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Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit
jaar uitgevoerd bij het bestuur van Openbaar Primair Onderwijs
Oegstgeest. We hebben onderzocht of het bestuur op zijn scholen
zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in
staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Wat gaat goed?
De taken binnen het bestuur zijn goed verdeeld en iedereen weet wat
hem of haar te doen staat. Het bestuur doet zijn werk naar behoren en
zorgt ervoor dat de scholen goed onderwijs kunnen bieden aan de
leerlingen. Ook stimuleert het de scholen om nog beter te
worden. Het onderzoek dat we gedaan hebben op één van de scholen
van het bestuur om na te gaan of het beleid tot goede resultaten leidt
op de werkvloer, geeft een positief beeld van de
onderwijskwaliteit. Hier mogen het bestuur en de directie met recht
trots op zijn. Verder zijn het bestuur en de scholen financieel
gezond door een verstandig beleid.

Wat kan beter?
Het bestuur kan duidelijker doelen stellen om na te gaan of de scholen
hun kwaliteit daadwerkelijk behouden en verbeteren. Ook kan het
ervoor zorgen dat de scholen meer van en met elkaar gaan leren om
hun deskundigheden verder te versterken. Dan is het wel belangrijk
dat de scholen meer als een eenheid gaan opereren. Nu zijn
het individuele scholen die weinig van elkaars kwaliteiten profiteren.
Overigens is dit onderwerp ook een belangrijk aandachtspunt in
het strategisch beleidsplan van het bestuur.
Een ander verbeterpunt is dat het bestuur zich duidelijker kan
profileren en verantwoorden aan de buitenwereld over wat het wil
bereiken.

Wat moet beter?
Deze vraag is niet van toepassing voor het bestuur en de onderzochte
school omdat zij voldoen aan de wettelijke eisen.

Vervolg
In principe voeren we over vier jaar weer een onderzoek uit naar het
bestuur en de scholen van Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest.

Bestuur: Openbaar Primair
Onderwijs Oegsgeest
Bestuursnummer: 13682

Aantal scholen onder bestuur: 4

Totaal aantal leerlingen: ca. 1330

Naam onderzochte school:
Montessorischool Oegstgeest

BRIN: 09IH
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Opzet vierjaarlijks onderzoek1 .

Standaard Onderzocht

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ●

KA2 Kwaliteitscultuur ●

KA3 Verantwoording en dialoog ●

Financieel beheerFinancieel beheer

FB1 Continuiteit ●

FB2 Doelmatigheid

FB3 Rechtmatigheid ●

De inspectie heeft in de periode juni tot en met september 2018
een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Openbaar Primair Onderwijs
Oegstgeest. In een vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vraag
centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van
deugdelijk financieel beheer? Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de
hand van vier deelvragen:

1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?

3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen?

4. Is het financieel beheer deugdelijk?

Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en
op schoolniveau. Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek
zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer (Zie
onderstaande tabel).

Om Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken
we tevens de onderwijskwaliteit van één van de scholen waarvoor het
bestuur verantwoordelijk is. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden bij
de Montessorischool Oegstgeest. We hebben dit onderzoek ingericht
als een verificatieonderzoek.
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We voeren
het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het
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Montessorischool Oegstgeest Verificatie

OnderwijsprocesOnderwijsproces

OP1 Aanbod ●

OP3 Didactisch handelen ●

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ●

KA2 Kwaliteitscultuur ●

KA3 Verantwoording en dialoog ●

geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de
school.

In de volgende tabel staat aangegeven welke standaarden we tijdens
het verificatieonderzoek hebben onderzocht.

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we tijdens
het bestuursonderzoek een aantal onderzoeksactiviteiten uitgevoerd.
Deze activiteiten bestonden uit een documentenanalyse en het
voeren van gesprekken met sleutelfiguren binnen de organisatie. Zo
hebben we gesproken met de Raad van Toezicht, de directies van de
scholen, een vertegenwoordiging van de GMR en met het bestuur in
de persoon van de directeur-bestuurder.
Het accent in het verificatieonderzoek op de school lag op verzoek
van het bestuur op een tweetal aspecten die karakteristiek zijn voor
het Montessori-onderwijs, namelijk het leerstofaanbod en het
didactisch handelen. Daarnaast hebben we de kwaliteitszorg in brede
zin op de school onderzocht om na te kunnen gaan of deze in het
verlengde ligt van de kwaliteitszorg zoals die op bestuursniveau
gehanteerd wordt.

