Paulusschool

Herstelonderzoek

Datum vaststelling: 24 januari 2022

Samenvatting

Wij hebben de kwaliteit van het onderwijs in november 2020 op de
Paulusschool als Onvoldoende beoordeeld, omdat de standaarden
Aanbod en Zicht op ontwikkeling als Onvoldoende beoordeeld
werden tijdens dit onderzoek.

Bestuur: Stichting Katholiek
basisonderwijs Giesbeek - Lathum
Bestuursnummer: 70644
School: Paulusschool

Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als Voldoende en
niet meer als Onvoldoende. De school laat duidelijke verbeteringen
zien.

Totaal aantal leerlingen: 179
(teldatum 1 oktober 2020)

Wat gaat goed?
De school biedt de leerlingen een passend aanbod. Daarnaast volgt de
school de ontwikkeling van de leerlingen voor alle voor het onderwijs
belangrijke domeinen. Deze informatie gebruiken de leerkrachten in
de lessen die ze dagelijks geven. In de lessen die we hebben bezocht
stelden we vast dat de leraren zorgden voor een duidelijke uitleg. De
leraren stemmen het onderwijs af op wat de leerlingen nodig hebben.
Op schoolniveau hebben we vastgesteld dat de directie en het team
werken aan het versterken van het onderwijs. Met behulp van
duidelijke plannen werken de directie en de teamleden samen.
Evaluaties van de plannen zorgen er tenslotte voor dat de directie van
de school zicht houdt op de ontwikkeling van de kwaliteit van het
onderwijs en vervolgens weer heldere doelen voor het vervolg kan
stellen.
Wat kan beter?
Het evalueren van de lessen kan nog beter door te kijken naar de
leerdoelen en daar op te reflecteren.
Uit het gesprek dat we hadden met de leerlingen bleek dat zij niet
wisten wie de anti-pestcoördinator van de school was. De school kan
ervoor zorgen dat deze rol meer zichtbaar wordt in de school.
Vervolg
De school valt nu weer onder het reguliere toezicht. We bezoeken de
school weer als dat nodig is vanwege risico's of wanneer de school aan
de beurt is voor een (thema)onderzoek.
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1 . Opzet van het herstelonderzoek
De Inspectie van het Onderwijs heeft op 30 november 2021 een
herstelonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van het oordeel
Onvoldoende in november 2020.
Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te
toetsen aan de standaarden uit het Onderzoekskader 2021 PO.
Dit schooljaar heeft de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond
de beoordeling van de onderwijsresultaten aangepast. We beoordelen
scholen in het funderend onderwijs niet op de resultaten in het
schooljaar 2021-2022. Het gaat dan om de resultaten van onder meer
de eindtoets. Omdat we de onderwijsresultaten niet beoordelen,
beoordelen we de kwaliteit van het onderwijs op basis van de
kwaliteit van het onderwijsproces en de borging daarvan via het
systeem van kwaliteitszorg (standaard SKA1). Deze werkwijze
betekent tevens dat we bij de bepaling van het eindoordeel de
beslisregels hanteren, die van toepassing zijn bij niet te beoordelen
eindresultaten op een school (zie paragraaf 6.5.2 van het
Onderzoekskader PO).
We beoordeelden vorig jaar de onderwijskwaliteit op De Paulusschool
met behulp van het Onderzoekskader 2017. In het herziene kader
(vanaf augustus 2021) zijn wat kleine inhoudelijke wijzigingen die we
hierna duiden.
Standaard OP4 uit het Onderzoekskader 2017 maakt in het
Onderzoekskader 2021 deel uit van standaard OP2.
De standaarden OP3 en VS1 uit het Onderzoekskader 2021 komen
overeen met de inhouden van de standaarden OP3 en SK1 van het
Onderzoekskader 2017.
De standaarden SKA1, SKA2 en SKA3 (Sturing, Kwaliteitszorg en
Ambitie) zijn in dit onderzoek alle drie beoordeeld. In ons voorgaande
onderzoek hebben we de standaarden Kwaliteitszorg (KA1),
Kwaliteitscultuur (KA2) en Verantwoording en dialoog (KA3) ook
beoordeeld. Wat nu anders is: het onderwijskundig beleid en de
samenhang tussen het beleid op bestuursniveau en het beleid op
schoolniveau, is explicieter onder de aandacht in het herziene kader.
We onderzochten ook de sturing op de kwaliteitszorg (door de
schoolleiding), de kwaliteitscultuur en het cyclisch handelen daarin
(door het schoolteam) in de schoolorganisatie. In de (herziene)
standaard SKA3 ligt een sterker accent op het cyclisch karakter van de
kwaliteitszorg. We gaan hier expliciet na hoe het team werkt met
evaluaties en bijstellingen in de kwaliteitszorg.
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De tabel hieronder geeft weer welke standaarden we hebben
beoordeeld tijdens dit onderzoek.

