De Horizon

Herstelonderzoek

Datum vaststelling: 7 januari 2021

Samenvatting

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij bij OBS De Horizon
in november 2019 als Onvoldoende beoordeeld, omdat de
leerresultaten van de eindtoets al drie jaren achterbleven bij wat kan
worden verwacht van deze leerlingenpopulatie.
Wij beoordelen na ons onderzoek op 3 november 2020 de kwaliteit
van het onderwijs als Voldoende en niet meer als Onvoldoende. De
school laat verbeteringen zien en is volop aan het werk om eigen
ambities verder te ontwikkelen of te verbeteren.

Bestuur: Stichting IJsselgraaf
Bestuursnummer: 41371

School: OBS De Horizon
Totaal aantal leerlingen: 183
leerlingen (op de dag van het
onderzoek)
BRIN: 18LJ

Wat is verbeterd?
Vergeleken met het vorige onderzoek, heeft het team zich verder
versterkt. Allereerst zien we dat de leraren beter zicht hebben op wat
de leerlingen wel en niet begrijpen en/of kunnen. Daardoor weten ze
ook beter wat de leerlingen verder nodig hebben in het onderwijs.
Vervolgens hebben we gezien dat de school het aanbod voor de
groepen 1 en 2 beter heeft gepland. De herstelopdracht die we de
vorige keer gaven, is uitgevoerd.
Verder stellen we vast dat het team hard werkt aan de eigen
ambities in het onderwijs. De leraren hebben daarin duidelijke taken
en er zijn gezamenlijke afspraken over hoe het team daaraan wil
werken. Voorbeelden daarvan zijn Boeiend Onderwijs
en vroegschoolse educatie in de kleutergroepen.
Tot slot hebben we vastgesteld dat het pedagogisch klimaat op de
school nog steeds op orde is. De leerlingen die we spraken, zijn
tevreden met de school en met hun leraren.
Wat kan beter?
De school kan in het onderwijs zichzelf verbeteren door in het
specifieke verrijkings- of verdiepingsaanbod de leerdoelen beter in
beeld te hebben. Bij evaluaties van deze doelen, is het dan ook
mogelijk om het leerresultaat te bepalen.
We vinden verder dat wat sommige leerlingen buiten de
lessen leren (bijvoorbeeld in de Taalklas en de Eureka-klas), ook in de
eigen klas beter in beeld hoort te zijn. We zien nu dat daarmee te
weinig rekening wordt gehouden in de lessen.
Wat moet nog beter?
De school moet beter aangeven wat zij wil bereiken met de leerlingen
die extra ondersteuning nodig hebben en vooral hoe de leraar daar in
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de dagelijkse lessen rekening mee houdt. We geven hiervoor een
herstelopdracht.
Hoe verder?
We controleren tijdens het vierjaarlijks onderzoek bij bestuur van de
stichting, hoe de school werkt aan de herstelopdracht. We bezoeken
de school weer als we daarvoor reden hebben vanwege risico's, of als
de school weer aan de beurt is in het toezicht.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK

3/15

Inhoudsopgave

1.

Opzet van het herstelonderzoek

5

2.

Hoofdconclusie en vervolg

7

3.

Resultaten herstelonderzoek

8

3.1. Onderwijsproces

4.

8

3.2. Schoolklimaat

10

3.3. Onderwijsresultaten

11

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

11

3.5. Overige wettelijke vereisten

13

Reactie van het bestuur

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK

14

4/15

1 . Opzet van het herstelonderzoek
De inspectie heeft op 3 november 2020 een herstelonderzoek
uitgevoerd op Openbare Basisschool (OBS) De Horizon naar
aanleiding van het oordeel Onvoldoende in november 2019.
Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair
onderwijs. We onderzochten uit de vier kwaliteitsgebieden negen
standaarden. In de tabel hieronder is te zien welke standaarden dat
zijn.

Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP1 Aanbod

●

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP3 Didactisch handelen

●

OP4 (Extra) ondersteuning

●

Schoolklimaat
SK1 Veiligheid

●

SK2 Pedagogisch klimaat

●

Onderwijsresultaten
●

OR1 Resultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met een
aantal leerlingen, een aantal ouders, een aantal leraren, de directeur,
de intern begeleiders en het bestuur.
In de aankondiging van het onderzoek stond de standaard
Pedagogisch Klimaat (SK1) niet op de agenda. Maar tijdens het
gesprek met de leerlingen werd ons duidelijk dat de leerlingen ons
waardevolle informatie gaven, waardoor we deze standaard wel (en
opnieuw) hebben gewaardeerd.
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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 geen
signalen over OBS De Horizon bij ons binnengekomen die opvolging
vereisen.
Legenda
Hiernaast staat de symbolen weergegeven die we hanteren voor de
beoordelingen die we geven op standaardniveau (boven) en de
verschillende kwaliteitsgebieden (onder).
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:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
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2 . Hoofdconclusie en vervolg
In november 2019 hebben wij op De Horizon een onderzoek
uitgevoerd en het oordeel onvoldoende toegekend.
Op 3 november 2020 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs
opnieuw in kaart gebracht en we kennen nu het oordeel Voldoende
toe.

Afspraken over vervolgtoezicht
Tijdens het vierjaarlijks onderzoek bij stichting IJsselgraaf, controleren
we de vorderingen in de herstelopdracht.
Daarna bezoeken we de school weer als we risico's zien of als de
school daaraan toe is in het toezicht.

Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

OP4
Voor de leerlingen die (extra)
ondersteuning nodig hebben, maakt
de school te weinig aannemelijk dat
in de dagelijkse lessen ook voor deze
leerlingen sprake is van een
ononderbroken ontwikkeling (artikel
8, eerste lid, WPO)

We verwachten dat de bestuurder
aantoonbaar kan maken op welke
wijze het team werkt aan een
ononderbroken ontwikkeling voor
de leerlingen met (extra)
ondersteuning.

We controleren dit tijdens het
vierjaarlijks onderzoek in 2021.
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3 . Resultaten herstelonderzoek
In dit hoofdstuk onderbouwen we onze oordelen op standaardniveau,
per kwaliteitsgebied. Het gaat in totaal om negen standaarden van
vier kwaliteitsgebieden.

3.1. Onderwijsproces

Aanbod (OP1)
We beoordelen deze standaard als Voldoende. Aan de herstelopdracht
die we in het vorige onderzoek gaven, heeft het bestuur van de school
voldaan.
Evenals in het vorige onderzoek, stellen we vast dat het
onderwijsaanbod van de school van voldoende kwaliteit is. Het team
heeft bewuste keuzes gemaakt ten aanzien van het aanbod, en zich
gebaseerd op wat de leerlingen nodig hebben.
De herstelopdracht om het aanbod in de groepen 1 en 2 planmatig
vast te leggen, heeft de school uitgevoerd. De school werkt samen
met de voorschool aan een doorlopende ontwikkelingslijn, om de
allerjongsten een goede start te bieden in het onderwijs (VVE). De
inzet op het taalonderwijs in de Taalklas en in de groepen 1 en 2 is
overtuigend zichtbaar en geborgd; er zijn teamleden die de expertise
hebben om daarvoor taken te vervullen.
Ook het aanbod van de Vreedzame school is herkenbaar. Daarnaast
verdiept het gehele team zich in de principes van Boeiend Onderwijs,
waarin o.a. een rijke leeromgeving en coöperatief leren als onderdeel
van het aanbod gelden.
De school maakt ook werk van een aanbod dat voor sommige
leerlingen verrijkend of verdiepend is (Eureka-klas). Tegelijk is niet
zichtbaar welke leerlijnen en leerdoelen gelden voor deze leerlingen.
Dat maakt het lastig om vast te stellen welke resultaten met dit
aanbod zijn behaald en wat dat betekent voor het dagelijks handelen
van de leraar in de klas. Voor de school liggen hier nog kansen om
zichzelf te verbeteren.

