Basisschool Jan Ligthart

Herstelonderzoek

Datum vaststelling: 11 september 2018

Samenvatting

De kwaliteit van het onderwijs op basisschool Jan Ligthart hebben wij
in oktober 2017 als onvoldoende beoordeeld, omdat de
eindresultaten van de school drie keer achter elkaar onvoldoende
waren. Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als
voldoende en niet meer als onvoldoende.
Wat is verbeterd?
De eindresultaten van de leerlingen in groep 8 van basisschool Jan
Ligthart zijn voor het eerst sinds vier jaar van voldoende niveau.
Daarnaast heeft de school opgeschreven wat de leerlingen van groep 1
tot en met groep 8 moeten weten over de Nederlandse samenleving,
waarden en normen en verschillende culturen. We noemen dit
burgerschap.

Bestuur: Archipel
Bestuursnummer: 41566

School: Jan Ligthart
Totaal aantal leerlingen: 114
BRIN: 12FE

We trekken de conclusie dat basisschool Jan Ligthart op de
onderzochte onderdelen voldoet aan de eisen die de wet stelt.
Hoe verder?
We vertrouwen erop dat het bestuur van de school ervoor zorgt dat de
school de verbeteringen vasthoudt. Elk jaar kijken wij of er risico's zijn
bij scholen of besturen. Als er geen risico's zijn, voeren we in ieder
geval elke vier jaar een onderzoek uit op basisschool Jan Ligthart.
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1 . Opzet van het herstelonderzoek
De inspectie heeft in juni 2018 een herstelonderzoek uitgevoerd op
basisschool Jan Ligthart naar aanleiding van het oordeel onvoldoende
in oktober 2017. We hebben destijds afgesproken dat de school het
aanbod burgerschap uitwerkt en de eindresultaten 2018 naar ons
toestuurt en dat wij beide in juni 2018 beoordelen.
Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair
onderwijs.

Tabel overzicht standaarden
Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP1 Aanbod

●

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP2SN Zicht op ontwikkeling en begeleiding
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
gesprekken gevoerd met de directeur van basisschool Jan Ligthart
en de bestuurder.
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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 2017 hebben wij op basisschool Jan Ligthart een onderzoek
uitgevoerd en het oordeel onvoldoende toegekend.
Op juni 2018 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw in
kaart gebracht en kennen nu het oordeel voldoende toe.

De eindresultaten van basisschool Jan Ligthart zijn in 2018 van
voldoende niveau. Daarmee is de tekortkoming in de naleving van
artikel 10a WPO opgeheven en heeft het bestuur aan de
herstelopdracht voldaan.
Daarnaast heeft de school het aanbod burgerschap beredeneerd en
planmatig uitgewerkt, waardoor een doorgaande lijn in dit aanbod is
gegarandeerd. Het bestuur voldoet nu aan artikel 8 lid 3 WPO.
We hebben de oordelen op de kernstandaarden Zicht op ontwikkeling
(OP2), Didactisch handelen (OP3) en Veiligheid (SK1) geverifieerd. Het
bestuur en de directeur van de school geven aan dat de kwaliteit van
het onderwijs sinds het onderzoek in oktober 2017 verder verbeterd
is. Het bestuur voert hierover periodiek gesprekken met de directeur
en voert gesprekken met het team en de medezeggenschapsraad.
De directeur houdt onder andere zicht op de kwaliteit door het
uitvoeren van lesobservaties en stimuleert dat ook collegiale
consultatie plaatsvindt tussen de leraren. De doelen uit de
kwaliteitsmonitor en het jaarplan zijn gehaald en het team legt de
gemaakte afspraken vast in borgingsdocumenten. De directeur ziet
een stijgende lijn in de onderwijskwaliteit.
Om die reden nemen we de oordelen op de standaarden Aanbod
(OP1), Zicht op ontwikkeling (OP2), Didactisch handelen (OP3), (Extra)
ondersteuning (OP4), Veiligheid (SK1), Pedagogisch klimaat
(SK2), Kwaliteitzorg (KA1), Kwaliteitscultuur (KA2) en Verantwoording
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en dialoog (KA3) over uit het kwaliteitsonderzoek van 2017. Voor de
onderbouwing van de oordelen verwijzen we naar het
bijbehorende onderzoeksrapport.

Afspraken over vervolgtoezicht
Er zijn geen afspraken gemaakt over vervolgtoezicht. We onderzoeken
elke vier jaar de kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording
en dialoog op bestuursniveau. Daarnaast onderzoeken we elke vier
jaar op elke school bepaalde onderdelen van de kwaliteit het
onderwijs.
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3 . Resultaten herstelonderzoek
3.1. Onderwijsproces

Het aanbod voor burgerschap voldoet aan de kerndoelen. De school
heeft het aanbod voor burgerschap uitgewerkt en er staat beschreven
wat op orde is en welke onderdelen missen. De school pakt deze
onderdelen komend schooljaar planmatig op. Het aanbod voor
burgerschap is nu beredeneerd en planmatig uitgewerkt waardoor
een doorgaande lijn is gegarandeerd. Hiermee heeft het bestuur aan
de herstelopdracht voldaan (art.8 lid 3 WPO).

3.2. Schoolklimaat

We hebben de oordelen geverifieerd en overgenomen uit het vorige
rapport.

3.3. Onderwijsresultaten

De eindresultaten van basisschool Jan Ligthart zijn van voldoende
niveau. Deze resultaten liggen in de laatste drie jaren één keer (in
2018) boven de norm en twee keer (in 2017 en 2016) onder de norm
die we hanteren. We baseren ons op de wettelijk vastgestelde norm
uit de Regeling leerresultaten PO. Daarmee is de tekortkoming in de
naleving van art. 10a. WPO opgeheven en heeft het bestuur aan de
herstelopdracht voldaan.
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3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

We hebben de oordelen geverifieerd en overgenomen uit het vorige
rapport.
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4 . Reactie van het bestuur
Het team van de Jan Ligthart heeft de afgelopen twee jaar intensief
aan verbetering van de onderwijskwaliteit gewerkt. Het bestuur is er
van overtuigd dat het team de ingezette koers zal vasthouden om een
leeromgeving te creëren waarin het kind een actieve rol inneemt en
waarin in een prettige en open sfeer én door het toepassen van
duidelijke regels het kind de ruimte krijgt om het principe
“Samenkennismaken” toe te passen. De voldoende waardering van de
inspectie van het onderwijs sterkt ons in deze overtuiging en zijn wij
van mening dat de onderwijskwaliteit op orde is en blijft.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

