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Samenvatting 

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in januari 2019 als 
onvoldoende beoordeeld, omdat de onderwijskwaliteit op een aantal 
standaarden niet aan de basiskwaliteit voldeed. 
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. 
 
Wat is verbeterd 
De school heeft voldaan aan de herstelopdrachten die naar aanleiding 
van het vierjaarlijks onderzoek in 2019 gegeven zijn. Het team heeft in 
de tussenliggende periode hard gewerkt om de onderwijskwaliteit te 
verbeteren en met resultaat. Er is meer rust in de school en er heerst 
een positieve sfeer. Tijdens ons herstelonderzoek hebben wij een 
enthousiast team aan het werk gezien met steeds meer grip op het 
onderwijsleerproces en dat trots is op wat er bereikt is. De 
ontwikkeling en de leerprestaties van de leerlingen zijn veel beter in 
beeld. Ook krijgt het team beter inzicht in de onderwijskwaliteit die 
geleverd wordt. Dit komt door de inzet van het team, maar zeker ook 
door de aansturing van de schoolleiding. Zij hebben er onder meer 
voor gezorgd dat de kwaliteit van de didactiek op de agenda is komen 
te staan.    
 
Wat kan beter 
Het verbeterproces waar de school in zit, is nog pril en kwetsbaar. De 
aansturing vanuit een helikopterview door de schoolleiding zal dan 
ook een prominente plek moeten houden. Het team is bezig om de 
verbeteringen verder door te voeren en te verdiepen. Een van de 
volgende stappen is om de analyse van de leerprestaties en 
ontwikkeling van de leerlingen nog verder uit te diepen, zodat leraren 
hun onderwijs beter kunnen afstemmen en het aanbod aansluit bij 
wat de leerlingen nodig hebben. Tevens kunnen de leraren, nog meer 
dan nu gebeurt, meegenomen worden in de verbeterstappen, zodat 
zij meer ‘eigenaar’ zullen zijn van het proces. Deze verbeterstappen 
kunnen concreter gemaakt worden. Heldere afspraken over hoe de 
lessen in de kernvakken gegeven worden, maken het ook makkelijker 
om de kwaliteit ervan cyclisch te monitoren.  
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Wat moet nog beter 
De onderwijskwaliteit op Vrije Basisschool (VBS) De Regenboog 
voldoet aan de eisen die de wet stelt. Op één onderdeel is echter nog 
een hiaat geconstateerd. De afstemming van de instructie voldoet nog 
niet aan het wettelijke minimum (art. 8, WPO). Hiervoor ontvangt de 
school een herstelopdracht. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 3/18



Inhoudsopgave 

1. 5 Opzet van het herstelonderzoek 

2. 7 Hoofdconclusie en vervolg 

3. 9 Resultaten herstelonderzoek 

4. 14 Reactie van het bestuur 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 4/18



Opzet van het herstelonderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

OP4 (Extra) ondersteuning  

OP6 Samenwerking  

OP8 Toetsing en afsluiting  

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

SK2 Pedagogisch klimaat  

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten ● 

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties  

OR3 Vervolgsucces  

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

De inspectie heeft op 27, 28 oktober en 11 november 2020 een 
herstelonderzoek uitgevoerd op VBS De Regenboog naar aanleiding 
van het oordeel onvoldoende in januari 2019. 
 
Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te 
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair 
onderwijs. 

Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek op 27 en 28 oktober 2020 bestond uit de volgende 
activiteiten: we hebben lessen bezocht, documenten geanalyseerd, 
gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders, leraren, directie, interne 
begeleider en bestuurders. 
 
Voor een volledig beeld op de standaarden Aanbod (OP1) en Zicht op 
ontwikkeling (OP2) zijn wij op 11 november 2020 nogmaals in gesprek 
gegaan met de intern begeleider en de coördinator van de 
kleuterklassen. 
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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 in de periode januari 2019 tot oktober 2020 geen signalen over 
VBS De Regenboog bij ons binnengekomen die opvolging vereisen. 
 
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. 
 

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 
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Hoofdconclusie en vervolg 2 . 
In januari 2019 hebben wij bij Stichting de Vrije School Eindhoven- 
Zuid een vierjaarlijks bestuursonderzoek uitgevoerd. Bij het 
verificatieonderzoek op VBS De Regenboog die onder dit bestuur valt, 
zijn mogelijke risico’s in de onderwijskwaliteit geconstateerd. Om die 
reden is het verificatieonderzoek omgezet in een risico-onderzoek en 
is het oordeel Onvoldoende toegekend. 
 