Zicht op ontwikkeling (OP2)
We beoordelen deze standaard als Voldoende. In het vorige
onderzoek was dat eveneens het geval.
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Onder leiding van de intern begeleiders zijn een structuur en een
werkwijze geborgd waarmee de leraren bijhouden hoe hun leerlingen
zich ontwikkelen en welke groei en vorderingen er zijn. In deze
werkwijze zijn de resultaten van methodetoetsen, landelijk
genormeerde toetsen en observaties opgenomen. Deze gegevens zijn
op regelmatige momenten in het schooljaar onderwerp van gesprek
voor de leraar en de intern begeleider. Met behulp van de
gezamenlijke evaluaties, maakt de leraar de keuzes voor de planning
en het vervolg van het onderwijs.
Hoewel we vaststellen dat er voldoende zicht is op de ontwikkeling
van de leerlingen, vinden we ook dat de gegevens die er zijn van de
leerlingen die buiten de groep ondersteuning krijgen (bijvoorbeeld in
de Taalklas), te weinig zichtbaar zijn in de lessen of in de
groepsdocumentatie. Hierin is verbetering nodig. We komen hierop
terug in ons oordeel en de onderbouwing ervan bij OP3 en OP4.

Didactisch handelen (OP3)
De standaard Didactisch beoordelen we als Voldoende, net zoals in
het vorige onderzoek.
We bezochten op de dag van het onderzoek, samen met de directeur
en de intern begeleider, lessen in zes groepen. Het is zichtbaar dat de
leraren afspraken hanteren over de wijze waarop zij de lessen
opbouwen en organiseren. Er was een voorbereide leeromgeving
waarin de leraren zich voorspelbaar en toegankelijk opstelden voor de
leerling. We stelden samen vast dat de er rust en orde was, zowel in de
lessen als op de andere plaatsen in de school waar de leerlingen
werkten.
Tegelijk zien we ook dat er nog kansen liggen om het didactisch
handelen te versterken. In de eerste plaats zagen we in sommige
groepen leerlingen die door het tempo van de les te lang moesten
wachten op bij hen passende leeractiviteiten of
verwerkingsopdrachten. Daarnaast is in de afstemming van de
instructie die voor sommige leerlingen nodig is, verdere verbetering
zinvol. We denken hierbij expliciet aan de meertalige leerlingen. De
kennis die de leraar in de Taalklas hierover heeft, zou veel breder en
efficiënter kunnen worden benut in de school. We zagen bijvoorbeeld
dat tijdens de uitleg of in de interactie met de leraar of tussen de
leerlingen de Nederlandse taal voor deze leerlingen niet altijd
voldoende toegankelijk werd gemaakt. Meer visualiseren, de leerling
zelf spreekruimte bieden en wellicht de inzet van de Boeiend
onderwijs-coaches kan hier helpend zijn. De school herkent dit en
concretiseert momenteel de plannen die er al lagen, om zich
hierin verder te versterken.

(Extra) ondersteuning (OP4)
We beoordelen deze standaard als Onvoldoende. Dat was in het
vorige onderzoek niet het geval.
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Ons oordeel Onvoldoende is gefundeerd in meerdere vaststellingen.
In de eerste plaats zijn is in de analyses van de gegevens van de
leerlingen die (extra) ondersteuning nodig hebben vanwege hun
taalontwikkeling, te weinig diepgang zichtbaar. Daardoor ontbreekt
het ook aan passende doelen of een aanpak die juist voor deze
leerlingen van belang zijn, met name tijdens de dagelijkse lessen in de
klas. Vervolgens is evenmin in voldoende mate vast te stellen welke
vorderingen, groei en resultaten een leerling heeft bereikt in de (extra)
ondersteuning. Dat maakt, ten slotte, dat een evaluatie van de
verrichte inspanning, met conclusies over het 'hoe verder' ook niet
concreet genoeg zichtbaar is in de groeps- of andere
leerlingdocumentatie.
De school kan daardoor niet aannemelijk maken dat zij een
ononderbroken ontwikkeling kan realiseren voor juist deze leerlingen
(artikel 8, eerste lid, WPO). We geven de school hiervoor een
herstelopdracht en we gaan ervan uit dat de bestuurder in het
eerstvolgende inspectieonderzoek op bestuursniveau, ons laat zien
hoe de noodzakelijke verbeteringen in de school vorm krijgen.

3.2. Schoolklimaat

Veiligheid (SK1)
Net als in het vorig onderzoek, beoordelen we deze standaard als
Voldoende.
Ook nu stellen we vast dat de school voldoet aan de wettelijke eisen.
Deze krijgen vorm in het veiligheidsbeleid, in de regelmatige
bevraging van de leerlingen over hun veiligheidsbeleving en de wijze
waarop de school de gegevens inzet om te werken aan een optimale
veiligheid voor alle leerlingen.

