op de gang en op het schoolplein. 

Wat moet beter? 
De eindresultaten van de Paulusschool liggen nu drie schooljaren 
achter elkaar onder de grens die de wet stelt. Dat moet beter. 
 
Het is ook nodig om het didactisch handelen te verbeteren. De leraren 
stemmen in hun lessen onvoldoende af op de verschillen tussen de 
leerlingen. Dat geldt vooral voor de uitleg van de leerstof. 
 
De wijze waarop de leraren de gegevens van de leerlingen gebruiken 
om zicht te krijgen op de ontwikkelingen in het leerproces, moet 
verbeteren. De leraren kunnen nu te weinig uitleggen hoe het komt 
dat sommige leerlingen een leerachterstand of andere juist een 
voorsprong hebben op hun leeftijdgenoten. 
 
De inhouden van de schoolgids zijn onvolledig. Zo is niet beschreven 
welke doelen de school zich stelt om tot verbeteringen te komen in 
het onderwijsleerproces. Ook ontbreekt duidelijkheid over de 
besteding van de onderwijstijd. Dit is van belang omdat de school zegt 
dat het leren voor veel van haar leerlingen niet gemakkelijk is. 
 
Zeker omdat de leerresultaten van de Paulusschool al meerdere jaren 
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onvoldoende zijn, moet de school hierover meer informatie geven in 
de jaarlijkse schoolgids. 
 
Wat kan beter? 
De school kan afwegen op welke wijze zij de leerlingen nog meer kan 
betrekken bij hoe het is geregeld op de school, bijvoorbeeld in de 
veiligheid of in de beleving daarvan. Dat kan door 
(een vertegenwoordiging van) de leerlingen daarover mee te laten 
denken en spreken in bijvoorbeeld een leerlingenraad of een 
leerlingenpanel. 
 
Vervolg 
We voeren een jaar na vaststelling van het rapport een 
herstelonderzoek uit. Dan moet de kwaliteit van het onderwijs 
verbeterd zijn. Als deze nog steeds zeer zwak is, melden we de school 
bij de minister voor vervolgmaatregelen. We blijven toezicht houden 
op de school tot de kwaliteit weer voldoende is. 
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Opzet van het onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod  

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

OP4 (Extra) ondersteuning  

OP6 Samenwerking  

OP8 Toetsing en afsluiting  

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

SK2 Pedagogisch klimaat ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten ● 

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties  

OR3 Vervolgsucces  

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur  

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

De inspectie heeft op 28 oktober 2019 een onderzoek naar aanleiding 
van risico's uitgevoerd. Wij maken jaarlijks een risicoanalyse voor alle 
scholen in Nederland. Bij de analyse van de gegevens die we hebben 
over de Paulusschool hebben we risico’s gezien in de 
onderwijsresultaten. Deze lopen de laatste jaren terug en ze zijn in de 
afgelopen drie schooljaren onder de norm. Daarom hebben we een 
risico-onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het onderwijs op 
deze school. 
 
Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te 
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair 
onderwijs. 

Standaarden 
We onderzochten op de Paulusschool de kwaliteit 
van zeven standaarden. Dat is minder dan we van plan waren. 
We kondigden op 9 oktober 2019 aan ook de standaarden Aanbod 
(OP1)en Kwaliteitscultuur (KA2) te onderzoeken en te beoordelen. 
Maar omdat we op 28 oktober tijd nodig hadden om zeven 
standaarden zo goed mogelijk te onderzoeken en we bovendien al 
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genoeg conclusies konden trekken over de kwaliteit van het 
onderwijs, hebben we twee standaarden niet meer betrokken in 
ons onderzoek. In het herstelonderzoek, in het vierde kwartaal van 
 2020, onderzoeken we alsnog de standaarden OP1 en KA2. 
 
Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben 
samen met observanten van de school lessen bezocht. We hebben 
een aantal beleidsdocumenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd 
met een aantal leerlingen, een afvaardiging van de leraren, de intern 
begeleider en de directeur van de school die tevens de bestuurder is 
van de stichting. 
 
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 
• Onderwijstijd art. 8, lid 9 onder b, WPO, bij de Paulusschool 

 
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 de Paulusschool bij ons binnengekomen die 
opvolging vereisen. 
 
