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Samenvatting

De kwaliteit van het onderwijs op de Algemene Hindoe Basisschool
school hebben wij in januari 2019 als Onvoldoende beoordeeld, omdat
we tekortkomingen constateerden op een groot aantal standaarden.
In december 2020 voerden wij een herstelonderzoek uit op de school.
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs na dit
herstelonderzoek nog steeds als Onvoldoende. Hoewel de school op
onderdelen verbeteringen laat zien, is op een aantal essentiële
punten nog verdere verbetering van de onderwijskwaliteit
noodzakelijk.

Bestuur: Stichting Vooruitstrevend
Algemeen Hindoe Onderwijs
Bestuursnummer: 40740

School: Algemene Hindoe
basisschool
Totaal aantal leerlingen: 263
BRIN: 25GH

Wat is verbeterd?
De rust is weer teruggekeerd op school. Daarbij is de veiligheid en een
prettig leerklimaat voor de leerlingen op dit moment voldoende
gewaarborgd. Het leerstofaanbod is op onderdelen gemoderniseerd
en maakt een brede, doorgaande ontwikkeling van de leerlingen
mogelijk. De schoolleiding begeleidt het team bij het verbeteren van
het lesgeven en zorgt voor bijscholing van de leraren. Er is inmiddels
een breed draagvlak binnen de school om samen aan de verbetering
van de onderwijskwaliteit te werken. Dit gebeurt aan de hand van
een duidelijk en doelgericht plan van aanpak.
Wat moet nog beter?
De kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling maar het
lukt onvoldoende om het onderwijs en de begeleiding af te stemmen
op wat de kinderen nodig hebben. Daarvoor schieten de
instructievaardigheden van veel leraren nog tekort. Zij differentiëren
nog te weinig in hun lessen en slagen er daardoor niet in om alle
leerlingen voldoende tot leren te laten komen.
De kwaliteitszorg van de school is de afgelopen jaren
verwaarloosd. Dit is mede het gevolg van een gebrek aan continuïteit
in de aansturing van de school. Daardoor zijn de noodzakelijke
verbeteractiviteiten te laat op gang gekomen. Het gericht sturen op
kwaliteitsverbeteringen en het bewaken of deze daadwerkelijk van de
grond komen verdienen dan ook de hoogste prioriteit.
Wat kan beter?
Voor leerlingen die op een eigen leerlijn geplaatst zijn, zijn duidelijke
ontwikkelingsperspectieven voorhanden. Maar zij bieden te weinig
houvast voor de leraren om deze leerlingen goed te instrueren en te
begeleiden. Kinderen die extra uitdaging nodig hebben, worden nog
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te weinig gestimuleerd om het beste uit henzelf te halen. Ook kunnen
leraren meer aangemoedigd worden om samen met elkaar en van
elkaar te leren. Het gericht observeren van elkaars lessen en het
uitwisselen van feedback kunnen daarbij een belangrijke hulpmiddel
zijn.
Daarnaast vinden wij het van belang dat de school nagaat en
analyseert hoe haar oud-leerlingen presteren in het vervolgonderwijs,
afgezet tegen de afgegeven schooladviezen. Het percentage oudleerlingen dat op- en afstroomt in het vervolgonderwijs is
namelijk hoog.
Hoe verder?
Wij zullen uiterlijk binnen een jaar na vaststelling van dit rapport een
herstelonderzoek uitvoeren om na te gaan of de school de
tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs heeft weggewerkt
en aan de herstelopdrachten heeft voldaan.
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1 . Opzet van het herstelonderzoek
De inspectie heeft op 11 en 15 december 2020 een herstelonderzoek
uitgevoerd op de Algemene Hindoeschool naar aanleiding van het
oordeel Onvoldoende op basis van het kwaliteitsonderzoek 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.

Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP1 Aanbod

●

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP3 Didactisch handelen

●

OP4 (Extra) ondersteuning

●

OP8 Toetsing en afsluiting

●

Schoolklimaat
SK1 Veiligheid

●

SK2 Pedagogisch klimaat

●

Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten

●

OR3 Vervolgsucces

●

Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met
leerlingen, ouders, leraren, het bestuur, de intern begeleider, de
(waarnemend) directeur en de onderwijsadviseur.
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
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• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
art. 4b, WPO
• Bevoegdheid personeel art. 3, lid 1, aanhef en onder b

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

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 van diverse geledingen signalen over de school bij ons
binnengekomen die aandacht behoeven van het bestuur. Deze
signalen, van diverse aard en veelal anoniem, zijn besproken met het
bestuur, maar hebben in dit geval van dit onderzoek niet geleid tot
aanvullende onderzoeksactiviteiten. Dit omdat het onderzoek zelf al
breed van opzet was.