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
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Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
het verificatieonderzoek op de school. In hoofdstuk 4 is de reactie van
het bestuur op het onderzoek en de rapportage opgenomen.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

Kwaliteitsgebieden:

G Goed

V Voldoende

O Onvoldoende

K Kan beter

Onderwijsproces

Schoolklimaat

Onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en ambitie

Financieel beheer
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Resultaten onderzoek op
bestuursniveau

2 .

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op alle onderzochte standaarden in de
gebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

In onderstaande figuur is weergegeven in hoeverre onze oordelen
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de
gerealiseerde kwaliteit op de scholen en in hoeverre het beleid van het
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.

Samenvattend oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Uit ons onderzoek is gebleken dat de kwaliteitszorg en het financieel
beheer van het bestuur van het Openbaar Primair Onderwijs
Oegstgeest (hierna te noemen als OPOO) op orde is. Hoewel er op
onderdelen van de kwaliteitszorg, de professionalisering en de
verantwoordingsstructuur nog ruimte is voor verbetering hebben we
alle onderzocht standaarden als voldoende beoordeeld.

Uit het verificatieonderzoek op de Montessorischool Oegstgeest en uit
de gesprekken met de diverse gremia binnen de school komen we tot
de conclusie dat de directeur-bestuurder voldoende zicht heeft op de
kwaliteit van het onderwijs op de scholen en gestaag en gericht werkt
aan het behoud en de verbetering hiervan. De nieuwe
bestuursstructuur waarin de uitvoerende en toezichthoudende taken
helder belegd en goed gescheiden zijn, vormen een solide basis om
verder te kunnen bouwen aan kwaliteitsverbetering.

Daarnaast is ook duidelijk dat de scholen, de directeur-bestuurder en
de Raad van Toezicht nog zoekende zijn in het vinden van de juiste rol
en positie binnen de nieuwe bestuursstructuur. Dat laat onverlet dat
er onder leiding van de directeur-bestuurder de afgelopen periode

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 8/21



veel bereikt is in de beleidsontwikkeling van OPOO. Deze ontwikkeling
heeft geleid tot een strategisch beleidsplan dat op breed draagvlak
binnen de hele organisatie kan rekenen.

Uit ons onderzoek is ook gebleken dat de speerpunten vanuit het
bestuursbeleid weliswaar bekend zijn op de scholen, maar nog te
weinig een vertaalslag gekregen hebben op de werkvloer. De vier
scholen die tot het bestuur behoren, hebben van oudsher een
autonome positie, ieder vanuit hun eigen onderwijskundig
concept. Het is voor hen nog zoeken naar de meerwaarde van het
gezamenlijk delen en profiteren van elkaars deskundigheden. Hier zal
dan ook in de toekomst actiever op gestuurd moeten worden.
Daarnaast is het belangrijk dat de directeur-bestuurder en de Raad
van Toezicht zich bezinnen op het formuleren van duidelijke doelen en
kwaliteitsindicatoren. Die kunnen hen, ieder vanuit hun eigen
rol, namelijk helpen bij het bepalen of de kwaliteit van het onderwijs
en het financieel beheer aan de eigen eisen voldoen en zich goed
blijven ontwikkelen.

De korte lijnen en constructieve dialoog binnen en tussen de diverse
geledingen van OPOO, de eenduidige
verantwoordingsstructuur en het feit dat het leerlingenaantal binnen
OPOO blijft groeien zijn allemaal gunstige voorwaarden die
vertrouwen geven voor de toekomst.

Verder is ons gebleken dat het bestuur zijn financiële huishouding
goed op orde heeft.