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 vervolg 

 

2 . 
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het 
onderzoek op de Paulusschool. 
 

De kwaliteit van het onderwijs op de Paulusschool is als Zeer Zwak 
beoordeeld. 
 
Dat doen we omdat in drie (van de vier) kernstandaarden de 
kwaliteit niet voldoet aan wat de wet vraagt. Het gaat om twee 
standaarden uit het kwaliteitsgebied van het onderwijsproces 
namelijk Zicht op ontwikkeling (OP2) en Didactisch handelen (OP3). 
Bovendien is een standaard uit het kwaliteitsgebied van de 
onderwijsresultaten (OR1) van onvoldoende kwaliteit. 
 
We stellen ook vast dat de school geen werkend stelsel voor de 
kwaliteitszorg heeft (KA1). Daardoor is de schoolorganisatie niet in 
staat zijn om de eigen kwaliteit systematisch te evalueren en te 
borgen. Er zijn ook geen verbeterplannen in de school, ondanks het 
gegeven dat al langere tijd de eindresultaten onvoldoende zijn. De 
school verantwoordt zich tot slot onvoldoende over haar eigen 
kwaliteit, haar inspanningen om die kwaliteit te bereiken en de 
resultaten daarvan. In de schoolgids missen deze onderdelen (KA3). 
 
Tegelijkertijd hebben we ook gezien dat de school zorgt voor 
een pedagogisch klimaat waarin zij de leerlingen rust en orde biedt 
(SK2). Er is een veiligheidsbeleid dat voldoet aan de wettelijke eisen en 
de school monitort jaarlijks de beleving van de sociale veiligheid van 
haar leerlingen. In de gesprekken die we voerden, stelden wij vast dat 
de leerlingen zich veilig voelen. De vierde kernstandaard, Veiligheid 
(SK1), beoordelen we als Voldoende. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? 
 

Wat doen wij? 

OP2 Zicht op ontwikkeling 
De school analyseert in onvoldoende 
mate de gegevens over de 
ontwikkelingen van de leerlingen. 
Daardoor is in de planning van het 
onderwijs onvoldoende afstemming 
op de verschillen tussen de 
leerlingen en kunnen de leerlingen 
geen ononderbroken ontwikkeling 
doorlopen (art. 8, eerste lid, WPO) 

Het bestuur zorgt ervoor dat het 
team in staat is om deze 
tekortkoming op te heffen. 

We voeren een herstelonderzoek uit 
in het vierde kwartaal van 2020. 
 

OP3 Didactisch handelen 
De leraren stemmen het 
onderwijs onvoldoende af op de 
voortgang in de ontwikkeling van de 
leerlingen (art. 8, eerste en vierde lid, 
WPO). 

Het bestuur zorgt ervoor dat het 
team in staat is om deze 
tekortkoming op te heffen. 

OR1 Onderwijsresultaten 
De eindopbrengsten liggen onder de 
wettelijke norm (art. 10a WPO). 

Het bestuur zorgt ervoor dat de 
leerresultaten aan het einde van de 
basisschool voldoende zijn. 

KA1 Kwaliteitszorg 
In de school is geen werkend stelsel 
voor het plannen, uitvoeren, 
bewaken en evalueren van de 
onderwijskwaliteit (art. 10, WPO en 
art. 12, vierde lid , onder a en b, 
WPO). 

Het bestuur draagt zorg voor een 
stelsel waarmee de school 
systematisch werkt aan 
de verbetering van de 
onderwijskwaliteit. Het bestuur 
neemt een beschrijving hiervan op in 
het schoolplan. 

KA3 Verantwoording en dialoog 
In de schoolgids ontbreekt de 
verantwoording over de behaalde 
resultaten van het onderwijs (art. 13, 
eerste lid, onder a). 
 
Er ontbreekt in de schoolgids een 
verantwoording over de wijze 
waarop de school de onderwijstijd 
benut (art, 13, eerste lid, onder d). 
 
Er is geen actueel schoolplan (vanaf 
2019) aangeleverd (art,16 eerste en 
derde lid). 
 

Het bestuur verantwoordt zich in de 
schoolgids van het schooljaar 
2020-2021 over de behaalde 
resultaten van het onderwijs. Ook 
zorgt het bestuur ervoor dat er een 
verantwoording is over de wijze 
waarop de school de 
onderwijstijd besteedt. 
 