Standaard

onderzocht

OP Onderwijsproces
OP1 Aanbod

●

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding

●

OP3 Pedagogisch-didactisch handelen

●

OP4 Onderwijstijd
OP6 Samenwerking
OP8 Toetsing en afsluiting
VS Veiligheid en Schoolklimaat
●

VS1 Veiligheid
VS2 Schoolklimaat
OR Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten
OR2 Sociale en maatschappelijke competenties
SKA Sturen, Kwaliteitszorg en ambitie
SKA1 Visie, ambities en doelen

●

SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur

●

SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog

●

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met de
directie en intern begeleider, met de leerlingen en met leraren.
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.
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2 . Conclusie en vervolg
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het
herstelonderzoek bij de Paulusschool.

Conclusie
Op 10 november 2020 hebben wij op de Paulusschool een onderzoek
uitgevoerd en het oordeel Onvoldoende toegekend. Op 30 november
2021 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw in kaart
gebracht en we kennen nu het oordeel Voldoende toe.

De kwaliteit van het onderwijs op de Paulusschool beoordelen we als
Voldoende.
We concluderen dat de school het aanbod voor begrijpend lezen en
het aanbod voor de kleuters heeft versterkt. Daarnaast stellen we vast
dat de school de ontwikkeling van de leerlingen beter in beeld krijgt.
De school heeft veel verbeteringen gerealiseerd in de afgelopen twee
jaar. Nu zijn alle standaarden als Voldoende beoordeeld met
uitzondering van de standaard Onderwijsresultaten (OR1), deze
kunnen wij op dit moment niet beoordelen.
De onderwijsresultaten hebben we niet kunnen beoordelen omdat de
Inspectie van het Onderwijs dit schooljaar de werkwijze rond de
beoordeling van de onderwijsresultaten aanpast. Scholen in het
funderend onderwijs worden in het schooljaar 2021/2022 niet
beoordeeld op de resultaten (standaard OR1). Het gaat dan om de
resultaten van onder meer de eindtoets.
Omdat we de onderwijsresultaten niet beoordelen, beoordelen we de
kwaliteit van het onderwijs op basis van de kwaliteit van het
onderwijsproces en de borging daarvan via het systeem van
kwaliteitszorg (standaard SKA1). Deze werkwijze betekent tevens dat
we bij de bepaling van het eindoordeel de beslisregels in geval van
niet te beoordelen resultaten gebruiken – zie paragraaf 6.5.2 van het
Onderzoekskader 2021 voor het primair onderwijs.
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Afspraken en vervolgtoezicht
Omdat de school aan de door ons onderzochte standaarden voldoet,
zien wij geen aanleiding om vervolgafspraken te maken.
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3 . Resultaten herstelonderzoek
In dit hoofdstuk geven wij per kwaliteitsgebied de oordelen en de
resultaten van het onderzoek bij de Paulusschool.