Op 27, 28 oktober en 11 november 2020 hebben wij een 
herstelonderzoek uitgevoerd en kennen nu het oordeel Voldoende 
toe. 
 
Het team van VBS De Regenboog heeft er hard aan gewerkt om de 
onderwijskwaliteit te verbeteren. De onderwijskwaliteit voldoet aan 
de wettelijke eisen en aan alle herstelopdrachten is voldaan, met 
uitzondering van één aspect van de kwaliteit van het lesgeven. De 
afstemming van de instructie is nog onvoldoende teruggezien in 
de door ons geobserveerde lessen. Hieraan zal de school komende tijd 
aandacht moeten besteden om aan de wettelijke minimumeis te 
voldoen. 
 
Naast het wegwerken van de tekortkomingen is het team in gesprek 
om de visie en identiteit van het onderwijs op een vrije school 
opnieuw onder de loep te nemen. De ambities hiervoor zijn nu aan het 
ontstaan en is er de wens om het vrije school concept (opnieuw) vorm 
en inhoud te geven. In dit proces zal het team scherp moeten blijven 
waken over een stevige borging van de basiskwaliteit en zo een goede 
balans te vinden tussen de wettelijke eisen en de eigen ambities. 
 
Afspraken over vervolgtoezicht 
De school heeft zich voldoende verbeterd en valt onder het reguliere 
toezicht. In het derde kwartaal van 2021 toont de school aan dat zij de 
genoemde tekortkoming (zie herstelopdracht) op orde heeft gebracht. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? 
 

Wat doen wij? 

Didactisch handelen (OP3): 
Leerlingen krijgen nog onvoldoende 
gerichte instructie op basis van hun 
onderwijsbehoeften. (art. 8, lid 1 
WPO) 

Het bestuur kan aantonen dat het 
didactisch handelen zodanig 
verbeterd is dat er sprake is van 
instructie die is afgestemd op de 
onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. 

In het derde kwartaal van 2021 
verwachten wij van het bestuur een 
(schriftelijke) verantwoording van de 
herstelopdracht. 

Afspraken over vervolgtoezicht 
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Resultaten herstelonderzoek 3 . 
Het onderwijsproces en de kwaliteitszorg zijn verbeterd. In opdracht 
van het bestuur is het team onder aansturing van de interim-directeur 
en de intern begeleider aan de slag gegaan om de onderwijskwaliteit 
te verbeteren. De verbetering is gericht op de doorgaande aanbodlijn, 
beter zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en verbetering van 
het lesgeven. Daarnaast moesten de kwaliteitszorg, de 
kwaliteitscultuur en de verantwoording sterk verbeteren. 
 
Het aanbod voldoet nu aan de kerndoelen, er is voldoende zicht op de 
ontwikkeling van de leerlingen en de didactische kwaliteit heeft een 
verbeterslag gemaakt. De kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur hebben 
een structuur gekregen die als goede basis dient om de 
verbeterprocessen op cyclische wijze uit te voeren.  
 

3.1. Onderwijsproces 

OP1 Aanbod 
Tijdens het onderzoek in januari 2019 is de standaard Aanbod (OP1) 
beoordeeld als Onvoldoende. De school kon niet aantonen dat het 
onderwijsaanbod dekkend was voor de kerndoelen en dat er sprake 
was van een doorgaande lijn in de leerjaren. 
 
Het onderzoek van oktober 2020 toont aan dat de school deze 
wettelijke tekortkomingen hersteld heeft. De standaard Aanbod wordt 
door ons beoordeeld met een Voldoende. Het leerstofaanbod voldoet 
aan de kerndoelen, de school maakt voor de kernvakken gebruik van 
methodes. In de kleuterklassen (groep 1-2) is sprake van een plannend 
aanbod, en het team is bezig om dit scherper af te stemmen op het 
vervolg in klas 1 (groep 3). Een aandachtspunt in het kader van de 
overdraagbaarheid en evaluatie is dat de afstemming op de 
onderwijsbehoefte van de kleuters in de dagplanning en het logboek 
explicieter kan worden vormgegeven. 
 
