rkbs Gerardus Majella

Kwaliteitsonderzoek
Inspectie van het onderwijs

Datum vaststelling: 19 december 2019

Samenvatting

In de jaarlijkse prestatieanalyse hebben wij geconstateerd dat er
sprake is van risico’s op de Gerardus Majella. Daarom hebben wij op 7
november 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het
onderwijs. Tijdens ons onderzoek hebben we geconstateerd dat de
kwaliteit van het onderwijs voldoende is.

Bestuur: Stichting Trinamiek
Bestuursnummer: 77975

School: Rkbs Gerardus Majella

Wat gaat goed?
De school heeft gesignaleerd dat de onderwijsresultaten onder druk
staan en heeft een verbeterplan opgesteld. Alle betrokkenen in de
school werken hier gericht aan. De eerste voorzichtige resultaten zijn
waar te nemen.

Totaal aantal leerlingen: 90
Teldatum: 01-10-2018
BRIN: 08ND|C1

De sfeer in de school rustig en ordelijk. De leerlingen zijn in beeld en
de kwaliteit van de lessen is voldoende.
Wat kan beter?
De resultaten van de leerlingen liggen veel lager dan je zou mogen
verwachten op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie.
Het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare scholen ligt aanmerkelijk
hoger, ook op de referentieniveaus taal en rekenen.
Wat moet beter?
Bij dit onderzoek hebben wij geen onderdelen gezien die vanuit
wettelijk oogpunt vragen om directe verbetering.
Hoe verder?
De school valt onder het basistoezicht en wordt in principe over vier
jaar opnieuw onderzocht.
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1 . Opzet van het onderzoek
De inspectie heeft op 7 november 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 Gerardus Majella, hebben we risico’s gezien in de
onderwijsresultaten. Deze lopen de laatste jaren terug. 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.

Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP3 Didactisch handelen

●

Schoolklimaat
●

SK1 Veiligheid
Onderwijsresultaten

●

OR1 Resultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit een aantal onderzoeksactiviteiten. Zo
hebben we samen met observanten van de school de lessen bezocht,
documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met de directie,
intern begeleider, leerlingen, ouders en leraren. We voerden het
feedbackgesprek met een afvaardiging van het bestuur, directie en
intern begeleider en het team.
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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 Gerardus Majella.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:

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 Gerardus Majella bij ons binnengekomen die
opvolging vereisen

Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie

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 . Hoofdconclusie en vervolg
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het
onderzoek bij rkbs Gerardus Majella.

De inspectie beoordeelt de kwaliteit op Rkbs Gerardus Majella
als Voldoende.
Gerardus Majella is een kleine dorpsschool in Cabauw, gelegen in de
gemeente Lopik. De school heeft moeite met het volledig bezet
houden van het team. Er zijn veel wisselingen geweest, zowel in het
team als in de schoolleiding. Die wisselingen maken dat de
kwaliteitszorg naar de achtergrond is geraakt, de kwaliteit van de
lessen is verminderd en de resultaten zijn gedaald. De school heeft dit
gesignaleerd en in samenwerking met de kwaliteitszorgmedewerker
van het bestuur een verbeterplan opgesteld. De eerste stappen zijn
reeds gezet en het team toont inzet om dit plan verder uit te voeren.
Er lijkt sprake te zijn van een opgaande lijn. Alle standaarden, die we
hebben onderzocht, zijn van voldoende niveau.
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3 . Resultaten onderzoek
3.1. Onderwijsproces

Het onderwijsleerproces is op orde
De standaarden Zicht op ontwikkeling en Didactisch handelen zijn
Voldoende. De leerlingen zijn in beeld en de lessen zijn van voldoende
kwaliteit.
De intern begeleider heeft alle leerlingen van de school in beeld
gebracht. De school is nu de belangrijke stap aan het zetten om deze
informatie de klas in te brengen. De leraren leren de gegevens
te analyseren en in het dagelijks handelen in te zetten, zodat ze nog
beter kunnen aansluiten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
In de lessen is al te zien dat leraren differentiëren. Leerlingen
krijgen binnen en buiten het klaslokaal extra ondersteuning, als dat
nodig is. Sommige leerlingen missen in die extra instructietijd buiten
het klaslokaal de klassikale instructie. De school kan dit beter
organiseren. Verder verlopen de lessen rustig. De leerlingen zijn
betrokken en taakgericht bezig. Wij zien in de lessen terug dat de
school heeft ingezet op een doelgerichte instructie.