 
Het bestuur zorgt ervoor dat het zo 
snel mogelijk, doch uiterlijk 6 januari 
2020, een actueel schoolplan 
toezendt aan de inspectie. Dat 
schoolplan voldoet aan de wettelijke 
eisen, zoals omschreven in artikel 12, 
WPO. 

2.1. Afspraken over vervolgtoezicht 

In de tabel hieronder staan de tekortkomingen die we hebben 
vastgesteld. Ook is hier beschreven wat we verwachten van het 
bestuur. 

Wij geven het bestuur opdracht om maatregelen te nemen zodat de 
school in het vierde kwartaal van 2020 niet zeer zwak meer is. In het 
herstelonderzoek dat we over maximaal een jaar uitvoeren gaan we 
na of dit gerealiseerd is. 
 
Zolang de kwaliteit zeer zwak is, staat de school op de lijst zeer 
zwakke scholen op onze website. De school blijft onder toezicht tot de 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - KWALITEITSONDERZOEK 8/18



 

kwaliteit weer voldoende is. Meer over ons toezicht op zeer zwakke 
scholen vindt u in de brochure op onze website “Toezicht op zeer 
zwakke scholen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal 
onderwijs – zo werkt het”. 
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Resultaten onderzoek 3 . 
Hieronder geven we onze oordelen weer en de onderbouwing 
daarvan. Van elke kwaliteitsgebied is weergegeven welke standaarden 
we onderzochten en beoordeelden. 

3.1. Onderwijsproces 

In het zicht op de ontwikkeling van de leerlingen, is 
het leren onderbelicht (OP2) 
We beoordelen deze standaard als Onvoldoende. 
 
De leraren van de Paulusschool volgen hun leerlingen met behulp van 
een aantal instrumenten. Zij houden de resultaten van de toetsen bij. 
Er zijn gegevens vastgelegd van observaties en van gesprekken die zijn 
gevoerd. Bij de kleutergroepen is daarnaast een specifiek 
volginstrument in gebruik. In de administratie van deze gegevens zien 
we dat het team, naast de toetsscores, veel pedagogische 
waarnemingen en bevindingen vastlegt uit bijvoorbeeld gesprekken 
met ouders. 
 
Een analyse van deze gegevens ontbreekt, waardoor het team geen 
onderbouwde verklaringen heeft voor de oorzaken van 
achterblijvende of opvallende ontwikkeling(en) of leerresultaten. Er is 
te weinig focus op wat van belang is in het leren. Onduidelijk is 
bijvoorbeeld welke leerstrategieën een leerling wel of niet gebruikt, of 
welke leerinhouden de leerling wel of niet beheerst. Daardoor is 
ook niet duidelijk in beeld welke keuzes de leraar maakt, of moet 
maken, in de differentiatie van de instructie of het aanbod. De school 
voldoet om deze redenen niet aan artikel 8, eerste lid, WPO. 
 
Het didactisch handelen is te weinig gericht op de verschillen tussen 
de leerlingen (OP3) 
Deze standaard is op de Paulusschool van onvoldoende kwaliteit. 
 
We hebben, samen met observanten van de school, tijdens de 
onderzoeksdag in alle groepen de lessen bezocht om te observeren 
hoe de kwaliteit van het didactisch handelen is. 
 
We stelden vast dat de leraren zorgen voor rust en orde in de lessen. 
Er zijn afspraken gemaakt over hoe de leerlingen zich horen te 
gedragen en we zagen dat de leerlingen routines kennen, die 
bijdragen aan een ordelijk verloop van de activiteiten. 
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We zagen echter ook dat er veel effectieve leertijd weglekte tijdens de 
lessen. De pauzes liepen uit en het duurde lang voordat iedereen na 
de pauze weer aan het werk kon gaan. De school kent bovendien geen 
schoolbrede afspraken over de invulling en de besteding van de tijd 
die zij besteedt aan het onderwijs. We komen hierop terug in ons 
oordeel over de verantwoording van de bestede onderwijstijd, bij KA3. 
 
