Ver. Oecumenisch
Onderwijs in Maarn

Onderzoek bestuur en school
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 3 februari 2020

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 en de directie van Vereniging
Oecumenisch Onderwijs in Maarn. We hebben onderzocht of het
bestuur en de directie op de Oecumenische basisschool De Ladder
(hierna: De Ladder) zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of
het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te
blijven verzorgen.

Bestuur: Vereniging Oecumenisch
Onderwijs in Maarn
Bestuursnummer: 30015
School onder bestuur: Oecumenische
basisschool De Ladder
Totaal aantal leerlingen: 189
(Teldatum: 1 oktober 2019)
BRIN: 09IP

Wat gaat goed?
Het bestuur heeft De Ladder voorgedragen als goede school. Ons
onderzoek bevestigt dat De Ladder een goede school is.
Het bestuur, de directie en de leraren werken op een professionele en
gedreven manier samen. Op de school heerst een klimaat dat gericht
is op leren en ontwikkelen. Directie en team weten waar ze goed in
zijn en wat ze nog kunnen verbeteren. De school werkt vanuit een
duidelijke toekomstgerichte visie met een breed aanbod, passend bij
haar leerlingen. Leerlingen, ouders en leraren geven aan dat er
een prettige en open sfeer op de school is. Leerlingen voelen zich
gehoord en gezien en vertellen zich veilig te voelen. Uitkomsten van
veiligheidsmetingen bevestigen dit beeld.
Het bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan de financiële
verplichtingen om het onderwijs te verzorgen.
Wat zijn volgende stappen?
Het lesgeven van de leraren is op orde is maar hier liggen nog kansen
om dit schoolbreed te verbeteren.
Wat moet beter?
Alle onderzochte onderdelen voldoen minimaal aan de eisen die de
wet stelt.
Vervolg
In principe voeren wij over vier jaar opnieuw onderzoek uit naar het
bestuur en de school.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft op 28 november 2019 een vierjaarlijks onderzoek
uitgevoerd bij Vereniging Oecumenisch Onderwijs in Maarn. 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/directie doelen afgesproken met de school,
heeft het voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het
op de verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Heeft het bestuur/directie een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
3. Communiceert het bestuur/directie actief over de eigen
prestaties en ontwikkelingen en die van zijn school?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuurs/
directieniveau en op schoolniveau.
Op het niveau van het bestuur/directie richt het onderzoek zich met de
vier deelvragen op de standaarden binnen de kwaliteitsgebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

Om deze te kunnen beoordelen doen we niet alleen onderzoek op het
niveau van het bestuur/directie, maar onderzoeken we tevens de
onderwijskwaliteit van de school waarvoor het verantwoordelijk is.
Op schoolniveau hebben we onderzoek gedaan bij Oecumenische
basisschool De Ladder.
Een bestuur/directie kan bij het vierjaarlijks onderzoek een verzoek
doen aan de inspectie onderzoek uit te voeren bij een school die naar
de mening van het bestuur/directie goed is. Het bestuur/ directie heeft
ons gevraagd om een onderzoek naar goed te doen bij deze school.
We hebben invulling gegeven aan dit verzoek, en hebben alle
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standaarden in ons onderzoek betrokken.
Onderstaande tabel geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij de
school is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze school
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs.
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht.

Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP1 Aanbod

●

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP3 Didactisch handelen

●

OP4 Extra ondersteuning

●

OP5 Onderwijstijd

●

OP6 Samenwerking

●

Schoolklimaat
SK1 Veiligheid

●

SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat

●

Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten

●

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties

●

OR3 Vervolgsucces

●

Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met de directie, de
voorzitter van het bestuur, het toezichthoudend bestuur en de
medezeggenschapsraad. Tijdens het onderzoek op school hebben
we in alle groepen lessen bezocht en gesprekken gevoerd met
leerlingen, leraren, ouders, de intern begeleider en het
managementteam. Aangezien het onderzoek op schoolniveau, op
verzoek van het bestuur, een onderzoek naar goede kwaliteit was,
hebben we alle standaarden onderzocht.
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
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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
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer op
bestuursniveau. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van het
onderzoek naar een goede school op De Ladder.
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuurs/directieniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat
de oordelen zijn op de onderzochte kwaliteitsgebieden op
bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen
overeenkomen met het beeld dat het bestuur/directie zelf heeft van
de gerealiseerde kwaliteit op de school en in hoeverre het beleid van
het bestuur/directie doorwerkt tot op schoolniveau. Omdat
Kwaliteitszorg en ambitie op bestuursniveau samenvalt met
Kwaliteitszorg en ambitie op schoolniveau, laten we de beschrijving
hiervan achterwege op schoolniveau.