3.1. Onderwijsproces

Aanbod (OP1)
De standaard Aanbod hebben als Voldoende beoordeeld. De
minimaal te halen lesdoelen zijn afgesproken binnen het team en ook
het aanbod voor actief burgerschap en sociale cohesie is voldoende
doelmatig en samenhangend uitgewerkt. Hierdoor draagt het aanbod
bij aan het bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden
van de democratische rechtstaat en aan het ontwikkelen van de
sociale en maatschappelijke competenties.
Het aanbod voor begrijpend lezen en het beredeneerde aanbod in de
groepen 1 en 2 is verder versterkt en helder omschreven, deze
verdieping en uitwerking heeft plaats gevonden naar aanleiding van
ons onderzoek in december 2020.

Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2)
De standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding beoordelen we als
Voldoende. Tijdens het onderzoek van november 2020 stelden we
vast dat er verbeteringen zichtbaar waren in deze standaard, maar dat
het ingerichte systeem nog niet voor alle kernvakken operationeel
was. Ook in de uitwerking waren kwalitatieve verschillen zichtbaar. Dit
keer constateren we dat het ingerichte systeem in alle groepen gelijk
gehanteerd wordt en dat het binnen alle kernvakken wordt ingezet.
Dat maakt dat de school op dit moment de ontwikkeling van de
leerlingen voldoende volgt en waar nodig passende begeleiding en
extra ondersteuning biedt. Het evalueren van de lessen kan, in de
dagelijkse praktijk, nog verder worden versterkt door meer te kijken
naar de leerdoelen en daar op te reflecteren.
Pedagogisch-didactisch Handelen (OP3)
De standaard Didactisch handelen (onderzoekskader 2017) is tijdens
het onderzoek van 2020 ook als Voldoende beoordeeld. Er was echter
wel een herstelopdracht verbonden aan deze standaard. De
herstelopdracht hing sterk samen met het onvoldoende oordeel over
de standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding. De
herstelopdracht betrof de afstemming op de onderwijsbehoefte van
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leerlingen die meer uitdaging behoefden. Aan deze herstelopdracht is
nu voldaan. In de verschillende groepen hebben we tijdens ons
bezoek dit keer mooie voorbeelden van extra uitdaging gezien voor
leerlingen die daar behoefte aan hadden.
Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in
staat om te leren en zich te ontwikkelen. De leraren plannen en
structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over
leerlingen hebben. Ze maken pedagogische en didactische keuzes en
stemmen daarbij het niveau van hun onderwijs af op het beoogde
eindniveau van de leerlingen. De school waarborgt de ononderbroken
ontwikkeling voor haar leerlingen.

3.2. Veiligheid en schoolklimaat

Veiligheid (VS1)
De standaard Veiligheid hebben we geverifieerd en we houden het
oordeel Voldoende aan. De school zorgt voor de sociale, fysieke en
psychische veiligheid van de leerlingen op school gedurende de
schooldag. In de school is sprake van een prettig pedagogisch klimaat.
Tijdens de lesobservaties zagen we ook deze keer weer een
vriendelijke en respectvolle omgang tussen leraren en leerlingen. Uit
het gesprek dat we hadden met de leerlingen bleek dat zij niet wisten
wie de anti-pestcoördinator van de school was. De school kan ervoor
zorgen dat deze rol meer zichtbaar wordt in de school.

3.3. Sturen, kwaliteitszorg en ambitie

Visie, ambitie en doelen (SKA1)
We beoordelen de standaard Visie, ambitie en doelen als Voldoende.
De school heeft een gedragen visie, ambities en doelen die zijn gericht
op goed onderwijs die ervoor zorgen dat leerlingen een
ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Deze gedragen visie
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zien we terug in de documenten van de school en we hoorden het
terug in de gesprekken die we gevoerd hebben. De schoolleiding
beschrijft op welke manier ze zorgt voor het realiseren, borgen en
verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarnaast richt de schoolleiding
de voorwaarden in om de onderwijskundige ambities en doelen te
bereiken, door samen met het team duidelijke plannen te maken om
deze onderwijskundige ambities en doelen te kunnen realiseren. Op
dit moment wordt de schoolleiding van de school gevormd door de
interim-directeur.