OP2 Zicht op ontwikkeling 
Het vierjaarlijks onderzoek liet zien dat het onderwijs op VBS De 
Regenboog onvoldoende aansloot bij de verschillende leerbehoeften 
van de leerlingen. Een (belangrijk) deel van de ondersteuning vond 
buiten de groep plaats, waardoor leraren minder zicht hadden op de 
ontwikkeling van de leerlingen. 
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Ook zochten leraren onvoldoende naar verklaringen waarom 
stagnatie in de ontwikkeling bij leerlingen plaatsvond en werden de 
genormeerde toetsen niet in alle gevallen volgens de voorgeschreven 
regels afgenomen. 
 
Tijdens ons herstelonderzoek hebben wij vastgesteld dat de school de 
tekortkomingen heeft hersteld. Derhalve beoordelen wij deze 
standaard nu als Voldoende. De genormeerde toetsen worden nu 
volgens de voorgeschreven regels afgenomen. Leraren onderzoeken, 
samen met de intern begeleider, naar mogelijke verklaringen wanneer 
de ontwikkeling van leerlingen stagneert. 
Er is een duidelijke zorgstructuur opgezet, die zorgvuldig bewaakt 
wordt door de intern begeleider. Er worden groepsbesprekingen 
gevoerd, groepsoverzichten en trendanalyses gemaakt en aangevuld 
met de resultaten van diverse toetsen richten de leraren hun 
onderwijs naar onderwijsbehoefte van hun leerlingen in. Dit doen zij 
in de vorm van didactische plannen, zoals clusterplannen voor de 
intensieve en gevorderde subgroepen in de klas. Waar nodig stellen zij 
handelingsplannen op wanneer er hiaten in de ontwikkeling 
vastgesteld zijn. Deze werkwijze is nog pril en moet in de komende 
jaren stevig geborgd gaan worden. Er zijn mogelijkheden voor verdere 
versterking van de planmatige voorbereiding van het onderwijs. Zo 
kunnen de beoogde resultaatdoelen concreter geformuleerd worden 
op de drie niveaus van afstemming, die de leraren beogen. 
 
OP3 Didactisch handelen 
In het onderzoek in januari 2019 hebben wij vastgesteld dat de 
kwaliteit van het didactisch handelen onvoldoende was. De leerlingen 
kregen nog onvoldoende gerichte instructie, de onderwijstijd kon 
effectiever ingezet worden en er was sprake van een onvoldoende 
taakgerichte werksfeer. 
 
In dit herstelonderzoek beoordelen wij de kwaliteit van het lesgeven 
als Voldoende. Op één onderdeel van het didactisch handelen voldoet 
de school nog niet aan de wettelijke eisen. Dit betreft de afstemming 
van de instructie. Hiervoor krijgt de school een herstelopdracht (art. 8, 
WPO). 
We zien dat de pedagogische relatie tussen de leraren en de leerlingen 
op orde is. Op basis van onze lesbezoeken constateren we dat het 
didactisch handelen in het algemeen aan de basiskwaliteit voldoet. Er 
is een taakgerichte werksfeer en er wordt in de meeste lessen effectief 
met de onderwijstijd omgegaan. In de meeste lessen zien we dat er 
rust en structuur is en het gedrag van de leraar voorspelbaar. Wij zien 
in de lessen dat het onderwijs op drie verschillende niveaus is 
voorbereid. Deze afstemming op de drie niveaus zien wij het meest 
terug in de fase van de verwerking van de leerstof. In de instructie, die 
hieraan voorafgaat, zien wij deze afstemming onvoldoende terug. 
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Tot slot kan de kwaliteit van de vakdidactiek versterkt worden. Hier 
zien wij een sleutelrol voor de aanwezige specialisten binnen het 
team, dit lichten wij verder kort toe binnen de standaard 
kwaliteitscultuur. 

3.2. Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid 
Net als bij het vierjaarlijks onderzoek beoordelen we de standaard 
Veiligheid als Voldoende. De school moest veiligheidsbeleid maken en 
heeft dit vervolgens gedaan. De school voldoet hiermee aan de 
wettelijke eisen. 
De school beschikt over een veiligheidsmonitor waarmee de sociale 
en fysieke veiligheid van de leerlingen gevolgd wordt. Ook is er een 
anti-pestcoördinator betrokken bij de school. Aandachtspunt is het 
feit dat de leerlingen desgevraagd (nog) niet weten wie deze rol in de 
school vervult. 

