
 

 

Rapport van het inspectiebezoek 
 
Op basisschool De Kirreweie is de kwaliteit van het onderwijs voldoende. Zowel de 
opbrengsten, de kwaliteitszorg, het didactisch en pedagogisch handelen, de zorg en 
begeleiding en het schoolklimaat, zijn op orde. Enkele onderdelen van de zorg en 
begeleiding en de kwaliteitszorg zijn zelfs als goed beoordeeld. 
Basisschool De Kirreweie heeft een gemêleerde populatie en heeft daarnaast ook 
te maken met een dalend leerlingenaantal door krimp. Het team speelt hierop in door  
te werken in combinatiegroepen, met ondersteuning van een onderwijsassistente  
in de onderbouw. In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan de invoering van opbrengst 
gericht werken met behulp van groepsplannen, het onderwijscontinuüm. Daarnaast is er  
veel aandacht besteed door de directie en het team aan het analyseren van opbrengst- 
gegevens en dit te vertalen in vervolgacties in het pedagogisch en didactisch handelen. 
Het team is bezig met de verdere ontwikkeling van haar onderwijs. Zo wordt gewerkt aan  
het optimaliseren van het klassenmanagement en het pedagogisch handelen, met als doel 
het werken in de grote combinatiegroepen zo goed mogelijk te laten verlopen.  
 
Het team is niet alleen trots op de goede onderlinge samenwerking en op de wijze waarop 
de school zich verder blijft ontwikkelen. Daarnaast geven zij ook aan dat ieder lid van het 
team oog heeft voor de leerling en deze zo positief mogelijk benadert. 
 

Resultaten 
 
In de afgelopen drie schooljaren (2012, 2013 en 2014) liggen de eindopbrengsten op  
een voldoende niveau, gezien de resultaten van de leerlingen op de Cito-Eindtoets. 
De tussenopbrengsten zijn ook voldoende. De leerlingen scoren volgens verwachting op  
de toetsen voor technisch lezen (groep 3 en 4) en rekenen en wiskunde (groep 4 en 6).  
Ook de toets resultaten voor begrijpend lezen (groep 6) zijn voldoende. 
De school volgt de sociaal-emotionele ontwikkeling van haar leerlingen systematisch. 
 

Onderwijs en leren 
 
In de groepen 1/2 werkt de school thematisch. Op basis van de tussendoelen voor taal en 
rekenen en wiskunde, werken de leraren de verschillende thema’s uit en vertalen deze naar 
een jaarplanning en vervolgens naar de groepsplannen.  
Hiermee is de doorgaande lijn naar groep 3 in voldoende mate geborgd. In de groepen 
3 t/m 8 beschikt de school over methodes, die voldoen aan de kerndoelen. 
Het leerstofaanbod voor Nederlandse taal (inclusief begrijpend lezen) en rekenen en 
wiskunde voldoet aan de kerndoelen en wordt aan zo veel mogelijk leerlingen tot en met 
het niveau van groep 8 aangeboden. Het aanbod wordt regelmatig vernieuwd.  
Zo is recent een nieuwe methode voor begrijpend lezen ingevoerd. Op het gebied van het 
aanbod voor sociale competenties en burgerschap beschikt de school over een dekkend 
aanbod. Het blijkt dat in de praktijk hier zeker aandacht aan wordt besteed. 
 
In de groepen is sprake van rust, een duidelijke structuur en een prettige sfeer. 
Leraren spreken kinderen aan op hun gedrag, geven complimenten als dit kan en  
corrigeren waar dit nodig is. Daarbij wordt nadrukkelijk gewerkt aan het bevorderen van 
gewenst gedrag. Dit alles draagt bij aan een sfeer van respect, niet alleen tussen leraar en 
leerling, maar vooral ook tussen leerlingen onderling. 
 
 
 



Tijdens de geobserveerde lessen was te zien dat de uitleg in de regel helder is 
en voldoende interactief, waarbij de leraar nagenoeg alle leerlingen bij de les 
weet te betrekken. Ook creëren de leraren een taakgerichte werksfeer en maken 
zij in de les gebruik van verschillende werkvormen. In de geobserveerde lessen 
werd ook aandacht besteed aan het toepassen van verschillende strategieën voor  
denken en leren. Het didactisch handelen, kan nog versterkt worden door in de lessen vaker  
en meer op het proces gerichte feedback te geven aan de leerlingen op hun leer- en 
ontwikkelingsproces. 
 

Het schoolklimaat 
 
De school gaat één keer in de twee jaar na wat de veiligheidsbeleving van 
leerlingen en leraren op school is. Daarnaast wordt een aantal leerlingen ieder 
jaar geïnterviewd door de directeur. Zo houdt de directie zicht op de veiligheidsbeleving  
van de leerlingen. Er is een gedragsprotocol en pestprotocol dat ingaat op hoe incidenten 
zijn te voorkomen en hoe te handelen als er zich incidenten voordoen. 
 

Afstemming en leerlingenzorg 
 
De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen systematisch. Om de cognitieve 
ontwikkeling te volgen, gebruiken de leraren zowel methode gebonden als landelijk 
genormeerde toetsen. Dit alles wordt centraal vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. 
Hiermee ontstaat een totaalbeeld, zodat leerlingen met leerachterstanden of een  
aanzienlijke voorsprong in ontwikkeling, op tijd worden gesignaleerd. 
De school heeft in de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat de structuur van de 
begeleiding en leerlingenzorg op orde is. De basis wordt gevormd door het 
onderwijscontinuüm, waarbij het werken met groepsplannen een belangrijke rol 
speelt. De leerlingen worden, afhankelijk van hun ontwikkeling en resultaten, in 
verschillende zorgniveaus (verdiept, basis, intensief) geclusterd in de groepsplannen.  
Per niveau zijn de leerdoelen en het ambitieniveau benoemd. Deze plannen vormen  
de basis voor de afstemming van het onderwijs in de groepen.  
Voor leerlingen die meer nodig hebben, worden uitgebreidere individuele plannen  
gemaakt die de leerling verder in beeld brengen en waarin de leerbehoeften nog  
verder geanalyseerd worden en het hulptraject wordt uitgelijnd. 
Een sterk punt van de zorg en begeleiding is de wijze waarop het team nu de 
ontwikkeling van de leerlingen volgt en analyseert. Het analyseren en bepalen  
van de zorg, is daarom als 'goed' beoordeeld.  
 
