basisschool Prins Maurits

Herstelonderzoek

Datum vaststelling: 31 januari 2020

Samenvatting

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in oktober
2018 als 'Onvoldoende' beoordeeld, omdat de resultaten die de school
behaalde gedurende drie achtereenvolgende jaren niet voldeden aan
de gestelde norm. Daarnaast lagen er verbeterpunten in de
standaarden Didactisch handelen en Kwaliteitszorg.
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als 'Voldoende' en
niet meer als 'Onvoldoende'. De school laat verbeteringen zien,
tegelijkertijd moeten er ook nog de nodige verbeteringen
plaatsvinden.

Bestuur: Stichting voor PCPO
op Goeree-Overflakkee
(verkorte naam: Kindwijs)

Bestuursnummer: 42632

School: Prins Mauritsschool
Totaal aantal leerlingen: ± 346
BRIN: 04OR

Wat is verbeterd?
In het afgelopen jaar is de kwaliteit van het onderwijs op de Prins
Mauritsschool op verschillende manieren en op verschillende
onderdelen onder de loep genomen. Dat maakt dat de school op dit
moment een glashelder beeld heeft van de punten die verbeterd
kunnen worden. Er zijn inmiddels verschillende verbetertrajecten
ingezet. Deze laten in korte tijd al effecten zien en hebben een
positieve invloed op de saamhorigheid in het team.
Wat moet nog beter?
Het onderwijs op de school voldoet aan de wettelijke vereisten.
Daarom zijn er geen onderdelen die om die reden verbeterd moeten
worden.
Wat kan beter?
De school geeft zelf aan nog stappen te willen maken in de
leerlingenzorg en het didactisch handelen. Wij onderschrijven dat.
Hoe verder?
De school voldoet aan de wettelijke eisen. In principe bezoeken wij de
school weer over vier jaar.
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1 . Opzet van het herstelonderzoek
De inspectie heeft op 14 november 2019 een herstelonderzoek
uitgevoerd op de Prins Mauritsschool naar aanleiding van het oordeel
'Onvoldoende' in oktober 2018.
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
OP1 Aanbod

●

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP3 Didactisch handelen

●

OP4 (Extra) ondersteuning
OP6 Samenwerking
OP8 Toetsing en afsluiting
Schoolklimaat
SK1 Veiligheid

●

SK2 Pedagogisch klimaat

●

Onderwijsresultaten
●

OR1 Resultaten
OR2 Sociale en maatschappelijke competenties
OR3 Vervolgsucces
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen
bezocht, documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met
leerlingen, leraren en de schoolleiding.
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Legenda

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.

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
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2 . Hoofdconclusie en vervolg
In oktober 2018 hebben wij op basisschool Prins Maurits een
onderzoek uitgevoerd en het oordeel 'Onvoldoende' toegekend.
Op 14 november 2019 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs
opnieuw in kaart gebracht en kennen nu het oordeel 'Voldoende' toe.

Afspraken over vervolgtoezicht
De school voldoet aan datgene wat wettelijk beschreven staat, de
deugdelijkheidseisen. Om die reden is het niet nodig vervolgafspraken
te maken. Wanneer er geen signalen bij ons binnenkomen, bezoeken
wij de school in principe weer over vier jaar.
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3 . Resultaten herstelonderzoek
In dit kwaliteitsonderzoek hebben we standaarden die bij het vorige
onderzoek in oktober 2018 beoordeeld zijn, geverifieerd. Alle
onderzochte standaarden waren toen 'Voldoende', met uitzondering
van de standaard Onderwijsresultaten (OR1). Deze werd als
'Onvoldoende' beoordeeld.
Nu zijn alle onderzochte standaarden als 'Voldoende' beoordeeld.
In onderstaande paragrafen beschrijven we alleen wat er veranderd is
ten opzichte van het vorige onderzoek en/of datgene wat nog
specifiek ter sprake geweest is tijdens het onderzoek.

3.1. Onderwijsproces

De standaarden Aanbod (OP1), Zicht op ontwikkeling (OP2) en
Didactisch handelen (OP3) voldoen allen aan de basiskwaliteit.
Tijdens het onderzoek is gesproken over het belang van een sluitende
korte zorgcyclus, gericht op het wegwerken van achterstanden, met
name in de groepen 3 en 4. Het beredeneerde aanbod in de groepen 1
en 2 is daarbij in voorwaardelijke zin uiteraard buitengewoon
belangrijk.
Daarnaast is er gesproken over het belang van meer dan voldoende
leerkrachtvaardigheden, zodat werkelijk iedere leerling optimaal
profiteert van het geboden onderwijs. Op dit moment vraagt de
intrinsieke betrokkenheid van de leerlingen en het voldoende
aanspreken van de zogenoemde plusleerlingen nog aandacht.

3.2. Schoolklimaat

Beide standaarden uit het kwaliteitsgebied Schoolklimaat zijn
'Voldoende'.
De school voldoet aan de wettelijke vereisten, trekt conclusies uit wat
leerlingen teruggeven en verbindt hier vervolgacties aan. De
leerlingen geven aan de Prins Mauritsschool een fijne school te
vinden.
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3.3. Onderwijsresultaten

De standaard Onderwijsresultaten (OR1) is 'Voldoende'. De school
voldoet aan de basiskwaliteit.
Tijdens het onderzoek is gesproken over de betekenis van
eindresultaten in de totale onderwijsloopbaan van leerlingen. Daarbij
is het nieuwe model besproken waarmee de inspectie in de toekomst
naar resultaten zal kijken. De referentieniveaus 1F en 2F/1S spelen
daarbij een belangrijke rol. Los daarvan is het voor de school (en het
bestuur) belangrijk te bepalen waar de eigen verwachtingen en
ambities liggen.

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

De standaarden Kwaliteitszorg (KA1), Kwaliteitscultuur (KA2) en
Verantwoording en dialoog (KA3) zijn allen 'Voldoende'. De school
voldoet aan de basiskwaliteit.
Tijdens het onderzoek bleek dat de gaande kwaliteitsverbetering
gedragen wordt door het hele team. Dat is belangrijk en noodzakelijk
voor het slagen van dit traject. Leraren geven aan zich betrokken te
voelen bij de ontwikkelingen, als voorbeeld gaven zij de wijze waarop
de collegiale consultatie vormgegeven is.

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
Het bestuur heeft kennis genomen van de uitslag van het
inspectiebezoek dd. 14-11-2019. Het bezoek sloot aan op de beleving
van de school waar het gaat om verbeteringen inzake de
leerlingenzorg. De school is zich bewust dat dit nog beter kan. Ook
onderneemt men stappen om het didactisch handelen op een hoger
plan te krijgen. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat zowel de
leerlingenzorg als het didactisch handelen tijdelijk extra aandacht
behoeven en heeft vertrouwen in de verdere ontwikkeling van het
team.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