Tenslotte heeft het verificatieonderzoek op de Montessorischool een
mooi profiel opgeleverd van een school die dankzij een gedreven en
professioneel team modern en activerend Montessori-onderwijs biedt
en daarmee goede leerresultaten behaalt. Dit beeld komt over het
algemeen overeen met het beeld dat het bestuur heeft van de
kwaliteit van de school.
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2.1. Kwaliteitszorg en ambitie

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie. Wij lichten vervolgens onze oordelen toe aan de hand van de
deelvragen die centraal staan in dit onderzoek.

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.

Achtergrondinformatie
Vanaf augustus 2017 is een nieuwe bestuurscontructie binnen OPOO
van kracht. Conform de Code Goed Bestuur zijn de uitvoerende en
toezichthoudende taken binnen het bestuur duidelijk gescheiden en is
gekozen voor een model met een directeur-bestuurder en een Raad
van Toezicht. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de directeur-
bestuurder en de vier schooldirecteuren binnen het directieteam. Drie
van de directeuren zijn relatief nieuw in functie en het is voor het
directieteam nog zoeken naar een goede balans tussen het
schoolbelang en het bestuursbelang.

De directeur-bestuurder (in het vervolg 'het bestuur' genoemd) heeft
de afgelopen anderhalf jaar geïnvesteerd in het verder
professionaliseren van de organisatie door diverse beleidsstukken te
ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is het strategisch beleidsplan dat
in nauwe samenwerking met diverse geledingen van de scholen tot
stand is gekomen. Dit plan omvat een gezamenlijke onderwijskundige
koers voor de komende jaren. Deze koers heeft zich nog niet
doorvertaald in de diverse schoolplannen van de scholen.

Een belangrijk thema dat momenteel speelt binnen OPOO en van
invloed is op de verder beleidsontwikkeling is de oriëntatie op een
mogelijke bestuurlijke samenwerking of fusie met een ander
bestuur. In afwachting van een besluit hierover is een
aantal ontwikkelingen op het terrein van de gezamenlijke
kwaliteitsontwikkeling en professionalisering op een lager pitje gezet.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft zij
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voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
Deze vraag beantwoorden we met 'ja', maar wel met een nuancering.
We beoordelen de kwaliteitszorg van het bestuur als voldoende
omdat het genoeg zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs en
samen met de schooldirecteuren gericht stuurt op verbetering en
behoud van deze kwaliteit.

Het bestuur hanteert een plan- en controlcyclus en beschikt over goed
bruikbare kwaliteitsinstrumenten om richting te geven aan, en zicht te
houden op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. De directeur-
bestuurder voert periodiek managementgesprekken met zowel de
schooldirecteuren als met de Raad van Toezicht. Zo houdt hij zicht op
de leerresultaten en andere relevante aspecten van het onderwijs, kan
hij op grond daarvan (bij)sturen op het versterken van
de onderwijskwaliteit, en kan hij zich hierover verantwoorden.
Het bespreken en evalueren van de kwaliteit van het onderwijs op de
scholen kan nog aan scherpte en diepte winnen wanneer dit zou
gebeuren aan de hand van een intern toezichtkader met duidelijke
(prestatie)doelen en ambities. Als voorbeeld kan hierbij gedacht
worden aan het beantwoorden van de vraag wat binnen OPOO
verstaan wordt onder goede onderwijsresultaten, zoals die op de
scholen het geval lijken. En of deze ook goed genoeg zijn gezien de
kernmerken van de leerlingenpopulaties en de eigen ambities. De
beantwoording van dit soort vragen over de kenmerken van goede
onderwijskwaliteit kan leiden tot een verdere operationalisatie van
het intern kwaliteitskader van OPOO en daarmee tot diepere
inzichten over de beoogde en bereikte kwaliteit van onderwijs. Een
dergelijk aangescherpt kwaliteitskader wordt dan beter bruikbaar,
niet alleen als 'meetinstrument' maar ook als voedingsbodem voor
het goede gesprek op alle niveaus binnen de organisatie.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
Ook deze vraag beoordelen we als positief omdat het bestuur
daadwerkelijk hierin goede stappen gezet heeft en zelf het goede
voorbeeld geeft. Wel zien we ook nog mogelijkheden tot
verbeteringen op dit gebied. We beoordelen deze standaard dan ook
als voldoende.