3.3. Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten 
Tijdens het vorige onderzoek zijn de resultaten als Voldoende 
beoordeeld. 
Ook in het herstelonderzoek beoordelen we deze standaard als 
Voldoende. Het aantal leerlingen dat het fundamentele niveau 1F en 
het streefniveau 2F (voor lezen en taalverzorging) en 1S (voor rekenen) 
in 2018 en 2019 heeft behaald, ligt boven de signaleringswaarden die 
wij hanteren. Daarbij merken we wel op dat de resultaten van scholen 
met een vergelijkbare populatie voor 1S/2F beduidend hoger zijn. Er is 
dus nog ruimte voor verbetering, wat inhoudt dat de leerlingen meer 
geletterd en gecijferd de basisschool kunnen verlaten dan nu het geval 
is. 
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3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg 
In januari 2019 was de kwaliteitszorg onvoldoende, omdat de school 
niet beschikte over een werkend stelsel van kwaliteitszorg. 
 
Het herstelonderzoek laat zien dat de school deze standaard 
verbeterd heeft. De kwaliteitszorg krijgt nu het oordeel Voldoende. 
We zien dat de school zicht heeft op de veiligheid en de leerprestaties 
van de leerlingen (en de ontwikkeling hierin). Daarnaast heeft de 
school zicht op de kwaliteit van het lesgeven, omdat een externe partij 
dit in opdracht van de school in kaart heeft gebracht. De school 
hanteert schoolnormen voor de leerresultaten en heeft afspraken 
gemaakt over de didactische leerkrachtvaardigheden die verwacht 
worden bij de lessen in de kernvakken. De school ontwikkelt 
momenteel een systematiek waarmee zij cyclisch zicht kan krijgen en 
houden op alle elementen van het onderwijsleerproces, de veiligheid 
en de resultaten. 
Het kwaliteitsbewustzijn is zich volop aan het ontwikkelen, maar de 
borging van wat goed gaat is nadrukkelijk een aandachtspunt. De 
structuren voor de kwaliteitszorg liggen er. Nu is de tijd daar om aan te 
tonen, met behulp van de kwaliteitskaarten, dat deze ook werken om 
op een doordachte en cyclische wijze te werken aan de 
onderwijskwaliteit. Tevens is er aandacht nodig voor verdere focus en 
concretisering van de doelen die in de vele plannen vermeld staan. 
Hierin is belangrijk dat het team meegenomen gaat worden in de 
verbeterstappen, zodat zij zich (mede-)verantwoordelijk gaan voelen 
voor de kwaliteitsverbetering. 
 
KA2 Kwaliteitscultuur 
Het onderzoek in 2019 concludeerde dat er geen planmatig 
onderhoud en monitoring was van de bekwaamheid van het 
personeel. Ook is vastgesteld dat er geen sprake was van een 
transparante organisatiecultuur. Om die reden is de standaard 
kwaliteitscultuur als Onvoldoende beoordeeld. 
 
Het herstelonderzoek laat zien dat de school hier een kwaliteitsslag 
heeft gemaakt. De standaard kwaliteitscultuur beoordelen we als 
Voldoende. De eerste stappen in de richting van een professionele 
cultuur zijn gezet. 
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Inmiddels gaan de leraren elkaars lessen observeren en zijn er 
algemeen coördinatoren in positie gezet om een schakel te worden in 
de aansturing van de schoolontwikkeling. De scholing van de leraren is 
gekoppeld aan de ontwikkeling en koers van de organisatie. De 
leraren hebben nu een beter beeld van wat er aan competenties van 
hen verwacht wordt. Een extern bureau heeft lessen geobserveerd en 
een eerste verdeling gemaakt naar start-, basis- en vakbekwame 
leraren, zodat voor iedere leraar duidelijk is welke ontwikkelpunten er 
liggen. 
Binnen het team zijn (nu) diverse specialisaties, zo is er een 
rekenspecialist, een taalspecialist en een specialist op het gebied van 
meer- en hoogbegaafdheid. Deze collega’s gaan een rol vervullen in 
de begeleiding, vakinhoudelijke en vakdidactische ontwikkeling van 
de collega’s. Wij zien dat er nu voldoende veiligheid en openheid is 
om met elkaar het onderwijs, en met name de didactiek, te 
verstevigen. Hier liggen kansen om meer met en van elkaar te (gaan) 
leren, elkaar aan te spreken en de transparantie van de 
kwaliteitscultuur te vergroten. 
 