In de uitvoering van de instructie namen we tussen de leraren grote 
verschillen waar. De onvoldoende kwaliteit van het didactisch 
handelen op schoolniveau onderbouwen wij als volgt. 
In de eerste plaats deelden niet alle leraren het doel van de les met de 
leerlingen. Wanneer dat zowel aan het begin, tussentijds als aan het 
einde van de les gebeurt, hebben de leerlingen de kans om betrokken 
en taakgericht te blijven. Omdat dit veelal ontbrak, zagen we dat te 
veel leerlingen bij de instructie (al) afhaakten. 
Onze tweede waarneming is dat te veel leerlingen te lang wachten op 
een nadere uitleg of toelichting op hun leertaak. Ook hierdoor was de 
besteding van de leertijd niet effectief. 
Op de derde plaats was te weinig zichtbaar dat de leerlingen die dat 
vanwege een achterstand nodig hadden, een andere, 
passende (gedifferentieerde) uitleg kregen. Dit is iets anders dan de 
extra tijd die in een aantal lessen werd besteed aan een nadere 
toelichting op de opdracht uit het boek of een herhaling van de 
klassikale uitleg. Ook in de beschikbare groepsdocumentatie en 
-planning troffen we geen gegevens aan waarin was te zien hoe de 
leraar differentieerde in de instructie. 
Tot slot, een te groot aantal leerlingen was niet voldoende betrokken 
bij de klassikale uitleg of bij de leeractiviteit. Vaak gebeurde dat 
omdat de leerling de leerstof al begreep en aan het werk wilde. Voor 
deze leerlingen zijn er weliswaar extra taken maar ook hier was geen 
andere instructie zichtbaar, die was gericht op verrijking of verdieping. 
 
De bovenstaande argumenten maken dat we vaststellen dat de school 
niet voldoet aan het gestelde in art. 8, eerste en vierde lid, WPO. 
 
Er zijn in het team geen afspraken over de kenmerken van een goede 
les met een goede instructie, die past bij wat de leerlingen op de 
Paulusschool nodig hebben. Dat maakt ook dat de leraren zelf niet of 
nauwelijks in staat zijn om te reflecteren op de kwaliteit van hun eigen 
didactisch handelen. 
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3.2. Schoolklimaat 

De Paulusschool is een veilige school (SK1) 
Het team heeft oog voor de sociale veiligheid van de leerlingen. De 
school voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor gelden; we 
beoordelen de standaard als Voldoende. 
 
Er is een veiligheidsbeleid waarin de afspraken over zowel het 
preventief als curatief beleid zijn vastgelegd. De 'huisregels' die 
daarover onder andere gaan, staan op de website. Er is een 
methodisch aanbod dat voorziet in het leren van sociaal gedrag. In de 
schoolgids heeft de school duidelijk en zeer uitgebreid beschreven hoe 
zij eraan werkt om de leerlingen een goede omgang met anderen te 
leren. Ook staat er beschreven wat het team verwacht van de ouders 
met betrekking tot de sociale veiligheid. De school monitort met een 
gestandaardiseerd instrument de veiligheidsbeleving van haar 
leerlingen. Wanneer de veiligheid in het geding is, neemt het team 
maatregelen om dit te veranderen. 
 
Het pedagogisch klimaat is warm en vriendelijk (SK2) 
We waarderen het pedagogisch klimaat als Voldoende. 
 
Op de dag van het onderzoek hebben we gesproken met een 
vertegenwoordiging van het team, een aantal ouders en een aantal 
leerlingen over het pedagogisch klimaat (de werksfeer) in de school. 
Het beeld dat hieruit oprijst, is dat de school zich dagelijks inspant om 
voor de leerlingen een veilige plek te zijn. De leerlingen met wie we 
spraken, geven aan graag naar school te gaan. De afspraken hoe 
samen te werken aan een goede werksfeer, weten ze goed te 
verwoorden. Er is nauwelijks sprake van pesten en als dat wel 
gebeurt, grijpen de leraren op een goede manier in, aldus deze 
leerlingen. Een leerlingenraad of andere georganiseerde vorm van 
(kritisch) meedenken van de leerlingen, is er niet. Hier liggen nog 
mogelijkheden voor de school om de leerlingen meer te betrekken bij 
hun eigen verantwoordelijkheid voor de leer- en speelomgeving. 
 