G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat

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.
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2 . Hoofdconclusie en vervolg
In januari 2019 hebben wij op Algemene Hindoe Basisschool een
onderzoek uitgevoerd en de onderwijskwaliteit als Onvoldoende
beoordeeld.
Op 11 en 15 december 2020 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs
op de school opnieuw in kaart gebracht en kennen we opnieuw het
eindoordeel onvoldoende onderwijskwaliteit toe. Wel hebben we op
onderdelen verbeteringen geconstateerd.

Het oordeel Onvoldoende voor de onderwijskwaliteit op de Algemene
Hindoe basisschool is gebaseerd op het feit dat we op de standaarden
Zicht op Ontwikkeling, Didactisch handelen en Kwaliteitszorg
belangrijke tekortkomingen in de kwaliteit hebben vastgesteld en
deze opnieuw als Onvoldoende hebben beoordeeld. Ook hebben
we de standaard Vervolgsucces als 'kan beter' gewaardeerd.
Daar staat tegenover dat we op andere standaarden, zoals
Aanbod, Veiligheid en Pedagogisch klimaat aantoonbare
verbeteringen in de kwaliteit waargenomen hebben.
In het volgende hoofdstuk zullen we onze oordelen op de
standaarden nader toelichten en onderbouwen.

Afspraken over vervolgtoezicht
We zullen binnen een jaar na vaststelling van dit rapport een
herstelonderzoek uitvoeren op de school om na te gaan of de school
de tekortkomingen in de onderwijskwaliteit hersteld heeft en aan
onderstaande herstelopdrachten voldaan heeft.
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Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

De standaard Zicht op ontwikkeling
OP2 is Onvoldoende.
De school analyseert de vorderingen
en stagnaties in de ontwikkelingen
van de leerlingen onvoldoende. De
leerlingen kunnen daardoor niet
de passende planmatige hulp en
uitdaging krijgen die zij nodig
hebben.
(artikel 8 lid 1; WPO).

Het bestuur zorgt ervoor dat binnen
één jaar wordt voldaan aan artikel 8
lid 1; WPO.

Maximaal één jaar na vaststelling
van dit rapport voeren wij opnieuw
een herstelonderzoek uit.

De standaard Didactisch handelen
OP3 is Onvoldoende.
Het onderwijs wordt onvoldoende
afgestemd op de
onderwijsbehoeften van de
leerlingen.
(artikel 8 lid 1; WPO)

Het bestuur zorgt ervoor dat binnen
één jaar wordt voldaan aan artikel 8
lid 1; WPO.

Maximaal één jaar na vaststelling
van dit rapport voeren wij opnieuw
een herstelonderzoek uit.

De standaard Kwaliteitszorg KA1 is
Onvoldoende.
De school evalueert de
onderwijskwaliteit onvoldoende
systematisch (artikel 10
WPO). Daardoor heeft de school
onvoldoende zicht op de kwaliteit
van het onderwijs en kan zij
het onderwijs onvoldoende
afstemmen op wat leerlingen nodig
hebben, De ononderbroken
ontwikkeling van de leerlingen is
daarmee onvoldoende
gewaarborgd.
(artikel 10 en 12 vierde lid; WPO)

Het bestuur zorgt er voor dat binnen
één jaar wordt voldaan aan artikel 10
en 12 vierde lid, WPO.

Maximaal één jaar na vaststelling
van dit rapport voeren wij opnieuw
een herstelonderzoek uit.

Tot slot hebben we vastgesteld dat de school voldoet aan de overige
wettelijke vereisten die we in het kader van dit onderzoek nader
onderzocht hebben. Zo hebben we geconstateerd dat het bestuur
passende maatregelen getroffen heeft om ervoor te zorgen dat er
geen onbevoegde leerkrachten meer voor de klas staan. Een drietal
leraren heeft een Surinaamse onderwijsbevoegdheid en zij doen
momenteel de PABO opleiding.
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3 . Resultaten herstelonderzoek
In dit hoofdstuk schetsen we allereerst de context van de school en de
effecten daarvan op de onderwijsontwikkeling.
Vervolgens lichten we onze oordelen op de onderzochte
kwaliteitsstandaarden nader toe.