Het bestuur handelt conform de Code Goed Bestuur, zoals hierboven
reeds is aangegeven. Er is een heldere scheiding aangebracht tussen
de toezichthoudende en uitvoerende taken binnen het bestuur. Alle
betrokkenen weten wat er van hen verwacht wordt en groeien in hun
rol en 'rolvastheid' binnen dit nieuwe model. De directeur-bestuurder
is de spil in het bestuurlijk web en geeft het goede voorbeeld door
open en integer te opereren en communiceren, hetgeen door alle
geledingen bevestigd wordt met wie wij gesproken hebben.
Het bestuur heeft bewust gezocht naar een gezamenlijk draagvlak
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voor het tot stand brengen van het nieuwe strategisch beleidsplan en
is hierin ook geslaagd. De strategische speerpunten zijn duidelijk en
goed onderbouwd, waarbij het (samen)werken aan een professionele
lerende organisatie, het bieden van toekomstbestendig onderwijs,
alsmede het bevorderen van een veelzijdige talentontwikkeling bij de
leerlingen prominent genoemd worden.

Het bestuur biedt voldoende ruimte en financiële middelen op
schoolniveau voor professionalisering en scholingsactiviteiten. Op het
niveau van het directieteam worden deze mogelijkheden van
gezamenlijke scholing en collegiale consultatie steeds meer
benut. Maar van een professionele cultuur van samen met en van
elkaar leren is nog geen sprake tussen de scholen van het bestuur. Het
ontbreekt bij de vier scholen nog aan een gemeenschappelijk 'OPOO-
gevoel' waarbij het vanzelfsprekend is om onderling kennis en
ervaringen uit te wisselen en gebruik te maken van elkaars
deskundigheden en expertise. In die zin is er nog steeds sprake van
vier scholen die een los geheel vormen binnen de bestuurlijke
samenhang van OPOO. Initiatieven vanuit het bestuur om een
professionaliseringsslag te maken en meer aan te sturen op 'eenheid
in verscheidenheid' blijven vooralsnog beperkt tot praktische zaken
zoals een bestuursbrede kijkwijzer voor lesobservaties. Een
remmende factor hierbij is ook de eerder genoemde onzekerheid over
een mogelijke bestuurlijke samenwerking dan wel fusie met een ander
bestuur.
Het is zaak dat het bestuur tot die tijd de vier OPOO scholen actief
stimuleert en faciliteert om meer gebruik te maken van de
mogelijkheden om elkaar te ondersteunen en beter te maken. Dit
maakt ook dat het OPOO bestuur zich dan krachtiger zal kunnen
presenteren als een eenheid in een eventueel fusietraject.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
Ook deze vraag beantwoorden we met 'ja'. Om die reden beoordelen
we deze standaard als voldoende. Op het gebied van de interne
samenhang in de beleidscyclus en in de externe verantwoording kan
het bestuur zich nog verbeteren.