Samenvattend oordeel
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Op beide vragen geven we een positief antwoord. Alle standaarden in
de beide kwaliteitsgebieden zijn tenminste als Voldoende beoordeeld.
Daarbij waarderen we de Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur als goed.
Het bestuur en de directie hebben de kwaliteit van het onderwijs op
De Ladder goed in beeld en sturen gericht op verdere verbetering. De
Ladder is een goede school.
Wij zien op dit moment geen financiële risico’s die het voortbestaan
van het bestuur binnen nu en twee jaar in gevaar kunnen brengen.
Ook het financieel beheer is in orde. Hiermee voldoet het bestuur aan
de eisen van het kwaliteitsgebied Financieel beheer.
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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, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen.
In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven een oordeel op de drie
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
Het antwoord op deze drie vragen is positief. We geven de standaard
Kwaliteitszorg de waardering Goed, omdat het bestuur en de directie
een duidelijke visie en eigen ambities hebben, die zij in de dagelijkse
praktijk realiseren. Zij hebben een goed functionerend systeem van
kwaliteitszorg waarmee zij nu en in de toekomst zicht hebben op de
onderwijskwaliteit en kunnen blijven sturen op verdere verbetering.
Daarmee stelt de school de leerlingen in de gelegenheid om een
ononderbroken ontwikkeling te doorlopen.
Binnen alle lagen van de school is er duidelijk zicht op de kwaliteit van
het onderwijsproces, het schoolklimaat en de resultaten. Dit komt
doordat het managementteam dit systematisch en op verschillende
manieren onderzoekt en evalueert. Vanuit die evaluatie formuleert de
school weer nieuwe toetsbare en ambitieuze doelen en zet
doordachte interventies in.
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
Ook de Kwaliteitscultuur waarderen we als Goed. De kwaliteitszorg en
de kwaliteitscultuur versterken elkaar in dit proces. De cultuur in het
management, in het team en in de groepen is gericht op leren en
ontwikkelen. Het bestuur faciliteert en ondersteunt dit. Leraren voelen
zich mede verantwoordelijk voor het uitwerken van de
onderwijskundige visie en de schoolontwikkeling. Op De
Ladder verbeteren de leraren in verschillende werkgroepen gericht
onderdelen van het onderwijs, geven zij samen invulling aan de
thema's van het projectonderwijs en werken zij actief aan hun eigen
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bekwaamheid. Wanneer nieuwe praktijken worden ingevoerd, vindt
de school het van belang dat deze veranderingen goed doordacht,
doorgesproken en onderbouwd zijn.
De wijze waarop het bestuur/de directe stuurt, met veel professionele
ruimte binnen duidelijke kaders, draagt bij aan het
kwaliteitsbewustzijn van de leraren. Jaarlijks stellen management en
team doelen, plannen en organisatie op school- en bouwniveau bij.
Enerzijds kijken het bestuur/de directie wat de organisatie van
buitenaf nodig heeft en anderzijds gaat de school in op wat de
aanwezige leraren zelf kunnen bieden. Er is voortdurend aandacht
voor verdere ontwikkeling van de school en van de leraren.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn school (KA3)?
We beoordelen de standaard Verantwoording en dialoog als
Voldoende. De formele interne verantwoordingslijnen zijn helder; de
directeur verantwoordt zich naar het bestuur en het bestuur naar de
algemene ledenvergadering (ALV). Wel bezint het bestuur zich op een
manier om de opkomst op de ALV te vergroten.
Verder is er tegenspraak georganiseerd in een medezeggenschapsraad
en leerlingenraad. Bovendien vinden er regelmatig
themabijeenkomsten met ouders plaats waar veel animo voor is. De
medezeggenschapsraad heeft sinds eind vorig schooljaar enkele
nieuwe leden en moet zijn positie opnieuw bepalen. Hiervoor krijgen
de leden alle gelegenheid. Het verplichte overleg tussen de interne
toezichthouders en de medezeggenschapsraad dat tweemaal per jaar
moet plaatsvinden (artikel 17c lid 3 WPO) moet ook weer structureel
gepland worden. Het toezichthoudend bestuur geeft aan dit weer
op te nemen in de reguliere planning. Tenslotte functioneert ook de
leerlingenraad als gesprekspartner voor de directie. Zo veel mogelijk
leerlingen krijgen de gelegenheid hun stem te laten horen via de
leerlingenraad, door twee keer per jaar een nieuwe leerlingenraad in
te stellen.