Ook de ouders geven aan dat de sfeer op school in orde is. Zij noemen 
echter de communicatie die de school voert, als een verbeterpunt. Ten 
slotte stellen we vast dat het pedagogisch klimaat weliswaar op orde 
is en dat de school daar duidelijke overtuigingen in heeft. Maar wat 
hierover in de schoolgids staat, is onvoldoende in beeld bij de ouders. 
Bovendien stellen we vast dat de school dit gegeven niet inzet als een 
wezenlijk deel van het onderwijsleerproces, waarbij het pedagogisch 
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klimaat ondersteunend is voor het leren van de leerlingen. 

3.3. Onderwijsresultaten 

De eindresultaten van de leerlingen blijven te lang achter (OR1) 
Omdat de resultaten van de eindtoets nu voor het derde jaar 
achtereen onder de wettelijke norm liggen, beoordelen we deze 
standaard als Onvoldoende (art. 10a, WPO en Regeling Leerresultaten 
PO). 
 
We concluderen dat de school nu te lang te lage leerresultaten heeft 
bereikt met haar onderwijs. We zien dat in de afgelopen zes 
schooljaren (vanaf het schooljaar 2013-2014 tot en met 2018-2019) 
deze eindresultaten alleen in 2016 nipt voldoende waren. 
 
Bovendien zien we dat het gemiddelde van de behaalde 
referentieniveaus (1F en 2F/1S) in de laatste drie schooljaren, 
achterblijft bij wat we kunnen verwachten, gezien de kenmerken van 
de leerlingenpopulatie. Met name geldt dit voor rekenen-wiskunde. 

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

De kwaliteitszorg moet planmatig uitvoering krijgen (KA1) 
Omdat er geen samenhangend stelsel is waarmee de school werkt aan 
de zorg voor de eigen kwaliteit, beoordelen we deze standaard als 
Onvoldoende (art.10, WPO en art.12, vierde lid, WPO). 
 
In de school is regelmatig aandacht voor het evalueren van de 
leerresultaten. Het team bespreekt deze resultaten en denkt met 
elkaar na over wat beter kan of anders moet. Toch leiden deze 
besprekingen niet tot een planmatige, teambrede  aanpak, waarmee 
het team met behulp van concrete doelen en afspraken deze 
leerresultaten kan verbeteren. 
 
Het team kent ook geen systematiek waarmee het gezamenlijk en 
regelmatig de onderwijsprocessen in de school evalueert. Dat 
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betekent ook dat er geen schoolbrede criteria zijn die het team kan 
hanteren om goed zicht te krijgen op bijvoorbeeld de kwaliteit van de 
lessen of van de leeractiviteiten. Hier liggen voor de leraren kansen 
om, door elkaars lessen te bezoeken, van elkaar te leren of elkaar 
feedback te geven. Ook audits, uitgevoerd door externen, scheppen 
goede mogelijkheden om als team te leren. 
 
Wanneer er geen samenhangend stelsel is om de zorg voor de eigen 
onderwijskwaliteit te evalueren, is het lastig, of zelfs onmogelijk om te 
weten of de directie, de intern begeleider en de leraren de goede 
dingen doen. De doelen ontbreken. Er is ook daarom 
geen planmatigheid in de uitvoering van doelgerichte verbeteringen in 
de onderwijskwaliteit. 
 
We hebben daarnaast in onze gesprekken vastgesteld dat 
belangrijke onderdelen die samenhangen met de onderwijskwaliteit, 
in het team niet scherp zijn. We bedoelen hier wat we op de dag van 
het onderzoek hebben besproken over 'het realiseren van 
voldoende effectieve onderwijstijd', 'het analyseren van de 
leerlinggegevens' of 'de kenmerken van een goede instructie'. 
 
Tot slot merken we op dat de school aangeeft dat zij onderwijs geeft 
aan een gecompliceerde leerlingenpopulatie. Toch hebben wij 
daarvan geen feitelijke gegevens gezien die de school gebruikt om te 
analyseren en zo te komen tot doelgericht en effectief handelen. 
 