De kleinschaligheid van het bestuur en de goede onderlinge contacten
met en tussen de diverse geledingen binnen OPOO dragen bij aan een
open en heldere interne informatievoorziening. Dit wordt bevestigd
door alle betrokkenen met wie we gesproken hebben in het kader van
ons onderzoek. Scholen verantwoorden zich volgens een vast format
van managementrapportages aan het bestuur, de directeur-
bestuurder doet dit volgens een zelfde format op zijn beurt aan de
Raad van Toezicht. Naar aanleiding hiervan vinden op periodieke basis
bilaterale voortgangsgesprekken plaats waarin de management-
informatie samen geanalyseerd wordt en waaruit gezamenlijke
afspraken voortvloeien. Het pleit voor de intern toezichthouders
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(Raad van Toezicht) dat zij zich naast de rapportages vanuit de
directeur-bestuurder ook laten 'voeden' door middel van eigen
onderzoek naar wat er op de werkvloer van de scholen
leeft. Verder gaat de Raad van Toezicht ook tweemaal per jaar het
gesprek aan met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR). Door middel van deze insteek houdt de Raad van Toezicht
feeling met wat er op alle niveaus leeft binnen de organisatie en krijgt
daarmee extra input voor het goede gesprek met het bestuur.
De leden van de GMR met wie wij gesproken hebben, geven aan dat
zij doorgaans ruim van tevoren en adequaat van informatie
voorzien wordt door het bestuur. Ook zijn zij zeer te spreken over de
toegankelijkheid en de openheid van het bestuur. In een enkel geval
heeft de GMR aangegeven meer rust en tijd te willen in het
besluitvormingsproces rondom een eventuele bestuurlijke
samenwerking of fusie. Volgens de GMR-leden met wie wij gesproken
hebben, heeft het bestuur dit signaal zeer serieus genomen en pas op
de plaats gemaakt.

Het bestuur van OPOO kan zich nog verbeteren door de samenhang
binnen de beleidscyslus beter te stroomlijnen en te
verduidelijken. Het is hierbij van belang dat de doorgaande lijn vanuit
het strategisch beleid naar het schoolbeleid op de vier scholen beter
zichtbaar wordt. Deze lijn is nu nog te dun. Het bestuur beschouwt dit
ook zelf als een belangrijk punt van aandacht. Het gaat er dan ook
actief op sturen dat met de nieuwe generatie schoolplannen de
vertaalslag van bestuurlijk beleid naar schoolbeleid
duidelijk(er) zichbaar gemaakt wordt en ook op de werkvloer terug te
zien is.

Tenslotte kan het bestuur zich actiever verantwoorden aan de
buitenwereld over waar zij voor staat en voor gaat. Dit geldt zowel op
schoolniveau als op bestuursniveau. Het actualiseren en aanvullen van
de eigen OPOO-site met relevante informatie voor de buitenwacht
zou in dat verband een goede stap zijn. OPOO heeft genoeg om trots
op te zijn.
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2.2. Financieel beheer

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid. Soms informeren we bij besturen naar
aspecten van doelmatigheid en gaan daarover zo nodig het gesprek
aan maar dit leidt niet tot een oordeel.

Op basis van de informatie uit het bestuursverslag en de beoordeling
van de accountant stellen wij vast dat het bestuur van het Openbaar
Primair Onderwijs Oegstgeest over voldoende financiële middelen
beschikt om het onderwijs nu en in de nabije toekomst te verzorgen,
verstandig met zijn geld omgaat en zich bij het verkrijgen en het
besteden van zijn geld houdt aan wet- en regelgeving. Wij beoordelen
het financieel beheer dan ook als ‘voldoende’.

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht

In principe voeren we in 2022 weer een onderzoek uit naar het bestuur
en de scholen van Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest.
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Resultaten verificatieonderzoek3 .
In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van het
verificatieonderzoek op de Montessorischool Oegstgeest. We hebben
ons in dit onderzoek gericht op de volgende standaarden:

- OP1: Aanbod
- OP3: Didactisch handelen
- KA1: Kwaliteitszorg
- KA2: Kwaliteitscultuur
- KA3: Verantwoording en dialoog

3.1. de Openbare Montessori Basisschool

Conclusie:
Vier van de onderzochte standaarden hebben we als goed beoordeeld
en één als voldoende. De kwaliteit die we hebben aangetroffen op de
Montessorischool is het resultaat van een schoolontwikkeling die
door het gehele team gedragen wordt. Het Montessoriconcept dient
als inspiratiebron en onderwijskundig uitgangspunt maar de
uitwerking wordt waar nodig aangepast aan de actuele situatie en
behoeften. Leerteams van leraren spelen hierbij een grote rol. De
directie zet beleid uit, maakt plannen en bewaakt de uitvoering. Het
gehele managementteam speelt een belangrijke rol in het bevorderen
van samenhang en draagvlak in het team.