KA3 Verantwoording en dialoog 
In het onderzoek in 2019 voldeed de informatie die in de schoolgids 
vermeld stond, niet aan de wettelijke vereisten. Daarom was deze 
standaard van onvoldoende kwaliteit. 
 
Tijdens ons recente herstelonderzoek beoordelen we deze standaard 
als Voldoende. De school gaat op constructieve wijze de dialoog aan 
met het bestuur en de medezeggenschapsraad. Ouders geven aan dat 
zij voldoende geïnformeerd worden en er ruimte is om het gesprek 
aan te gaan. Hoewel de informatie in de schoolgids aangepast is, is 
hier nog wel ruimte voor verbetering. De school kan meer 
(achtergrond-)informatie geven over de resultaten van het 
onderwijsleerproces en de uitkomsten van de ingezette 
verbeteractiviteiten. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
In de school is veel inzet gepleegd in de periode tussen de beide 
inspectiebezoeken (januari 2019 - oktober 2020) op het brede vlak van 
de onderwijskwaliteit, ook in coronatijd. Overigens geldt die inzet en 
focus op onderwijskwaliteit nog onverkort, ook na het 
inspectiebezoek. 
 
Het bestuur heeft de directeur opdracht verstrekt de instructie op het 
gewenste niveau te brengen. Door de directeur is externe, 
onafhankelijke toetsing georganiseerd t.b.v. de didactische 
onderwijskwaliteit. Daarnaast is intern begeleiding en toetsing 
gecombineerd met externe begeleiding en continue monitoring. Deze 
inzet, en meer heeft, heeft ertoe geleid dat de inspecteurs op basis 
van het gehouden onderzoek zijn gekomen tot een voldoende 
waardering; ‘Op basis van onze lesbezoeken constateren 
we dat het didactisch handelen in het algemeen aan de basiskwaliteit 
voldoet.’ 
 
Het bestuur hecht eraan om de in het rapport gedane uitspraken, daar 
waar dit moet en kan, te plaatsen in de schoolse context. 
 
Binnen de school vindt reeds geruime tijd intensief overleg plaats 
tussen de groepen 2 & 3. Dit gebeurt mede vanuit de gedachte dat wij 
groep 3 eigenlijk willen toevoegen aan de groepen 1 & 2. Zo ontstaat 
extra ruimte om te komen tot spelend leren voor leerlingen in de 
groepen 3. Daarnaast zijn de logboeken (die eerder door de inspectie 
in orde werden gevonden) verbeterd en aangepast. Alle beschikbare 
en noodzakelijke data worden in ParnasSys opgeslagen en zijn 
actueel. Dit maakt het mogelijk om passende en gerichte 
verslaglegging te plegen en groeps- of individueel gerichte 
handelingsplannen op te stellen. Daarnaast is de verantwoording van 
het schoolse handelen gegarandeerd. M.b.t. de onderwijsdoelen geldt 
dat de school, op basis van de verschillende analyses het aanbod 
afstemt. Met de CITO M-toetsen wordt voorgesorteerd op de nieuwe 
beoordelingscriteria gebaseerd op de schoolweging. 
Het analyseren vindt plaats op basis van de beschikbare toets data; dit 
zijn feitelijke en daardoor ‘harde data’. Het vaststellen van de 
ontwikkeling op grond van deze data leidt tot het optimaliseren van 
de didactiek als de content van het onderwijs. 
De te ontwikkelen didactische vaardigheden hangen één op één 
samen met het ‘zicht’ op onderwijs. Om de leerkrachten optimaal te 
ondersteunen zijn de specialisten maximaal ingezet. De specialisten 
begeleiden, helpen en ‘scholen’ de leerkrachten op hun specifieke 
expertise gebied: rekenen, taal en meer-begaafdheid. 
Tegelijk dragen zij, samen met de intern begeleider, zorg voor de 
vakinhoudelijke afstemming en de actualiteit van de methodieken. 
De specialisten zijn tevens verantwoordelijk voor de 
kwaliteitskaarten. Naast de specialisten leveren BVS-schooladvies en 
CTPO een bijdrage aan de verbetering van het leerproces. 
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De inzet m.b.t. het verbeteren van de didactische kwaliteit leidt tot het 
nader beschouwen van de reeds geleverde en te leveren 
leerprestaties. 
Hiervoor geldt dat het bestuur en de directeur van mening zijn dat de 
lat, waar het gaat om het cognitief presteren, omhoog kan en moet. 
De school voegt hierin de daad bij het woord; de school heeft twee 
specialisten meer- en hoogbegaafdheid in dienst. Zij ondersteunen en 
begeleiden leerlingen, een groep kleuters en een groep leerlingen 
vanuit de groepen 3 t/m 8. 
Deze inzet en organisatievorm toont onmiskenbaar aan dat de school 
oog heeft voor verschillen, ook waar het de louter cognitieve betreft, 
in leerbehoefte, -doelen en -strategie bij leerlingen. 
Dit inzicht, deze attitude, is tevens zichtbaar in de wijze van 
differentiëren welke in de groepen zichtbaar is. 