Pedagogisch klimaat (SK2)
We waarderen het pedagogisch klimaat als voldoende. Dat deden we
in het vorige onderzoek ook.
Op de dag van ons bezoek viel ons op dat er bij de leraren en de
leerlingen een prettige onderlinge omgang was, die getuigde van
wederzijds respect. Op het schoolplein is tijdens de pauze toezicht en
de leerlingen zijn ook zelf verantwoordelijk voor een goed verloop van
het spelen met elkaar. De leerlingen met wie wij een gesprek voerden,
bevestigden dit en gaven ons aan dat zij zich veilig voelen op school.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK

10/15

Als er sprake is van pesterijen, is er hulp van de leraar, zo zeiden ze
ons. Wel vinden ze dat de rol en de taken van de mediator op het
schoolplein meer aandacht mogen hebben. De mediators hebben een
betere training nodig, aldus de leerlingen.

3.3. Onderwijsresultaten

Onderwijsresultaten (OR1)
We beoordelen de onderwijsresultaten van basisschool De
Horizon niet in dit onderzoek.
De landelijke eindtoets is, vanwege de maatschappelijke gevolgen van
het corona-virus, niet gemaakt door de leerlingen. Van het schooljaar
2019-2020 zijn daardoor geen onderwijsresultaten beschikbaar. Het is
om die reden niet mogelijk om geobjectiveerd vast te stellen of de
eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken
van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.
We zien in de gegevens van de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019
dat teveel leerlingen in die schooljaren te weinig hebben geleerd. Voor
de meeste leerlingen gold destijds dat de behaalde (referentie)niveaus
voor leesvaardigheid, rekenen en taalvaardigheid te laag waren, zowel
voor 1F als voor 2F/1S. De school heeft de leerresultaten van
de leerlingen van groep 8 in het schooljaar 2019-2020 in beeld
gebracht met behulp van andere toetsen dan de eindtoets.
In ons vorige onderzoek heeft de school de verwachting uitgesproken
dat het resultaat van de eindtoets in het afgelopen schooljaar
(2019-2020) weer van voldoende kwaliteit zou zijn. We zien in ieder
geval een opwaartse lijn in de leerresultaten, die hoopvol stemt
voor de komende jaren.

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitszorg (KA1)
We beoordeelden in het vorige onderzoek deze standaard als
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Voldoende en dat doen we ook nu.
We stellen vast dat de school sinds het vorig onderzoek, ondanks de
onrust in het afgelopen schooljaar vanwege de corona-lockdown,
doelgericht verder is gegaan met het verdere verbeteren en
ontwikkelen van de eigen kwaliteit. Er is steeds beter oog voor de
leerresultaten. De leraren hanteren de referentieniveaus om de
(cruciale) leerdoelen vast te stellen voor hun leerlingen. De
toetsgegevens uit de groep zetten zij in om te komen tot een
verantwoorde planning van het onderwijsaanbod.
In het vorige rapport benadrukten we dat het vasthouden van de
gerealiseerde kwaliteit en het borgen van afspraken een belangrijke
fase is voor de school. De school werkt hieraan met behulp van
bordsessies. Ook de onderlinge afstemming van de processen en de
evaluaties ervan in de gezamenlijke ontwikkeldoelen komen hier aan
de orde. Het team borgt de gerealiseerde kwaliteit en de afspraken
daarover in kwaliteitskaarten.
We noemden al eerder in dit rapport de kenmerken van Boeiend
Onderwijs, die de school zichtbaar uitwerkt. Binnen het team is een
aantal leraren actief om de principes ervan te implementeren en hun
collega's te coachen. Ook voor andere gebieden, zoals rekenen,
begrijpend lezen en taal, zijn leraren aan het werk met
ontwikkeltaken. We benoemen hier ook de positieve
ontwikkelingen van de voor- en vroegschoolse educatie die
van waarde is voor de allerjongste leerlingen. De samenwerking met
de kinderopvang, om een doorgaande lijn te realiseren van de
peutergroep naar de kleuterklas, is ook geborgd in de taken van de
intern begeleider voor zowel de peuter- als de kleutergroep. Zij vervult
hierin vitale taken voor zowel de kinderopvang als de kleutergroep.