Context
Sinds het vorige inspectieonderzoek op de school in 2019 en het
daaruit voortvloeiende (zeer kritische) rapport is er veel gebeurd op en
rond de school. Het was een roerige periode die gekenmerkt werd
door onrust, interne conflicten en veranderingen binnen het bestuur,
de schoolleiding en het team. Het laatste half jaar lijkt de situatie zich
enigszins gestabiliseerd te hebben met de aanstelling van een interimbestuurder. Dat neemt niet weg dat door alle perikelen onmiskenbaar
vertraging opgetreden is in het proces van onderwijsverbetering.
Het bestuur heeft na het onderzoek in 2019 de aanwijzing van de
minister gekregen om aan te sluiten bij een ander bestuur. Dit proces
is in volle gang maar is op dit moment nog niet afgerond. Op
schoolniveau is de rol van directeur, na het vertrek van de vorige
directeur, waargenomen door de intern begeleider. Ten tijde van het
herstelonderzoek fungeerde hij nog steeds in deze dubbelrol waarbij
overbelasting een reëel risico vormt. Om die reden heeft de
bestuurder aan het begin van dit schooljaar twee tijdelijke externe
adviseurs aangesteld die de waarnemend directeur bijstaan op
onderwijskundig en financieel gebied. Zij zijn nauw betrokken bij het
planmatig ondersteunen van de directeur en het team bij het
noodzakelijke herstel van de kwaliteit. Dit proces wordt nu schoolbreed ter hand genomen maar bevindt zich nog wel in een pril
stadium.
Het leerlingenaantal is de afgelopen twee jaar bijna gehalveerd en dit
vormt een bron van grote zorg. Naar verwachting zullen volgend jaar
noodgedwongen een tweetal combinatiegroepen gevormd gaan
worden.

3.1. Onderwijsproces
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Het aanbod is verbeterd
Wij beoordelen de standaard OP1 (aanbod) nu als Voldoende, omdat
de school een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod biedt. Er
is een doorgaande lijn in het onderwijs en de leeromgeving is
ondersteunend aan het leerproces ingericht.
De school heeft het leerstofaanbod voor de leerlingen verbeterd. De
schoolleiding heeft voor de meeste vakgebieden nieuwe methodes
aangeschaft en de leraren volgen de leerlijnen in de methodes.
Hierdoor kunnen zij de gestelde referentieniveaus voor taal en
rekenen bereiken. Er is in alle groepen meer aandacht voor de
woordenschatontwikkeling. Dit is zichtbaar, zowel in de leeromgeving
als in het rooster.
Het aanbod is voldoende breed. Zo is er een modern aanbod op het
gebied van wereldoriëntatie. Daarnaast hebben wij in meerdere
groepen gezien dat de leraren het programma van de Vreedzame
School uitvoeren ten behoeve van de ontwikkeling van sociale
competenties en burgerschapsvaardigheden. Ook bieden
vakleerkrachten een rijk aanbod op het gebied van muziek en
bewegingsonderwijs.
Het team heeft het aanbod in de kleuterbouw met behulp van
een nieuwe kleutermethode aangepast. Daardoor sluit het voor de
kinderen beter aan bij de tussendoelen en de ontwikkelingslijnen van
het gehanteerde kleutervolgsysteem. Verder zijn de klaslokalen taalen rekenrijk ingericht.
Bij deze standaard willen wij opmerken dat wij geen aanbod hebben
gezien voor de beter presterende leerlingen, terwijl zij wel deel
uitmaken van de leerlingpopulatie van de school. Dit is een punt dat
verbetering behoeft.

De analyse van de ontwikkeling van de leerlingen moet beter
We beoordelen de standaard OP2 (zicht op ontwikkeling) opnieuw als
Onvoldoende. De school analyseert de gegevens over de voortgang
van de leerlingen onvoldoende. Het onderwijs kan daardoor niet goed
afgestemd worden op wat leerlingen nodig hebben. De school draagt
daarmee te weinig zorg voor een ononderbroken ontwikkeling van
groepen leerlingen (artikel 8 lid 1 WPO).
De leraren brengen de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen in
beeld door methodegebonden en methode-onafhankelijke
toetsen aan de hand van een toetskalender af te nemen. De registratie
van de toetsgegevens is in orde. De intern begeleider heeft de analyse
van deze gegevens recentelijk opgestart en onder zijn begeleiding
hebben de leraren nu een groepsoverzicht met plan van
aanpak opgesteld. Dit groepsoverzicht geeft echter geen richting aan
het pedagogisch en didactisch handelen van de leraren. De meeste
leraren stemmen het aanbod daardoor niet voldoende af op de
ontwikkeling van de leerlingen. Ook bereiden zij de afstemming in de
instructie onvoldoende voor in de dagvoorbereidingen. Tijdens bijna