De Montessorischool verzorgt onderwijs voor een steeds diverser
wordende populatie, waarbij ook steeds meer kinderen van ‘nieuwe
internationals’ op school komen. Daarvoor is een rijk en breed aanbod
van onderwijsactiviteiten, dat is afgestemd op deze populatie.
Burgerschap en creativiteit, aandacht voor extra ondersteuning en
uitdaging worden daarin zichtbaar. Daarbij is een belangrijk
uitgangspunt om het eigenaarschap van het leren meer en meer bij de
leerlingen te leggen.

Het team beheerst de benodigde didactische en pedagogische
vaardigheden om activerend en toekomstgericht onderwijs te bieden
De school heeft de ambitie om een moderne Montessorischool te zijn
waarbij de leerlingen steeds meer worden begeleid om zelfstandig te
worden en zelfverantwoordelijk voor het eigen leren. Op een aantal
vlakken spelen hoogopgeleide ouders een rol in de ondersteuning van
de school, maar de ouderbetrokkenheid is en blijft een punt van
aandacht.
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Rijk en breed onderwijsaanbod
Het onderwijsaanbod is van goede kwaliteit. Naast
Montessorimaterialen zet de school ook moderne methoden in,
waarvan sommige gebruik maken van digitale leermiddelen. De
methoden voor Taal en rekenen en wiskunde voldoen aan de
kerndoelen en ondersteunen de differentiatie. De school geeft Engels
vanaf groep 1 en maakt daarbij ook gebruik van een ‘native speaker’.
Het onderwijs gericht op burgerschap is geïntegreerd in het gehele
aanbod. Naast een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling
zijn er ook verdiepende programma’s gericht op specifieke
leerbehoeften van leerlingen. Voor bewegingsonderwijs en muziek
zijn vakleerkrachten aanwezig die deze vakken planmatig aanbieden.
De zaakvakken worden thematisch aangeboden, met naast school-
brede thema’s ook thema’s die per bouw worden uitgewerkt. Het
Leerplein binnen de school wordt doelmatig benut voor
remediëring en een gericht aanbod voor hoogbegaafde leerlingen
(Het Lab). De principes van meervoudige intelligentie en het
stimuleren van metacognitieve vaardigheden zijn hierbij leidend. Voor
een groep leerlingen met een meertalige of niet Nederlandstalige
achtergrond organiseert de school extra lessen Nederlands en
ook hun ouders kunnen intekenen op taalleeractiviteiten.

Overtuigend professioneel didactisch handelen
We hebben samen met vertegenwoordigers van de school een aantal
lessen bezocht en kwamen tot dezelfde bevindingen. Het didactisch
handelen van de leraren is van hoge kwaliteit. De
Montessoriwerkwijze gecombineerd met de principes van directe
instructie zijn duidelijk herkenbaar in de lessen. De instructies zijn
helder, waarbij de leraren terugblikken op eerdere lessen, voorkennis
activeren en leerdoelen benoemen. Activerende werkvormen zijn
vanzelfsprekend evenals uitdagen van leerlingen om zelfstandig te
denken en te werken. De leeromgeving is uitnodigend en goed
voorbereid. De leraren voeren een duidelijk klassenmanagement en in
de lessen heerst er een taakgerichte werksfeer. Leerlingen weten wat
van hen verwacht wordt en gaan zelfstandig aan het werk. In de
hogere bouwen krijgen de leerlingen meer verantwoordelijkheid en
gebruiken zij een takenoverzicht dat deels op maat is samengesteld.
De omgang tussen leraren en leerlingen en leerlingen onderling is
ontspannen en persoonlijk en er is plaats voor humor.
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Kwaliteitszorg is goed in orde
De kwaliteitszorg van de school is van goed niveau. De school heeft
haar ouder- en leerlingenpopulatie goed in beeld en actualiseert het
onderwijs en de begeleiding ook steeds met de actuele situatie in het
oog.