3.2. Schoolklimaat

Er heerst een prettig en veilig schoolklimaat
De school voldoet bij de standaard Veiligheid aan de gestelde
wettelijke eisen en wij beoordelen deze standaard met een
Voldoende. De leerlingen geven aan zich veilig te voelen. De school
heeft een veiligheidsplan en de uitkomsten van de jaarlijkse
veiligheidsmonitor komen terug in het veiligheidsplan. Voor ouders en
leerlingen is het helder wie de coördinator is met betrekking tot het
onderwerp 'pesten'. Deze persoon is benaderbaar. Gerardus Majella is
een Vreedzame school, leerlingen zijn enthousiast over de
verschillende onderdelen van het programma.
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3.3. Onderwijsresultaten

School onderneemt actie om zorgelijke resultaten te verbeteren
Voor de beoordeling van de onderwijsresultaten kijken wij naar de
eindresultaten van de laatste drie schooljaren. De onderwijsresultaten
liggen voor het jaar 2018 en 2019 onder de wettelijke minimumnorm.
In 2017 was dit nog boven de norm. Dat maakt dat de resultaten net
voldoende zijn, maar de dalende trend geeft reden tot zorg.
Op de referentieniveaus taal en rekenen zien we ook een
verontrustend beeld. Het landelijk gemiddelde voor scholen met een
vergelijkbare leerlingenpopulatie ligt aanzienlijk hoger. Dit geldt met
name voor het referentieniveau 1S/2F. Het team is zich ervan bewust
dat dit een belangrijk verbeterpunt is. Voor groep 8 is er een plan van
aanpak opgesteld. Het team is voortvarend bezig en we zien de eerste
voorzichtige resultaten. Ook in de overige groepen wordt met behulp
van een verbeterplan gestuurd op de resultaten.

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

De directie zet de juiste stappen om de kwaliteit te verbeteren
We beoordelen de standaard Kwaliteitszorg als Voldoende. De directie
en intern begeleider werken samen met het team en de
kwaliteitsmedewerker van Trinamiek aan een verbeterplan om de
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Ze hebben verschillende
acties ingezet. Voorbeelden hiervan zijn het vervangen van methoden,
het aanstellen van nieuwe leraren en het maken van
kwaliteitskaarten. Tevens sturen ze op betere lessen; leraren zijn
geschoold in het geven van doelgerichte instructies. In alle vier de
groepen zijn de eerste voorzichtige resultaten van deze sturing te zien.
De school mag nog meer ambitie laten zien in het schoolplan. De
focus ligt op het orde brengen van de basiskwaliteit. De school kan
beter verwoorden waar het zich de komende vier jaar verder op wil
ontwikkelen.
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Een klein team dat goed onderwijs neer wil zetten
We beoordelen de standaard Kwaliteitscultuur als Voldoende.
Gerardus Majella heeft een klein team en er is sprake van een
kwetsbare bezetting. Toch heeft de school een aantal nieuwe leraren
weten aan te trekken en is de directie tevreden met de samenstelling
van het team. Het team is erg gemotiveerd om gezamenlijk goed
onderwijs neer te zetten.
De intern begeleider komt wekelijks in alle klassen en geeft de
geobserveerde leraar feedback. De directeur kijkt twee keer per jaar
met een kwaliteitsthermometer naar de leraren en de lessen. Het
team geeft aan de feedback toe te kunnen passen in de dagelijkse
praktijk. Ook het bij elkaar kijken krijgt steeds meer vorm. Leraren
worden gestimuleerd om zich te professionaliseren, bijvoorbeeld via
de Trinamiek-academie.
De verantwoording over de resultaten kan duidelijker
We beoordelen de standaard Verantwoording en dialoog als
Voldoende. De ouders waarderen het contact met de school. Ze
worden goed meegenomen in de ontwikkeling van hun kind. De
school mag de ouders echter nog beter informeren over de behaalde
eindresultaten en de verbeteraanpak die ze hanteren. In de schoolgids
is hier weinig informatie over te vinden.

3.5. Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen.
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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 bestuurlijke
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit.

Het bestuur heeft met belangstelling kennis genomen van het rapport
naar aanleiding van het inspectiebezoek op de Gerardus Majella in
Cabauw op 7 november 2019.
Het is fijn om te lezen dat de inspectie heeft waargenomen dat het
team onder leiding van de directeur hard werkt aan de kwaliteit van
het onderwijs. Bestuur, schoolleiding en team zijn zich ervan bewust
dat er verdere verbeteringen in de kwaliteit nodig en haalbaar zijn.
Het bestuur heeft het vertrouwen in het gemotiveerde team en
schoolleiding om de kwaliteit van het onderwijs verder te
ontwikkelen.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