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK

10/17

alle lessen valt op dat leerlingen die gezien hun resultaten verlengde
instructie of extra uitdaging nodig hebben, deze niet krijgen.
De school zal de planmatige voorbereiding en uitvoering van gerichte
hulp, ondersteuning en uitdaging aan leerlingen die dat nodig hebben,
moeten verbeteren.

De kwaliteit van de instructie is onvoldoende
De standaard OP3 (didactisch handelen) beoordelen wij net als tijdens
het vorige onderzoek met een Onvoldoende.
Samen met observanten van de school hebben wij de lessen op de
VAHON geobserveerd. De instructie die de leraren geven is in veel
groepen niet doelgericht genoeg en onvoldoende afgestemd op de
verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hierdoor komen
de leerlingen te weinig tot leren en is hun ononderbroken
ontwikkeling niet gewaarborgd (artikel 8 lid 1 WPO). De school zal het
didactisch handelen moeten verbeteren door ervoor te zorgen dat alle
leerlingen doelgericht instructie krijgen, passend bij hun leerniveau.
De groepsinstructie is veelal op één niveau voor alle leerlingen. Deze
duurt lang en is weinig uitdagend voor de sterke leerlingen en biedt te
weinig ondersteuning voor de leerlingen die extra
ondersteuningsbehoeften hebben. Slechts in een enkele groep
hebben we verlengde instructie waargenomen.
Er zijn ook positieve punten te noemen die duidelijk verbeterd zijn. Wij
zagen in alle groepen coöperatieve werkvormen, die voor de kinderen
duidelijk routine waren. Dit zorgt voor een actieve houding van de
leerlingen. De sfeer in de lessen is in alle groepen rustig en ordelijk.
Het klassenmanagement is over het algemeen in orde, al lekt er in
meerdere groepen lestijd weg doordat lesovergangen en
groepswisselingen te lang duren.

Ontwikkelingsperspectieven voldoen aan de wettelijke eisen
Wij beoordelen de standaard OP4 (extra ondersteuning) nu als
Voldoende. De ontwikkelingsperspectieven (opp’s) voor de leerlingen
die extra ondersteuning krijgen, voldoen aan de wettelijke eisen.
De leerlingen die ernstig stagneren in hun ontwikkeling zijn in beeld
bij de school, zijn in de meeste gevallen aangemeld voor onderzoek,
hebben een OPP en krijgen extra ondersteuning via een arrangement.
De school analyseert in voldoende mate de oorzaken van de stagnatie.
Hierbij krijgt de school hulp van een externe deskundige. De
ontwikkelingsperspectieven zijn voorzien van een analyse
en toetsbare doelen. In veel gevallen krijgt de leerling planmatige hulp
buiten de klas van een ambulante begeleider of een andere
hulpverlener.
Een aandachtspunt is de ondersteuning door de eigen leerkracht.
Meestal ligt er geen plan voor het didactisch en pedagogisch handelen
door de groepsleerkracht. Dit is een verbeterpunt voor de school
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omdat de extra ondersteuning dan aan effectiviteit kan winnen.
Een tweede aandachtspunt is de evaluatie van de geboden extra
ondersteuning. Het is niet altijd duidelijk wat deze opgeleverd heeft
en welke conclusies hieruit getrokken worden voor het aanbod en de
gekozen aanpak.

De toetsing en afsluiting verlopen volgens afspraken
De standaard OP8 (toetsing en afsluiting) beoordelen wij nu als
Voldoende. In het schoolondersteuningsplan is duidelijk beschreven
hoe en wanneer de toetsen afgenomen worden. De schoolleiding ziet
toe op de zorgvuldige naleving van de afspraken.
Voor de advisering voor het vervolgonderwijs volgt de school de in
Den Haag afgesproken adviesprocedure. Omdat de school een relatief
hoog percentage aan onder- en overadvisering heeft, is het van
belang dat de school de mogelijke redenen hiervoor kritisch evalueert.
We komen hier nog nader op terug bij de onderbouwing van
standaard OR3 (vervolgsucces) en nagaat of de gevolgde
adviesprocedure bijstelling verdient. Dat gebeurt nu nog niet of
nauwelijks.