2.2. Financieel beheer
We zien een goede opzet van de planning- en controlcyclus waaronder
een adequate (tussentijdse) financiële informatievoorziening.
Vereniging Oecumenisch Onderwijs kent een cyclus van plannings- en
verantwoordingsdocumenten volgens de PDCA-principes.
Wij baseren ons oordeel over het financieel beheer op de standaarden
voor financiële continuïteit en financiële rechtmatigheid. Voor
financieel beheer hanteren wij alleen de oordelen Voldoende en
Onvoldoende. Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid,
tenzij daar nadrukkelijk aanleiding voor is.
Het financieel beheer beoordelen wij als Voldoende, omdat zowel de
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financiële continuïteit als de rechtmatigheid Voldoende zijn.

Financiële continuïteit
In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van het bestuur te
zien. Dit is de ontwikkeling van de afgelopen drie jaar en de begroting
voor de komende drie jaar, gebaseerd op de jaarverslaggeving van het
bestuur.

Kengetallen

Indicatie

Realisatie
2016

2017

Prognose
2018

2019

2020

2021

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

7,85

10,36

8,07

8,68

7,42

7,84

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,89

0,92

0,90

0,90

0,90

0,90

Weerstandsvermogen

< 5%

70,8%

76,8%

71,8%

70,3%

69,1%

68,9%

Huisvestingsratio

> 10%

-5,2%

6,1%

9,7%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

13,1%

7,0%

0,6%

0,0%

-0,5%

-0,2%

Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. De tabel
geeft geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigt dat beeld.
Uit de tabel blijkt dat Vereniging Oecumenisch Onderwijs beschikt
over een zeer hoog weerstandsvermogen. Dit wordt veroorzaakt door
de relatief forse omvang van de aanwezige publieke reserve. Een deel
van deze reserve zal in de komende jaren worden aangewend voor
extra investeringen in het onderwijs in verband met de beoogde
huisvesting van de school in een nieuwe accommodatie. De 'current
ratio' ligt meerjarig flink boven de indicatiewaarde als gevolg van de
forse omvang van de (verwachte) liquide middelen.
De huisvestingsratio is over 2016 eenmalig negatief vanwege de
doorwerking van de gehele vrijval (incidentele bate) van de
voorziening onderhoud in 2016.
Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar
nadrukkelijk aanleiding voor is. Met financiële doelmatigheid
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bedoelen we dat het geld efficiënt wordt besteed en dat het geld ten
goede komt aan de door het bestuur gestelde doelen. We verwachten
dat die doelen bijdragen aan kwaliteit van het onderwijs en dat deze
duidelijk zijn toegelicht in het bestuursverslag.
Financiële rechtmatigheid
Wij beoordelen de financiële rechtmatigheid als Voldoende. Wij
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountant.
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en
(lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële
rechtmatigheid.
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3 . Resultaten onderzoek op
schoolniveau: Oecumenische
basisschool 'De Ladder'
In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op
Oecumenische basisschool 'De Ladder'. Het bestuur heeft deze school
voorgedragen voor een onderzoek op verzoek naar een goede school.
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek.