Met het proces gericht op missie en visie en het verwerven van de 
passende identiteit, worden tevens alle verworvenheden geborgd in 
de organisatie, dit betreft ook de didactische kwaliteiten, de 
pedagogische inbedding en de antroposofie zoals deze door de 
teamleden ervaren en gedragen wordt. 
Feitelijk bouwt het team, als in een cyclisch proces, de kwaliteitszorg 
verder uit en wordt deze ‘als vanzelf’ geborgd. Feitelijk is er sprake van 
een ‘kwaliteitscultuur’. 
Hierin zijn de gehanteerde kwaliteitscycli, zorg/didactiek/pedagogiek/
bestuurlijk, gelijk en noodzakelijk om te komen tot een kwalitatieve 
verbetering en borging van de processen. De cycli staan beschreven in 
de daartoe bestemde documenten. 
De kwaliteitscultuur betreft dus ook de realisatie van de visie en 
missie, de continuïteit, het professioneel statuut, de werkverdeling, 
het jaarplan. 
De school heeft zich tot doel gesteld om, nog meer dan zij voorheen 
deed, de ouders optimaal te informeren over alle zaken hun kinderen 
en de school betreffende. De school beraadt zich echter nog over de te 
publiceren leerresultaten i.v.m. de effecten van de coronacrisis op het 
leeraanbod, de gegeven instructie en leerrendementen. 
 

Wellicht ten overvloede volgt hieronder een puntsgewijze toelichting 
uit de eerste reactie van het bestuur op de conceptrapportage. 
Het betreft in alle gevallen een aanvulling op de gedane uitspraak en 
constatering door de inspectie. 
 
Pagina 9: (OP1-aanbod) 
Momenteel vindt intensief overleg plaats tussen de groepen 2 en 3. 
Dit gebeurt vanuit de gedachte dat wij groep 3 eigenlijk willen 
toevoegen aan de groepen 1 & 2. Zo ontstaat extra ruimte om te 
komen tot spelend leren en spelen voor de groepen 3. 
Daarnaast worden de logboeken (die eerder door de inspectie meer 
dan in orde werden gevonden) onder de loep genomen. 
Alle data worden in ParnasSys opgeslagen en zijn actueel. 
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Pagina 9/10: (OP2- zicht op ontwikkeling) 
M.b.t. de onderwijsdoelen of resultaten geldt dat op grond van de 
beschreven doelen (op basis van de verschillende analyses) het 
aanbod afgestemd dient te worden. Tegelijk wordt vanaf de komende 
M-toetsen voorgesorteerd op de nieuwe beoordelingscriteria 
augustus 2021 inzake de schoolweging. 
Het betreft in alle gevallen door de leerkrachten te verwoorden 
individuele cognitieve leerdoelen op basis van ‘harde data’. 
Het vaststellen van de ontwikkeling op grond van ‘harde data’ leidt tot 
het optimaliseren van zowel de wijze van aanbieden als de inhoud van 
het onderwijs. 

Pagina 10/11: (OP3- didactisch handelen) 
Deze vaardigheden hangen één op één samen met het ‘zicht’ op 
onderwijs. Om het geconstateerde ‘tekort’ te corrigeren zijn de 
specialisten maximaal ingezet ter ondersteuning van de leerkrachten. 
Zij begeleiden, helpen en ‘scholen’ de leerkrachten op hun specifieke 
expertise gebied; rekenen, taal en meer-/hoog- begaafdheid. Tegelijk 
dragen zij, samen met de intern 
begeleider, zorg voor de vakinhoudelijke afstemming en de actualiteit 
van de methodieken. De specialisten zijn tevens verantwoordelijk 
voor de kwaliteitskaarten. Naast de specialisten is BVS-schooladvies 
en CTPO door de directeur gevraagd een bijdrage te leveren t.b.v. de 
instructie. 