De directie werkt systematisch aan het verbeteren van de school en
schept hiervoor ook de randvoorwaarden. Zo is er een actief
managementteam (MT), waar ook de interne begeleiders en de
bouwcoördinatoren deel van uitmaken en waarin beleid ontwikkeld
wordt en de planning bewaakt wordt. De samenhang van het beleid is
daardoor ook goed gewaarborgd.
Verantwoordelijkheden voor de uitvoering zijn zoveel mogelijk laag
belegd, bij de leerteams of clusters of individuele specialisten. Bij de
voorbereiding op de gewenste schoolontwikkeling houdt de school
een open geest voor onderwijskundige ontwikkelingen en initiatieven
vanuit het team.

De evaluatie van de leerresultaten, de resultaten van uitgevoerde
plannen en de analyse van de effecten van verbeteractiviteiten
vormen uitgangspunten bij het opstellen van ambities. Zo vordert de
schoolontwikkeling stap voor stap. Een positieve randvoorwaarde is
dat er sprake is van een stabiel team en een consequente aansturing
vanuit de directie. Bovendien heeft elk van de vier clusters een intern
begeleider en een clustercoördinator die de lijn met het MT
openhouden. De interne communicatie is hierdoor optimaal en het
draagvlak voor de schoolambities wordt hierdoor positief beïnvloed.

Waar nodig worden protocollen en kwaliteitszorgdocumenten
opgesteld, maar de borging vindt voor een groot deel plaats doordat
in diverse overleggen zaken steeds weer aan de orde komen door het
schooljaar heen.

Betrokken team laat een sterke kwaliteitscultuur zien
De kwaliteitscultuur beoordelen we als goed. Vanuit een hoge
betrokkenheid van de lerareren en een sterke organisatie worden de
mogelijkheden goed benut om de professionalisering van het team
hand in hand te laten gaan met de schoolontwikkeling en
verbeteractiviteiten.

De directie voert een personeelsgesprekkencyclus uit, waarin
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afspraken over inzet en taken worden gemaakt. Daarmee wordt de
bekwaamheidsontwikkeling van het team gevolgd en gestimuleerd.
Daarnaast wordt bewust ruimte gecreëerd voor observatie door
collega’s of externen op vraag van de leraren zelf. Ook coaching door
de intern begeleiders of vanuit ontwikkelgroepen wordt veelvuldig
ingezet bij de professionalisering, bijvoorbeeld bij de invoering van de
nieuwe rekenmethode. Leraren maken soms ook gebruik van de
mogelijkheid om bij de collega’s in de les te kijken.
Het gehele team heeft meegedaan aan het uitvoeren van ‘lesson
studies’ principe waarbij eerst een expert een voorbeeld-les geeft en
daarna de leraar coacht bij het oefenen van verschillende
werkvormen.
De aanschaf van chromebooks heeft bij directie en team een nieuwe
waardering voor de onderwijskundige toepassingen van ict en het
gebruik van de laptops door leerlingen opgeleverd. Ieder cluster krijgt
de gelegenheid daar op een eigen wijze mee om te gaan.

Ruimte voor eigen invulling en erkennen van talenten bij leraren
vormen – naast de grote gezamenlijke betrokkenheid bij de leerlingen
en élan voor de Montessori aanpak – een belangrijke motor voor de
hoge motivatie van het team bij de verdere ontwikkeling van de
school. Daarnaast wordt er verwacht dat eenieder zijn
verantwoordelijkheid neemt en ook laat weten als er problemen zijn.
Deze mentaliteit maakt dat er veel bespreekbaar is en dat leidt weer
tot een soepele gang van zaken en voortgang in de ontwikkeling. De
organisatie in de leerteams ondersteunt dit.
Vooralsnog is de uitwisseling met de andere scholen die onder het
bestuur vallen beperkt. Enerzijds komt dit doordat elke school een
sterk eigen concept heeft. Anderzijds heeft dit te maken met het
feit dat het bestuur nog te kort actief is om structurele
professionaliseringsactiviteiten te ontwikkelen. De leraren zijn erg te
spreken over de activiteiten vanuit het samenwerkingsverband, die
een platform bieden voor specifieke ondersteuning en
professionalisering.