De intern begeleider heeft een document ontwikkeld, het 'Analyseformulier ten behoeve 
van de groepsbespreking'. In dit document wordt de uitslag van iedere methodetoets 
weergegeven en geanalyseerd zowel voor de hele groep als voor individuele leerlingen. 
Hierdoor wordt duidelijk of het aanbod voldoende is en of er onderdelen zijn waarop 
leerlingen uitvallen.  
 
Ook wordt na ieder blok aangegeven of de afstemming volstaat of dat deze moet worden 
aangepast. In dit analyseformulier is niet alleen aandacht voor de ontwikkeling van de 
Basisvaardigheden, maar ook de Sociale ontwikkeling wordt hierin meegenomen. 
De leraren evalueren de opgestelde groepsplannen regelmatig met de intern begeleider 
aan de hand van het analyseformulier. Dit gebeurt tijdens een groepsbespreking, die na 
iedere tien weken plaats vinden. Na iedere groepsbespreking wordt het groepsplan 
aangepast. Gekoppeld aan deze besprekingen doet de intern begeleider een 
groepsobservatie.  
 
 



De evaluatie van de aangeboden hulp en begeleiding is niet alleen gericht op het behaalde 
leerresultaat, maar ook het didactisch en pedagogisch handelen van de leraar krijgt andacht. 
Op die manier kunnen de leraren reflecteren op hun aanpak en deze tijdig bijstellen als dat 
nodig is. 
De leraren slagen erin om de instructie, het aanbod, de verwerking en de leertijd 
voldoende af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
 

Kwaliteitszorg 
De kwaliteitszorg op basisschool De Kirreweie is op alle onderzochte punten voldoende.  
Een aantal onderdelen is als 'goed' beoordeeld. Dit betreft de het jaarlijks evalueren van de 
resultaten van de leerlingen, het regelmatig evalueren van het onderwijsleerproces en de 
borging van de kwaliteit van het onderwijs leerproces. 
 
Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat de school zicht heeft op de onderwijsbehoeften  
van haar leerlingen en daar ook consequenties aan verbindt. 
De school beschikt nu over een goed ontwikkelde kwaliteitscyclus, waarbij veel aandacht is 
voor de analyse van alle aspecten van het onderwijs. De directie evalueert samen met het 
team de leerresultaten van de leerlingen op individueel, groeps- en schoolniveau. De directie 
heeft ambitieuze doelen bepaald, waartegen de behaalde resultaten worden afgezet. De 
leraren evalueren de opbrengsten samen met de directie en stellen indien nodig, in 
gezamenlijk overleg vervolgacties op. Daarbij is het uitgangspunt of de gestelde ambitieuze 
doelen haalbaar en realistisch zijn, kijkend naar de groep waarmee 
gewerkt wordt. De school beschikt over een instrument om de kwaliteit van haar onderwijs te 
evalueren. Zowel het instrument als de gegevens uit de eigen observaties van de directie, 
zowel formele bezoeken als informele, worden goed benut om zowel zicht op de eigen 
kwaliteit te krijgen als om de nodige acties te benoemen om deze kwaliteit te behouden of te 
verbeteren. Uit de groepsbezoeken blijkt dat schoolbrede afspraken in de praktijk ook goed 
gebruikt worden in de groepen. 
 
In haar meerjarenplan 2011 – 2015 beschrijft de school de veranderonderwerpen  
op hoofdlijnen. Deze onderwerpen worden verder uitgewerkt in een jaarplan, zodat de school 
planmatig werkt aan haar veranderonderwerpen. De school beschikt over een kwaliteitsboek 
met daarin de afspraken en procedures op schoolniveau en op groepsniveau.  
Daarnaast zijn er geregeld groepsobservaties en korte bezoeken door de directeur en intern 
begeleider. Regelmatig worden deze afspraken over de nieuwe werkwijzen en aanpakken 
geëvalueerd en bijgesteld. 
 
Tot slot informeert de school ouders en bestuur in voldoende mate over haar kwaliteit. 
Dit gebeurt in de schoolgids en het jaarverslag ook via nieuwsbrieven en op de website. 
 
De inspectie beoordeelt de kwaliteitszorg voor het onderwijs in burgerschap. Ze betrekt 
daarbij de aandacht voor (a) de visie op burgerschap en de planmatige uitwerking daarvan, 
(b) de verantwoording van de invulling die de school daaraan geeft en (c) de evaluatie van 
de resultaten van dat onderwijs. De onderdelen (a) en (b) dienen voldoende te zijn. 
Bovendien dient de school voldoende aandacht te schenken aan mogelijke risico's in de 
sociale context van de school en de opvattingen en uitingen van leerlingen op het terrein van 
burgerschap en integratie (onderdeel (d)). 
Dat is op basisschool De Kirreweie het geval, zodat dit als voldoende is beoordeeld. 
 

Kwaliteit 
Het onderwijs op basisschool De Kirreweie is op de onderzochte onderdelen op orde. Uit het 
onderzoek is gebleken dat de school op alle gebieden geen tekortkomingen kent.  
De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de 
wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd. 