Pagina 11: 
Het bestuur kan niet vaststellen of de genoemde vergelijking louter 
vrijescholen betreft of dat, bijvoorbeeld, een vergelijk is gemaakt op 
grond van sociale en ouder-kenmerken. 
M.b.t. het uitstroomniveau deelt het bestuur echter wel de aanname 
van de inspecteur. Ook het bestuur is van mening dat er ruimte is om 
tot een hoger uitstroomniveau te kunnen komen. 
De aanname is dat de leerlingen wellicht cognitief te weinig of te laag 
presteren gelet op basis van bijvoorbeeld de ‘schoolweging’. 
Op dit thema raakt wellicht de filosofie van hoofd-hart-handen (de 
school als broedplaats voor de ontwikkeling van de gehele mens) aan 
de maatschappelijke wens tot cognitief optimaal presteren. 
De school is nog zoekende naar de juiste balans hierin. 
Het feit dat ‘de lat omhooggaat’, dat differentiëren ‘moet’, dat er 
aandacht en een aangepast leerprogramma t.b.v. meer/
hoogbegaafden is en er individuele leerdoelen zullen worden 
vastgesteld zal ‘als vanzelf’ leiden tot meer of een hogere geletterd- 
en gecijferdheid; dus ook tot een passende score. 

Pagina 12: (KA1-kwaliteitszorg) 
In schooljaar 2020-2021 zal het eigenaarschap van de school meer en 
meer worden ‘teruggegeven’ aan het team. De eerder ingezette 
interimfase en de daarmee samenhangende en noodzakelijke 
ingrepen en werkzaamheden behoren na dit schooljaar tot het 
verleden. 
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Met dit proces worden tevens alle verworvenheden geborgd in de 
organisatie. Het team wordt meegenomen in alle verdere 
verbeterstappen zodat zij eigenaarschap kunnen nemen en zich 
medeverantwoordelijk weten en voelen voor de algehele 
kwaliteitsverbetering en borging. Het betreft feitelijk de laatste fase 
van kwalitatieve zorg en borging van de kwaliteit en het aanbod. Het 
cyclisch handelen m.b.t. de kwaliteitszorg is feitelijk een voortdurend 
proces op basis van de nu behaalde resultaten en wijze van 
organiseren. Alle gehanteerde kwaliteitscycli zijn gelijk en 
gelijklopend. Feitelijk blijken draagvlak en verantwoordelijkheid uit 
het hanteren en uitvoeren van de werkwijze en noodzakelijke 
handelingen van de kant van de leerkrachten. De cycli staan uitvoerig 
beschreven in de daartoe bestemde documenten, 
deze zijn bekend bij de leerkrachten en worden punctueel gehanteerd. 
 
Pagina 12: (KA2-kwaliteitscultuur) 
Sinds de komst van de directeur a.i. en de intern begeleider wordt op 
alle niveaus transparant gecommuniceerd en worden de collegae 
uitgenodigd verantwoordelijkheid te nemen. Dit betreft ook de 
kwaliteitscultuur. Het communiceren over en de realisatie van de visie 
en missie, de continuïteit, het professioneel statuut, de werkverdeling, 
het jaarplan zijn allemaal onderdelen gericht op draagvlak, 
eigenaarschap, verantwoordelijkheid. Het schooljaar 2020-2021 biedt 
daartoe alle ruimte. 
 
Pagina 13: (KA3- verantwoording en dialoog) 
In de komende schoolgids worden de resultaten opgenomen indien 
de daartoe noodzakelijke toetsen zijn afgenomen. Het betreft hier de 
eindtoetsen van groep 8. 
Deze ontbraken door corona in het voorgaande schooljaar. 
De school beraadt zich nog over de te publiceren data mocht de 
huidige coronacrisis het onderwijs blijven treffen zoals zij dat in de 
afgelopen maanden heeft gedaan. 
 
Bestuur Stichting Vrije School Eindhoven-Zuid. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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