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Datum vaststelling: 14 januari 2020

4 . Resultaten onderzoek goede
school: Basisschool Bos en Vaart
In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op
Basisschool Bos en Vaart. Het bestuur heeW deze school voorgedragen
voor een onderzoek op verzoek naar een goede school.
Onderstaand Rguur geeW de resultaten weer van het onderzoek.

Beoordeling Onderwijs

Conclusie
Wij waarderen de kwaliteit van het onderwijs op Bos en Vaart als
Goed, omdat we de kwaliteitsgebieden Onderwijsproces,
Schoolklimaat, Onderwijsresultaten en Kwaliteitszorg en ambitie de
waardering Goed hebben gegeven.

4.1. Het Onderwijsproces is goed
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Aanbod
Deze standaard hebben we als Goed gewaardeerd omdat de school
niet alleen voldoet aan de basiskwaliteit, maar ook op overtuigende
wijze de eigen aspecten van kwaliteit realiseert. Het aanbod van de
school is breed en toekomstgericht. Zo leren leerlingen
programmeren en krijgen zij technieklessen en is er een aanbod voor
informatie en communicatie technologie (ICT). De school heeW voor
het cultuur aanbod een specialist in dienst. Verder is de
leeromgeving uitdagend en gericht op de kenmerken van de
leerlingen. Tijdens de lessen hebben we gezien dat aanbod gebaseerd
is op het beheersen van leerstrategieën. De leraren hebben hiervoor
een training gehad ‘De kunst van het Lesgeven’.
Zicht op ontwikkeling
Deze standaard is als Goed gewaardeerd. De school voldoet aan de
basiskwaliteit en realiseert op overtuigende wijze de eigen aspecten
van kwaliteit. De leraren houden prima zicht op de ontwikkeling van
hun leerlingen met behulp van toetsen, observaties, leerlingenwerk en
gesprekken. Zij volgen de ontwikkeling van de leerlingen niet alleen bij
taal, lezen en rekenen, maar ook bij wereldoriëntatie en de creatieve
vakken. De school brengt de leerbehoeWen van leerlingen breed in
kaart. Naast de analyse van de toetsresultaten van leerlingen zijn er
ook oudergesprekken en gesprekken met leerlingen. Ook zijn er
gesprekken met specialisten en leraren van voorgaande jaren.
Didactisch handelen
Deze standaard hebben we als Goed gewaardeerd. De school voldoet
aan de basiskwaliteit en realiseert op overtuigende wijze de eigen
aspecten van kwaliteit. Het didactisch handelen van de leraren is
gebaseerd op hoge verwachtingen die ze hebben van de leerlingen.
Voorts is het doelgericht en afgestemd op de leerbehoeWen van de
leerlingen. Ook hebben we gezien dat in alle lessen de leraren de
onderwijstijd eTciënt gebruiken. De leraren betrekken leerlingen bij
het plannen en structureren van hun handelen. Hierdoor lukt het de
leraren om de lessen passend te maken voor de leerlingen, gericht is
op het behalen van het beoogde eindniveau.
(Extra) ondersteuning
Deze standaard hebben we als Voldoende beoordeeld en voldoet
hiermee aan de basiskwaliteit. De school stelt voor leerlingen met een
eigen leerlijn een ontwikkelingsperspectief met ambitieuze en
realistische doelen op, dat twee keer per jaar met ouders en leerlingen
wordt besproken.
Samenwerking
Deze standaard is als Goed gewaardeerd, omdat de school niet alleen
voldoet aan de basiskwaliteit, maar ook op overtuigende wijze de
eigen aspecten van kwaliteit realiseert. Zo weet de school haar
kernpartners te vinden en te bereiken en is er structureel overleg met
instanties als Bureau Halt, de GGD, de politie en het Centrum voor
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Jeugd en Gezin. Deze laatste instantie verleent waar gewenst
opvoedkundige ondersteuning aan gezinnen van de school en bureau
Halt geeW preventieve voorlichting over drugs en vuurwerk. De
wijkagent en vertegenwoordigers van de wijkraad komen op vaste
momenten langs voor een gesprek met de schoolleiding en de
medezeggenschapsraad.

Toetsing en afsluiting
Deze standaard is als Goed gewaardeerd omdat ook hier de school op
overtuigende wijze de eigen aspecten van kwaliteit realiseert. Zo is er
een protocol en kalender voor het afnemen van toetsen. Daarnaast is
er een procedure om het advies voor het vervolgonderwijs te bepalen
en spant de school zich in om de leerlingen op een passende school
voor voortgezet onderwijs te krijgen. Directie en leraren betrekken de
ouders en leerlingen in het traject om een passend advies voor het
voortgezet onderwijs te bepalen.