Beoordeling Onderwijs

Conclusie
Oecumenische basisschool De Ladder krijgt de waardering Goede
school. De standaarden Aanbod, Zicht op ontwikkeling, Veiligheid en
Pedagogisch klimaat waarderen wij als Goed, de school maakt
hierop overtuigend haar eigen ambities waar in de praktijk.
De beoordeling van de standaarden uit het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie hebben we in het bestuursdeel (hoofdstuk
2) van dit rapport opgenomen. Binnen dit gebied krijgen ook de
standaarden Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur de waardering Goed.
Alle overige onderzochte standaarden beoordelen we met een
Voldoende. Dit betekent dat het bestuur wat betreft deze standaarden
voldoet aan de wettelijke eisen en wij hierover een beperkte tekst
opnemen in dit rapport.
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De school had in haar zelfevaluatie voorafgaande aan het
inspectiebezoek veel standaarden als goed gewaardeerd. De inspectie
wijkt hier in haar oordelen op de standaarden OP3 (didactisch
handelen), OP8 (toetsing en afsluiting), OR1 (resultaten) en OR2
(sociale en maatschappelijke competenties) in af. Deze zijn voldoende.

3.1. Onderwijsproces

Het aanbod is breed en eigentijds
We waarderen het aanbod als Goed. In het aanbod op De Ladder is de
afgelopen jaren veel ontwikkeld en vernieuwd. We zien een rijk en
uitdagend aanbod, dat goed is afgestemd op de kenmerken van de
leerlingenpopulatie. Bovendien is de leeromgeving in en buiten de
groepen, stimulerend en ondersteunend. Jaarlijks evalueert het team
het aanbod. Het aanbod voldoet aan de kerndoelen en omvat de
referentieniveaus voor taal en rekenen. Sinds enkele jaren geeft het
team projectonderwijs, waarin de zaakvakken, techniek, tekenen en
beeldende vorming geïntegreerd worden aangeboden in alle groepen.
Daarnaast biedt de school haar leerlingen veel extra's zoals drama,
natuur, gym en vanaf het nieuwe kalenderjaar ook ICT door
vakdocenten. Na het vorige inspectiebezoek heeft de school ook een
aanbod voor meerbegaafde leerlingen opgezet. Sinds dit schooljaar is
de school bovendien gestart met ontwikkelingsgericht onderwijs om
daarmee nog meer in te zetten op het aanleren van 21e eeuwse
vaardigheden.
Wat betreft burgerschap onderneemt de school veel activiteiten en
heeft zij een duidelijke leerlijn. Wel kan zij nog kritisch kijken of dit
aanbod voldoende aansluit op wat haar homogene
leerlingenpopulatie nodig heeft.
Leerlingenzorg goed doordacht en effectief
Zicht op Ontwikkeling waarderen we als Goed. De leerlingenzorg is
doordacht en zo ingericht dat de leerlingen optimaal ondersteund
worden om een ononderbroken ontwikkeling door te maken. Hierin
zien we duidelijke verbeteringen ten opzichte van het vorige
inspectiebezoek. De zorgstructuur is helder ingericht en werkt in de
praktijk. De lessen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de
leerlingen en dit is zowel in de groepen als in de onderliggende
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afspraken en documenten zichtbaar. De school hanteert duidelijk
afspraken over welke leerlingen verlengde en verdiepte instructies
krijgen en welke leerlingen buiten de groep ondersteuning krijgen.
Voor leerlingen met een eigen leerlijn, die (voor een bepaald
vakgebied) het eindniveau van groep 8 niet halen en voor leerlingen in
de plusgroep zijn individuele handelingsplannen gemaakt. De leraren
en intern begeleider evalueren deze plannen regelmatig. Ook ouders
zijn hierbij betrokken. Sinds vorig schooljaar voeren de leraren
zogenaamde driehoeksgesprekken met de leerlingen en hun ouders.
Hieraan voorafgaand brengen de leerlingen van groep 5 tot en met 8
hun eigen ontwikkeling en functioneren in beeld via het formulier
ontwikkelingsgesprek. Ook in de pas ontwikkelde rubrics binnen het
portfolio, beoordelen de leerlingen hun eigen functioneren op
verschillende vaardigheden om zicht te hebben waar ze in hun
leerproces staan(gekoppeld aan de invoering van ontwikkelingsgericht
onderwijs).