Uitvoering en kwaliteitscultuur (SKA2)
We beoordelen de standaard Uitvoering en kwaliteitscultuur eveneens
als Voldoende. De school realiseert de doelen voor goed onderwijs,
die voortkomen uit haar visie en ambities. De schoolleiding zorgt
daartoe voor een professionele en veilige leer- en verbetercultuur in
de school. Binnen deze kwaliteitscultuur geven schoolleiding en het
onderwijspersoneel samen uitvoering aan het stelsel van
kwaliteitszorg.
De focus van het team ligt op het verbeteren van de
onderwijskwaliteit. De focus wordt versterkt door het professionele
gesprek binnen het team en door de inrichting van de verschillende
overlegmomenten en reflectiemogelijkheden. Zo zijn er
werkvergaderingen en studiemiddagen ingericht en daarnaast worden
er flitsbezoeken afgelegd door de interim-directeur. Ook is het de
bedoeling dat de leraren bij elkaar in de groepen kijken om van elkaar
te kunnen leren.
Naast deze overleggen en bezoeken vindt er analyse plaats van de
toetsresultaten en die analyse wordt in de groepsbespreking
besproken om zo het reflecterend vermogen van de leraren verder te
vergroten en om te zorgen voor een betere afstemming van het
onderwijsaanbod. Het 'handboek Paulusschool' is de verzameling van
alle openbaar toegankelijke documenten die samen vastleggen hoe er
op de school wordt gehandeld en hoe de kwaliteit wordt
gewaarborgd.

Evaluatie, verantwoording en dialoog (SKA3)
Tot slot beoordelen we de standaard Evaluatie, verantwoording en
dialoog ook als Voldoende. De school evalueert en analyseert
systematisch of zij de doelen realiseert en verantwoordt zich daarover.
Ze stelt het schoolbeleid bij wanneer dat nodig is en betrekt interne en
externe belanghebbenden in een goed functionerende dialoog.
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4 . Reactie van het bestuur
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de
onderwijskwaliteit:
Wij kunnen ons vinden in de conclusies die in het rapport opgenomen
zijn en zijn zeer verheugd dat we weer als ‘voldoende’ te boek staan.
Dit betekent voor ons niet dat we op onze lauweren gaan rusten,
integendeel! We gaan verder met onze ontwikkeling en blijven streven
naar een continue verbetering. Zoals aangegeven bij de aanbevelingen
gaan we de leerdoelen nog scherper stellen, maar ook de evaluaties
van de lessen blijven een belangrijk punt van aandacht. Binnen de
kleine cyclus wordt nog duidelijker gekeken naar de evaluatie van de
les en worden de volgende lessen nog beter op de leerlingen
afgestemd. Dit blijft een continu proces en zal zichtbaar zijn in de
opbrengsten.
Ook zullen we de anti-pestcoördinator een duidelijke zichtbare rol
geven. De school wordt ervaren als veilig door de leerlingen en
ouders, maar het is belangrijk dat er een duidelijk aanspreekpunt is
voor pestproblematiek. Door binnen de klassen duidelijk aan te geven
wie de coördinator is en dit eveneens duidelijk te vermelden in de
schoolgids moet deze rol duidelijker worden.
Vanuit de wetenschap dat we een sterk team hebben dat gemotiveerd
is om gezamenlijk de schouders eronder te zetten, heb ik het volste
vertrouwen in de toekomst en ben ik ervan overtuigd dat we de
huidige score ‘voldoende’ verder uitbouwen. Zo blijven we de
pedagogisch en didactisch sterke school die we nu zijn.
Hartelijke groet,
Karin Roekens
Interim directeur-bestuurder
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