4.2. Het schoolklimaat is veilig en respectvol

Veiligheid
Deze standaard waarderen we als Goed omdat de school voldoet aan
de basiskwaliteit en op overtuigende wijze de eigen aspecten van
kwaliteit realiseert. Zo is er veel aandacht voor het omgaan met
sociale media. Het veilig gebruik van het internet, Facebook en
WhatsApp vormen vaste onderdelen van dit beleid. Ook neemt de
school preventieve maatregelen om de veiligheid in en om de school
te verhogen, zoals de aandacht voor de sociale, fysieke en psychische
veiligheid van de leerlingen. De school stemt het veiligheidsbeleid ook
af met de wijkagent, de wijkraad, de gemeente en andere actoren
buiten de school.
Pedagogisch klimaat
Ook deze standaard hebben we als Goed gewaardeerd, omdat de
eigen aspecten van kwaliteit op overtuigende wijze zichtbaar zijn in
het onderwijs. De school, ouders en leerlingen voelen zich gezamenlijk
verantwoordelijk voor een respectvol en preXig pedagogisch klimaat
waarin leerlingen optimaal kunnen leren. De leraren stimuleren het
zelfvertrouwen van de leerlingen waardoor zij een positief zelUeeld
ontwikkelen. Zo krijgen leerlingen positieve feedback en creëert de
school oefensituaties voor sociale en maatschappelijke vaardigheden.
In de klassen hangen gedragsregels in de vorm van pictogrammen of
tekst. Bij het opstellen van deze regels worden de leerlingen
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betrokken en vertonen de leraren voorbeeldgedrag.

4.3. De onderwijsresultaten zijn hoog

Resultaten
We waarderen deze standaard als Goed. De school voldoet aan de
basiskwaliteit en realiseert op overtuigende wijze de eigen aspecten
van kwaliteit. De verwachtingen voor de resultaten zijn hoog en in de
afgelopen drie jaren ruimschoots behaald. Daarnaast hebben de
leerlingen in lijn met de verwachting van de school een behoorlijke
leergroei gemaakt bij taal en rekenen en de andere
ontwikkelingsgebieden.
Sociale en maatschappelijke competenties
Deze standaard waarderen wij als Goed, omdat de school de eigen
aspecten van kwaliteit op overtuigende wijze heeW laten zien. Zo heeW
de school een beredeneerd aanbod en zijn er uitdagende doelen
vastgesteld die leerlingen moeten behalen. Ook heeW de school een
volgsysteem om de ontwikkeling van leerlingen te volgen en na te
gaan of de doelen bereikt zijn.
Vervolgsucces
Ook deze standaard waarderen wij als Goed, omdat de school de
eigen aspecten van kwaliteit op overtuigende wijze heeW laten zien.
De school heeW een zeer zorgvuldige adviesprocedure voor advisering
voortgezet onderwijs. Jaarlijks verzamelt de school, op eigen initiatief,
data over het vervolgsucces van zijn oud-leerlingen. De inspectie heeW
de registratie en analyse van deze data ontvangen en komt net als de
school tot de conclusie dat ruim 80 procent van de leerlingen een
passend advies heeW ontvangen. De school evalueert en past de
adviesprocedure voor het voortgezet onderwijs aan.
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4.4. Goede kwaliteitszorg en mooie ambities

Kwaliteitszorg
Deze standaard is als Goed gewaardeerd. De school voldoet aan de
basiskwaliteit en realiseert op overtuigende wijze de eigen aspecten
van kwaliteit. De school heeW op basis van de kenmerken van de
leerlingen ambitieuze doelen vastgesteld en gerealiseerd. Zo zijn de
onderwijsresultaten erg hoog en ontwikkelen leerlingen sociale
vaardigheden en competenties. De eigen keuzes evalueert de school
in een cyclisch systeem en worden er ook externen betrokken voor de
brede evaluatie van het onderwijs. De directie heeW zicht op het totale
onderwijsleerproces, de resultaten en de kwaliteiten van het
personeel.
Kwaliteitscultuur
Ook deze standaard is als Goed gewaardeerd. De school voldoet aan
de basiskwaliteit en realiseert op overtuigende wijze de eigen
aspecten van kwaliteit. Er is een grote bereidheid en veel draagvlak
om samen onderwijs van hoge kwaliteit te verzorgen voor de
leerlingen. De schoolleiding toont onderwijskundig leiderschap en
kwaliteitsbewustzijn. Uit alle gesprekken die we gevoerd hebben blijkt
dat leraren niet alleen verantwoordelijk zijn voor hun groep, maar ook
voor de ontwikkeling van de school als geheel. Verder geven de
directie en het team aan dat de school een aantrekkelijke werkplek is.
Verantwoording en dialoog
Deze standaard hebben we als Goed gewaardeerd omdat de school
voldoet aan de basiskwaliteit en bovendien op overtuigende wijze de
eigen aspecten van kwaliteit realiseert. De school is constant in
dialoog met de medezeggenschapsraad, ouders van leerlingen en het
bestuur. Ook zijn er brainstormsessies met school en ouders over de
plannen van de school. De school heeW ook overleg gehad met een
vertegenwoordiging van de wijkraad en de wijkagent over
bijvoorbeeld het verkeer rond de school.

4.5. Overige we;elijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige weXelijke vereisten.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