Didactisch handelen is voldoende maar biedt ruimte voor verbetering
We hebben samen met de directeur en intern begeleider alle groepen
bezocht. Onze bevindingen kwamen grotendeels overeen. We zien
een schoolbrede doorgaande lijn in het klassenmanagement, zoals
deze ook zijn vastgelegd in de Ladderhandleiding en
Ladderkijkwijzer. De lessen zijn mooi opgebouwd, kennen een
duidelijke structuur en de meeste leerlingen zijn betrokken aan het
werk. Ook zien we in alle groepen de afspraken over afstemming op
de ontwikkeling van de leerlingen terug. Schoolbreed is er nog winst
te halen in de verschillen die we zien in de toepassing van het
afgesproken didactisch model. Naast meerdere mooie voorbeelden
hebben we ook lessen gezien waar leraren meer activerende
werkvormen kunnen toepassen, de doelen van de lessen
betekenisvoller kunnen maken en gerichter feedback kunnen geven.
Extra ondersteuning is gepland en wordt uitgevoerd
De extra ondersteuning is Voldoende. Voor leerlingen die structureel
een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de
leeftijdsgroep, voldoet de school aan de wettelijke vereisten. Een
mooie ontwikkeling is dat het team heel recent is gestart met het
betrekken van leerlingen bij het stellen van de ontwikkelingsdoelen in
hun ontwikkelingsperspectief.
In samenwerking kan meer samenhang komen
De standaard Samenwerking is Voldoende. De Ladder werkt met veel
verschillende partners en organisaties samen om het onderwijs aan
haar leerlingen te optimaliseren. Voorbeelden hiervan zijn de
organisaties voor kinderopvang en buitenschoolse opvang,
sportverenigingen, orthopedagogenpraktijk, plaatselijke
ondernemers, de kerken en goededoelenorganisaties. Er ligt een kans
om de effecten van deze samenwerking in kaart te brengen door op
basis van de leerlingenpopulatie een visie en doelen op samenwerking
te formuleren en meer samenhang aan te brengen.
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Toetsing en afsluiting volgens afspraken
De toetsing en afsluiting is Voldoende. De procedures hiervoor
verlopen zorgvuldig en voldoen aan de wettelijke vereisten. Dit geldt
voor de vakgebieden taal en rekenen alsmede voor de overgang naar
het vervolgonderwijs. Voor de zaakvakken ziet de school het zelf ook
als een uitdaging meer grip te krijgen op de resultaten en afsluiting
hiervan.

3.2. Schoolklimaat

Doordacht veiligheidsbeleid, dat werkt in de praktijk
Veiligheid vormt een belangrijk onderdeel van het onderwijs op de
Ladder en de school doet veel om deze ambitie waar te maken. We
waarderen de veiligheid als Goed. De school voldoet aan de wettelijke
eisen met een preventief en curatief veiligheidsbeleid, een
aanspreekpunt voor pesten en de jaarlijkse veiligheidsmonitor. De
school analyseert de uitkomsten van deze metingen grondig, zoekt
naar verklaringen voor opvallende uitslagen en zet hier actie op. Dit
kan leiden tot aanpassing of uitbreiding van protocollen, aanpassing
van beleid of verwerking in de sociale groepsplannen van de
verschillende groepen op De Ladder. Bovendien laten de uitkomsten
van deze monitor zien dat leerlingen zich (over meerdere jaren) heel
veilig voelen op De Ladder. In de gesprekken met leerlingen en ouders,
bevestigen zij dit beeld.
Pedagogisch klimaat is goed
Ook het pedagogisch klimaat krijgt de waardering Goed.
De sfeer op school is plezierig en ondersteunend. De leraren laten
voorbeeldgedrag zien, hebben hoge verwachtingen van de leerlingen
en leerlingen geven aan zich gehoord en gezien te voelen. De
afspraken over hoe leraren en leerlingen op De Ladder met elkaar
omgaan zijn helder en zichtbaar in de groepen en de gangen. Het
team hanteert sociale groepsplannen en licht ouders voor over de
wekelijkse lessen sociaal-emotionele ontwikkeling. Samen met de
leerlingenraad heeft het managementteam bovendien uitgewerkt wat
De Ladder verstaat onder de uitgewerkte visiezinnen 'we hebben
plezier' en 'we vertrouwen elkaar'. Deze uitwerkingen zijn zichtbaar op
visieborden. De leerlingenraad neemt een duidelijke plaats in binnen
de school en praat mee over bijvoorbeeld de schoolregels.
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3.3. Onderwijsresultaten