3.2. Schoolklimaat

Veiligheid en positief schoolklimaat voldoende gewaarborgd
We hebben standaard SK1 (veiligheid) en SK2 (pedagogisch klimaat)
nu als Voldoende beoordeeld/gewaardeerd. Dit omdat op de school
zichtbaar en merkbaar is wat ouders en leerlingen ons vertellen en
leraren uitstralen, namelijk dat zij zich over het algemeen veilig en
prettig voelen op school. Daarbij voldoet de school nu ook aan de
wettelijke eisen op het gebied van de (sociale) veiligheid.
Uit het leerlingvolgsysteem blijkt dat de veiligheidsbeleving en de
sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen gevolgd worden. Het
team heeft maatregelen genomen om de doorgaande lijn in het
aanbod en het onderwijs op dit gebied te versterken. We zien dat het
effect daarvan terug in een positieve sfeer in de groepen en op het
schoolplein.
Het veiligheidsbeleid verdient nog wel onderhoud en borging. Het
veiligheidsplan is pas onlangs gereed gekomen.
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3.3. Onderwijsresultaten

Voldoende eindresultaten
Net als tijdens het vorige inspectieonderzoek (2019) beoordelen we de
standaard OR1 (eindresultaten) als Voldoende. Deze resultaten liggen
bezien over de afgelopen paar jaar steeds rond of iets boven het
gemiddelde niveau van scholen met een vergelijkbare
leerlingenpopulatie.
De school analyseert de resultaten op de eindtoets alsook op de
tussentijdse toetsen en is zich bewust van de trends die zich daarin
aftekenen. Opvallend is de discrepantie tussen de resultaten op de
beide toetsen, bijvoorbeeld op het gebied van begrijpend lezen. Deze
vallen opvallend hoger uit op de eindtoets dan bij de tussentijdse
toetsen. Dit dient de school nader te onderzoeken, temeer omdat dit
tijdens het vorige onderzoek ook al het geval was.
Onvoldoende zicht op het vervolgsucces van de (oud-)leerlingen
We waarderen standaard OR3 (vervolgsucces) als 'kan beter' omdat de
school onvoldoende nagaat en analyseert hoe hun eigen leerlingen
presteren in het vervolgonderwijs. Dit is een gemis omdat hier zeker
reden toe is, gezien het relatief hoge aantal leerlingen dat na drie jaar
op het voortgezet onderwijs op- of afgestroomd blijkt te zijn. In het
verlengde hiervan ligt het voor de hand dat de school tevens
onderzoekt of de gevolgde adviesprocedure bijstelling verdient.
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3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

We hebben de standaarden van Kwaliteitszorg tijdens het vorige
onderzoek alleen op bestuursniveau beoordeeld. Nu hebben wij
ervoor gekozen deze ook op schoolniveau te onderzoeken.

Kwaliteitszorg behoeft versterking
We hebben de standaard KA1 (kwaliteitszorg) als Onvoldoende
beoordeeld omdat de school haar onderwijskwaliteit nog
onvoldoende systematisch evalueert, verbetert en borgt (artikel 10
WPO).
Na het vorige inspectiebezoek, dat vele tekortkomingen aan het licht
gebracht heeft, heeft de school onvoldoende slagvaardig en
gericht gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het
ontbrak aan een breed gedragen verbeteraanpak en een gedeeld
urgentiebesef. Dat wil niet zeggen dat de school stil is blijven staan; op
enkele onderdelen is daadwerkelijk vooruitgang geboekt.
Pas vanaf dit schooljaar is een integraal en doelgericht
verbeterplan van kracht dat door een (tijdelijk toegevoegde)
beleidsadviseur is opgesteld en richting en houvast biedt aan team en
directie. De uitvoering van dit plan is nog pril en zal verder vorm en
inhoud moeten krijgen, niet in de laatste plaats in het dagelijks
handelen van de leraren. Daarin is nog een wereld te winnen, net als
in een goede voortgangsbewaking van het verbeterproces.
Een cultuuromslag tekent zich af
We hebben standaard KA2 (kwaliteitscultuur) als Voldoende
beoordeeld omdat de school doelgericht geïnvesteerd heeft in het
bevorderen van de bekwaamheden van de teamleden. Gerichte
scholing en begeleiding van leraren het taalonderwijs en het
kleuteraanbod te versterken zijn hier voorbeelden van. Daarbij
is bewust gekozen om verantwoordelijkheden laag in de organisatie te
beleggen en gebruik te maken van expertise van de leraren door
middel van werkgroepen en coördinatoren. In dit kader hebben
we enthousiaste presentaties gezien van de direct betrokken
leraren over de beoogde doelen en reeds bereikte verbeteringen. We
denken evenwel dat de school nog een weg te gaan heeft richting een
professionele cultuur waarin zelfreflectie, de wil om elkaar kritisch te
bevragen en feedback te geven vanzelfsprekend zijn. Dit hebben we
nu nog te weinig waargenomen en vraagt om een
mentaliteitsverandering bij alle betrokkenen. Pas als deze gerealiseerd
is kan de school grotere stappen maken in het gebruiken maken en
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leren van elkaars deskundigheden.