Verantwoording en dialoog (KA3)
We beoordelen deze standaard als Voldoende. Vorig jaar was dat niet
het geval. In de schoolgids voldeed het bestuur niet aan de wettelijke
eis om zich te verantwoorden over de bereikte resultaten en de
verbeteringen die daarom nodig waren. Dat is nu anders.
De Horizon heeft een informatiegids, die de praktische zaken in de
organisatie belicht, en een schoolgids, waarin zij zich verantwoordt
over de keuzes die zij maakt in de organisatie van het onderwijs. Beide
zijn te vinden op de website van de school.
In de schoolgids 20-21 verantwoordt de school zich over de resultaten
die zij heeft behaald met haar onderwijs. Ook is te lezen hoe het team
van de school werkt aan zijn eigen kwaliteitsverbetering en welke
opdrachten zij daarin vorm geeft.
De voor- en vroegschoolse educatie is beschreven in de informatiegids
In deze werkwijze zijn ouders van peuters en kleuters (sterk)
betrokken bij wat de kinderopvang en de school nastreven in de
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ontwikkeling van het jonge kind.
De ouders met wie we spraken op de dag van het onderzoek, geven
ons aan dat ze tevreden zijn met de school en met het team. Zij
waarderen de prettige sfeer en de wijze waarop de school met hen in
gesprek gaat, zowel over de organisatie op school en in de klas, als
over de ontwikkelingen van hun eigen kind. Het team en de ouders
maken daarvoor gebruik van digitale middelen. De dialoog die in het
driehoeksgesprek (kind-ouder-leerkracht) plaats vindt 'geeft zicht op
de relatie tussen de school, je kind en ons', aldus de ouders met wie
we een gesprek hadden.

3.5. 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
Hieronder volgt de reactie van het bestuur op de inhouden van deze
rapportage.

In de afgelopen jaren is er door het team en de directie van OBS De
Horizon hard gewerkt aan de kwaliteitszorg en de kwaliteitsambities
in de school. We zijn dan ook blij dat de inspecteur de standaarden
‘Kwaliteitszorg’ en ‘Verantwoording en dialoog’ als positief
beoordeeld heeft. Daarnaast zijn we er trots op dat de standaard
Pedagogisch klimaat opnieuw meegenomen is in het onderzoek en de
beoordeling, omdat leerlingen hierover waardevolle informatie gaven;
de leerlingen zijn tevreden met de school en met hun leraren. Er ligt
voor ons een uitdaging om hier in de toekomst het oordeel ‘Goed' op
te scoren.
We kijken terug op een intensief traject dat positieve effect heeft
gehad op het team, de kwaliteit van het team en van individuele
leraren en daarmee op de kwaliteit van het onderwijs. Het team is
volop aan het werk om eigen ambities verder te ontwikkelen of te
verbeteren. We kunnen ons goed vinden in de bevindingen van de
inspectie:
• De leraren hebben beter zicht op wat de leerlingen wel en niet
begrijpen en/of kunnen. Daardoor weten ze ook beter wat de
leerlingen verder nodig hebben in het onderwijs.
• De school heeft het aanbod voor de groepen 1 en 2 goed gepland.
• De leraren hebben duidelijke taken in hun ambities en er zijn
gezamenlijke afspraken over hoe het team daaraan wil werken
(bijvoorbeeld Boeiend Onderwijs en vroegschoolse educatie in de
kleutergroepen).
Het ingezette traject voor kwaliteitsverbetering zetten we voort en
hierbij pakken we de adviezen en verbeterpunten op die door de
inspectie benoemd zijn:
• De principes van Boeiend Onderwijs wordt door een aantal
leraren geïmplementeerd en zij coachen hun collega’s.
• Voor rekenen, lezen en taal hebben leraren gerichte
ontwikkeltaken geformuleerd.
• De ontwikkelingen van de voor- en voorschoolse educatie
worden verder versterkt zodat de doorgaande lijn voor kinderen
optimaal vorm gegeven wordt.
• De kinderopvang wordt verder uitgebreid door de naschoolse
opvang ook in de school onder te brengen.
Als bestuurder heb ik er alle vertrouwen in dat het team van OBS De
Horizon in staat is om alle kinderen optimaal van een goed, boeiend
en doorgaand aanbod van onderwijs en kinderopvang te laten
profiteren!
P. Krajenbrink
Voorzitter College van Bestuur
IJsselgraaf Scholengroep
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