Passende eindresultaten
De eindresultaten voor rekenen en taal zijn voldoende, ze liggen op
het niveau dat op grond van de leerlingenpopulatie verwacht mag
worden. De school heeft zichzelf hierbij ook passende hoge doelen
gesteld, gebaseerd op de referentieniveaus. De school kan zich verder
ontwikkelen door, uitgaande van haar leerlingenpopulatie en haar
aanbod, ook doelen te stellen en resultaten te analyseren op
domeinen waarop de eindtoetsen niet ingaan en waaraan de school
ook veel aandacht aan besteedt, zoals mondelinge en schriftelijke
taalvaardigheid en de zaakvakken. Met het pas ontwikkelde portfolio
is hier een begin mee gemaakt.
Doelen stellen voor sociale en maatschappelijke competenties
Deze standaard beoordelen we als Voldoende. De Ladder ziet voor de
school een belangrijke taak om de sociale en maatschappelijke
competenties van haar leerlingen verder te ontwikkelen. Zij heeft dit
ook beschreven en zet hier veel lessen en activiteiten op in en meet de
resultaten. Wat nog ontbreekt zijn concrete doelen en resultaten die
zij met al deze activiteiten wil bereiken, en hoe deze zichtbaar
gemaakt kunnen worden, uitgaande van haar leerlingenpopulatie.
Vervolgsucces voldoende in beeld
De school heeft zicht op het vervolgsucces in het voortgezet onderwijs
van haar leerlingen. Deze standaard is Voldoende. Zij krijgt gegevens
van het voortgezet onderwijs over het niveau waar de leerlingen van
De Ladder tot en met het examenjaar zitten. In het eerste jaar krijgt de
leerkracht van groep 8 een warme overdracht vanuit het vo over hoe
de 'Ladderleerlingen' het doen. De school kan deze gegevens gerichter
analyseren en schoolbreed bespreken. In haar eigen evaluatie geeft De
Ladder aan ook vervolgsucces van de leerlingen breder in kaart te
willen gaan brengen, zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling en de
21e eeuwse vaardigheden waar de school veel op inzet.

3.4. 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/de
directie
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit.
Wij zijn trots dat het inspectie onderzoek bevestigt dat De Ladder een
goede school is. Dit is het resultaat van een gedreven team, dat elke
dag hard werkt om alle leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te
bieden. Wij herkennen ons in de beschrijving van de inspectie, dat op
De Ladder een klimaat heerst dat gericht is op leren en ontwikkelen en
er op een professionele en gedreven manier samen wordt gewerkt.
Het rapport geeft een goede weergave van de ontwikkeling van de
school over de afgelopen vier jaren. Als schoolbestuur, directie en
leerkrachten willen wij dit niveau vasthouden en verder verbeteren. Er
is op onze school een rijk en uitdagend aanbod met aandacht voor de
brede ontwikkeling van de kinderen. Tevens is er in de afgelopen jaren
hard gewerkt om de zorgstructuur helder in te richten met verlengde
en verdiepte instructies zowel binnen- als buiten de groep. Dit is
bevestigd door de inspectie met een waardering ‘goed’ op het
onderdeel ‘Zicht op Ontwikkeling’.
De Ladder blijft continu streven om uitdagend onderwijs te bieden. De
suggesties die in het rapport gedaan worden helpen ons bij het maken
van keuzen voor ontwikkelonderwerpen in het schoolplan 2020-2024.
Zo wil onze school zich de komende jaren focussen op het verder
ontwikkelen van het ontwikkelingsgericht onderwijs, waarbij we de
doelen van de lessen betekenis vol willen maken en daar gerichte
feedback op kunnen geven.
Vanuit onze oecumenische visie zien wij kansen om de sociale en
maatschappelijke competenties van onze leerlingen verder te
ontwikkelen zodat ze van betekenis kunnen zijn in de maatschappij.
Ten slotte wil De Ladder investeren in het behouden van de veilige en
open sfeer met duidelijke communicatie tussen school, ouders en
leerlingen, zodat we niet alleen nu, maar ook in de toekomst een
goede school blijven.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