Verantwoording en dialoog zijn voldoende gewaarborgd
Deze standaard beoordelen we als voldoende. De school
verantwoordt zich tegenover de ouders over de stand van zaken en de
ontwikkeling van hun kinderen.
Ouders prijzen de laagdrempeligheid bij het benaderen van zowel de
leraren als de directie.
Bijeenkomsten voor ouders zijn naast de 10-minutengesprekken ook
koffieochtenden, open lessen en informatieavonden, maar de
opkomst van ouders is niet altijd erg hoog. Dit jaar zet de school in op
het versterken van het klassenouderschap en het vinden van buddy’s
voor nieuwe, buitenlandse ouders.

De website is rijk gevuld en de schriftelijke voorlichting is in het
Nederlands en Engels. De ouders zijn tevreden over hoe zij
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geïnformeerd worden door de school over relevante ontwikkelingen
binnen de school in het algemeen en die van hun kinderen in het
bijzonder. Dit gebeurt onder andere via de tweewekelijkse
nieuwsbrieven en via diverse sociale mediatoepassingen.

Een ontwikkelpunt voor de school is het zich duidelijk verantwoorden
aan ouders over de onderwijskundige koers en over de beoogde en
bereikte verbeteringen van de onderwijskwaliteit.
Dit zou bijvoorbeeld kunnen door middel van melding in de
schoolgids of op de website.

De manier waarop de school zich verantwoordt tegenover het bestuur
wordt op dit moment verder ingevuld. Er zijn de regelmatige
gesprekken tussen de directie en de directeur-bestuurder. Een
werkwijze waarop de scholen zich op heldere en efficiënte manier
kunnen verantwoorden aan het bestuur is in ontwikkeling.

Overige wettelijke vereisten

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.
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Reactie van het bestuur4 .
Het bestuur is verheugd dat de inspectie de vele en positieve
ontwikkelingen die in de afgelopen periode zijn ingezet heeft
(h)erkend. Het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) is
trots op de wijze waarop de medewerkers het onderwijs vormgeven
op de vier scholen. Het bestuur ziet dat de scholen de positieve
verandering ingezet hebben van leerkrachtgericht onderwijs richting
leerlinggericht onderwijs. We willen immers de leerling centraal
stellen, waarbij we uiteraard de leerkracht zo goed mogelijk willen
ondersteunen en faciliteren.

Het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest maakt een ontwikkeling
door waarbij de scholen steeds meer op één lijn komen te zitten.
Hierdoor raken de directeuren steeds vaker in gesprek over
gezamenlijke opgaven en wordt steeds meer de weg van
samenwerking gekozen. Daarvan profiteert iedereen, en met name de
kinderen doordat de kwaliteit van ons onderwijs toeneemt.

De volgende stap die we zien ontstaan is het gebruik maken van de
kennis binnen OPOO. We willen dat breed inzetten. Binnen OPOO
werken we steeds meer en intensiever samen op bijvoorbeeld
onderwijskundig gebied, maar ook op praktische zaken als ICT en
huisvesting. Mede hierdoor worden de directeuren van de scholen
meer ontzorgd, opdat ze zich op onderwijskundige ontwikkeling
kunnen richten.

Per 1 januari 2019 zullen de scholen het vastgestelde strategisch beleid
vertalen in nieuwe schoolplannen. Daarbij wordt de uitdaging om
ambities helder te formuleren en meetbaar te maken, waardoor
reflectie op de vorderingen nog beter mogelijk wordt. Zo krijgt het
kwaliteitsbeleid van OPOO meer handen en voeten.

Zoals benoemd in het verslag is OPOO op zoek naar bestuurlijke
samenwerking voor het verbeteren van de bestuurlijke slagkracht, en
de borging en verbetering van de onderwijskwaliteit. Naar
verwachting zullen we dit proces in januari 2020 afronden. Tot (maar
zeker ook ná) die tijd zullen we bij OPOO met hetzelfde enthousiasme
ons inzetten voor kwalitatief uitstekend openbaar onderwijs in
Oegstgeest.
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