De verantwoording over de eigen kwaliteit ontbreekt (KA3) 
In de wettelijke documenten (de schoolgids en het schoolplan) 
ontbreekt de informatie over de kwaliteitszorg, de eigen 
verbeterdoelen en, daarmee samenhangend, de onderwijsresultaten. 
Ook ontbreekt de verantwoording die de school moet geven over haar 
besteding van de onderwijstijd. We beoordelen deze standaard 
daarom als Onvoldoende  (art. 12, vierde lid, onder a en b, WPO en art. 
13, WPO). 
 
Het oordeel over deze standaard op de Paulusschool, hangt samen 
met ons oordeel hierboven, over de kwaliteitszorg. De wet vraagt van 
een schoolorganisatie om in het schoolplan te beschrijven op welke 
wijze de school werkt aan haar eigen kwaliteit. Daartoe behoren in 
ieder geval een beschrijving van het onderwijskundig beleid, het 
personeelsbeleid en het stelsel van de kwaliteitszorg. Het schoolplan 
van de Paulusschool (2015-2019) is in veel opzichten informatief en 
het geeft een beeld van de wijze waarop de schoolorganisatie haar 
taken wil verrichten in het onderwijs. 
Onduidelijk is echter in deze informatie op welke wijze de school haar 
eigen systematiek voor de kwaliteitszorg vorm geeft, met daarbij 
(concrete) doelen, een uitwerking daarvan en de resultaten die dat 
oplevert. 
 
In de schoolgids van de Paulusschool is in ruime mate beschreven wat 
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de school wil betekenen voor de leerlingen en hun ouders en hoe het 
team daarin wil werken. Toch missen we essentiële onderdelen. We 
noemen hier met name: de resultaten die zijn behaald met het 
onderwijs, de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut en 
de wijze waarop de school werkt aan haar verbeterdoelen. Dat laatste 
betreft (opnieuw) hoe de kwaliteitszorg uitvoering krijgt en wat de 
resultaten daarvan zijn. 

3.5. Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we vastgesteld dat er geen schoolplan is 
toegezonden aan de inspectie. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke 
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit. 
 

Giesbeek, 21 januari 2020 
 
Reactie College van Bestuur van de RK onderwijsstichting Giesbeek-
Lathum (70644) in overleg met het managementteam van de 
Paulusschool (06TK) op het inspectierapport bezoek 28-10-2019 
 
Op zich vinden wij het vreemd dat de beoordeling van 2019 zo afwijkt, 
in de negatieve zin, van die van 2017 terwijl ze beide uitgaan van 
hetzelfde inspectiekader en dezelfde school. 
 
Wij delen enkele conclusies wel en enkele conclusies niet. 
Het is makkelijk om de conclusie te delen dat wij een veilige school 
zijn, met een team dat volop aandacht heeft voor een goed 
pedagogisch klimaat en waar de leerlingen leren om goed met elkaar 
om te gaan. Er is rust en orde. 
 
Maar we zijn het ook eens met de conclusie dat momenteel niet alle 
documenten, zoals b.v. het schoolplan, actueel en volledig zijn. En ook 
wij willen graag dat de gemiddelde resultaten op o.a. de eindtoets 
beter zijn en weer op het niveau komen te liggen van het langdurig 
gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. 
 
We delen op zich de conclusie niet dat er door de leraren didactisch 
onvoldoende op de verschillen tussen de leerlingen wordt afgestemd. 
Echter: ten aanzien van deze en andere conclusies willen we onze 
energie niet geven aan het bestrijden van de conclusies of daarover 
discussiëren, maar juist aan het bekijken hoe we er ons voordeel mee 
kunnen doen. Hoe kunnen we, met uiteraard het behouden van alle 
goede elementen, ons onderwijs verbeteren. Meer specifieke 
aandacht voor de leerlingen die uitvallen of juist extra verrijking nodig 
hebben naast goede aandacht voor de “gemiddelde” leerling. 
Het actualiseren en beter beschrijven van de processen op onze school 
hoort daar zeker bij. 
Gelukkig beschikken we over een sterk team en veel positief kritisch 
meedenkende en meehelpende ouders en delen we de centrale 
doelstelling. 
 
Het doel is en blijft: Een Paulusschool waar onze kinderen vanuit een 
positieve benadering en met een brede blik naar hun mogelijkheden 
en kansen het beste van zichzelf kunnen laten zien. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Drs. Cees van Helvoirt 
Directeur-bestuurder Paulusschool Giesbeek 
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