De verantwoording van de kwaliteit voldoet aan de basisvoorwaarden
We beoordelen standaard KA3 (verantwoording en dialoog) als
Voldoende omdat de school zich verantwoordt over de
ontwikkelingen, doelen en resultaten in de schoolgids. Daarnaast
geven de ouders met wie wij gesproken hebben unaniem aan dat zij
adequaat en tijdig geïnformeerd worden door de school
over algemene ontwikkelingen en de ontwikkeling van hun kinderen
in het bijzonder. De MR is actief en nauw betrokken bij de
besprekingen over de toekomstige status van de school.
Wij zien op het gebied van verantwoording en de interne dialoog nog
ruimte voor verbeteringen. Tussen bestuur en school bestaat nog
geen heldere verantwoordingsstructuur. Daardoor bestaat het risico
dat de (interim) bestuurder, ondanks de korte lijnen, actuele en
relevante (sturings-)informatie vanuit de school mist om op tijd bij te
sturen als dat nodig is. Overigens heeft het bestuur wél in de
beleidsagenda opgenomen dat de directie vanaf januari 2021
periodiek verantwoording gaat afleggen over de behaalde resultaten.
Ook kan de school zichzelf een dienst bewijzen door actiever te
communiceren naar de buitenwacht waar zij voor staat en welke
verbeteringen in de onderwijskwaliteit op stapel gezet zijn en/
of gerealiseerd zijn. Gezien het dalend leerlingenaantal is dit geen
overbodige luxe.
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4 . Reactie van het bestuur
Hoewel het langer heeft geduurd dan verwacht is de school in
december 2020 bezocht door de Inspectie van het Onderwijs, die een
Herstelonderzoek heeft uitgevoerd. In tegenstelling tot het
inspectieonderzoek in het voorjaar van 2019, wil het bestuur nu
benadrukken dat het onderzoek door beide inspecteurs professioneel
en integer is uitgevoerd, waarbij de school de ruimte heeft gekregen
om zich in de volle breedte te presenteren.
Het bestuur is om meerdere reden verheugd met de uitkomsten van
het Herstelonderzoek zoals uitgevoerd in december 2020:
• het laat voldoende oordelen zien op 9 van de 12 beoordeelde
indicatoren die in het voorjaar van 2019 nog als onvoldoende
werden beoordeeld;
• de bevindingen corresponderen met de verwachtingen die het
management had;
• in zowel de mondelinge terugkoppeling van de Inspectie als in de
schriftelijke rapportage geeft de Inspectie blijk van een
stimulerende insteek, die recht doet aan de ontwikkelingen die
op de school gaande zijn. Ook ten aanzien van de indicatoren die
nog als onvoldoende zijn beoordeeld, heeft de Inspectie tevens
geconstateerd dat er ook op deze onderdelen vooruitgang is
geboekt.
Wij beseffen dat we er nog niet zijn. Maar we hebben er alle
vertrouwen in dat wij met het verbeterplan als richtsnoer en de
positieve insteek en inzet van alle medewerkers en geledingen binnen
de school, in staat zullen zijn om binnen één jaar de kwaliteit van het
didactisch handelen, het handelingsgericht werken in de klas en de
systematische kwaliteitszorg naar een voldoende niveau te brengen.
De bevindingen van de Inspectie hebben ons daar in gesterkt en de
voorwaarden voor verbetering zijn aanwezig.
Met groot vertrouwen zien wij het herstelonderzoek in het najaar van
2021 naar de geconstateerde tekortkomingen en de opgelegde
herstelopdrachten tegemoet.
drs. A.A.M. Renders
VZ CvB Algemene Hindoe Basisschool a.i.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

