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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 van Vereniging tot Stichting en 
Instandhouding van een School met de Bijbel. We hebben onderzocht 
of het bestuur op zijn school zorgt voor onderwijs van voldoende 
kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed 
onderwijs te blijven verzorgen. 
 
Wat gaat goed? 
Het bestuur van de School met de Bijbel zorgt voor onderwijs van 
voldoende kwaliteit en voor verbeteringen als het nodig is. 
Het bestuur stelt een jaarverslag op, dat naar het toezichthoudend 
deel van het bestuur en de medezeggenschapsraad wordt gestuurd. 
Zo laat het bestuur zien wat de onderwijskwaliteit van de school 
is, hoe de school georganiseerd is, wat de prestaties van de leerlingen 
zijn en hoe het staat met de financiën. Verder heeft het bestuur elk 
jaar gesprekken met de directie en intern begeleider over de kwaliteit 
van het onderwijs, de toetsresultaten van de leerlingen en hoe het 
met het personeel gaat. Tijdens het verificatieonderzoek is naar voren 
gekomen dat het bestuur zicht heeft op de kwaliteit van de school. 
 
Het financieel beheer van het bestuur is in orde. Het bestuur weet 
hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van 
goed onderwijs. Het bestuur verkrijgt en besteedt de middelen die het 
daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in overeenstemming met de 
wettelijke eisen. 
 
Wat kan beter? 
Bij het aanbod kan de doorgaande lijn van de taal-leesontwikkeling 
van groep 2 naar groep 3 beter afgestemd worden. Ook zou de school 
de doelen (vaardigheidsscores) voor taal, rekenen en lezen concreter 
kunnen aangeven. Bij het didactisch handelen kan de uitleg van de 
leraren korter en meer gedifferentieerd, bijvoorbeeld door de 
instructie en verwerking van de lesstof meer af te stemmen op de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
 
Bij het financieel beheer kunnen de volgende punten beter. Voor een 
volledige verantwoording in het bestuursverslag is het nodig dat de 
continuïteitsparagraaf alle benodigde onderdelen bevat. Een 
onderdeel van de continuïteitsparagraaf troffen we niet aan. Voorts 
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geven we de intern toezichthouder in overweging in het volgende 
bestuursverslag aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de 
besteding en de verantwoording van het toezicht daarop. Tot slot 
wordt het bestuur aangeraden in het volgende bestuursverslag 
aandacht te besteden aan de besteding en de verantwoording van de 
middelen passend onderwijs. 
 
Wat moet beter? 
Het bestuur dient conform artikel 171 lid 1a in het bestuursverslag de 
door het bestuur gehanteerde code voor goed bestuur dan wel een 
afwijking van die code goed bestuur te vermelden. Een dergelijke 
beschrijving ontbreekt. 
 
Vervolg 
Vier jaar na dit onderzoek voert de inspectie opnieuw een onderzoek 
uit. 
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Financieel beheer Financieel beheer 

FB1 Continuiteit ● 

FB2 Doelmatigheid  

FB3 Rechtmatigheid ● 

De inspectie heeft op 14 en 19 november 2019 een vierjaarlijks 
onderzoek uitgevoerd bij Vereniging tot Stichting en Instandhouding 
van een School met de Bijbel. 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 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 een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneert het transparant en integer? 

3. Communiceert het bestuur 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 bestuursniveau en 
op schoolniveau. Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek 
zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de 
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 

Om deze te kunnen beoordelen, doen we niet alleen onderzoek op het 
niveau van het bestuur, maar onderzoeken we tevens de 
onderwijskwaliteit van de school waarvoor het verantwoordelijk is. 
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Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Op schoolniveau hebben we onderzoek gedaan bij de School met de 
Bijbel Streefkerk. We hebben dit onderzoek ingericht als een 
verificatieonderzoek. Het verificatieonderzoek is onderdeel van het 
onderzoek naar de kwaliteitszorg op bestuursniveau. We voeren het in 
de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de 
bestuur voldoende informatie heeft over de school en of sturing op de 
kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het geeft ons in de 
tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de school. 
 
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. 

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 directeur-
bestuurder, een vertegenwoordiging van het toezichthoudend deel 
van het bestuur en een vertegenwoordiging van de 
medezeggenschapsraad. Ook hebben we met enkele ouders, enkele 
leerlingen en de leraren gesproken en verschillende lessen bezocht. 
 
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 
volgende vereisten onderzocht: 
 

• Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO 
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 13, lid 1 onder e, in samenhang 
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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. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn 
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van 
het verificatieonderzoek op schoolniveau. In hoofdstuk 4 is de reactie 
van het bestuur op het onderzoek en rapportage 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 

Financieel beheer 
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Resultaten onderzoek op 
bestuursniveau 

2 . 

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. We geven in het eerste vierjaarlijks onderzoek op 
bestuursniveau in het funderend onderwijs geen oordeel op het 
kwaliteitsgebied 'Kwaliteitszorg en ambitie'. Verder is weergegeven 
dat onze oordelen voldoende overeenkomen met het beeld dat het 
bestuur zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit op de school en dat 
het beleid van het bestuur doorwerkt tot op schoolniveau. Omdat 
Kwaliteitszorg en ambitie op bestuursniveau samenvalt met 
Kwaliteitszorg en ambitie op schoolniveau, laten we de beschrijving 
hiervan op schoolniveau achterwege. 
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Samenvattend oordeel 
 
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
Deze vragen beantwoorden we positief. Het bestuur heeft zicht op de 
kwaliteit van het onderwijs van de school en stuurt waar nodig op 
verbeteringen. Ook zorgt het bestuur voor deugdelijk financieel 
beheer. Het bestuur beheert één school, te weten De School met de 
Bijbel in Streefkerk. Er zijn korte lijnen tussen bestuur en directie van 
de school waarbij de dialoog centraal staat. 
De verantwoordelijkheidsverdeling is op alle niveaus transparant en 
integer. Het bestuur verantwoordt zich aan het toezichthoudend deel 
van het bestuur en de medezeggenschapsraad en voldoet hiermee 
aan de wettelijke eisen. Om de kwaliteit van het onderwijs te 
verbeteren zijn er stappen gezet om de kwaliteitscycli van de school te 
verbeteren en het onderwijs meer te laten aansluiten op de 
leerbehoeften van de leerlingen. 
 
We zien op de korte of middellange termijn geen risico’s voor de 
financiële continuïteit. Ook de financiële rechtmatigheid is in orde. 
Het bestuur voldoet aan de eisen van het kwaliteitsgebied Financieel 
beheer. 
 
Context 
De school heeft aan het begin van schooljaar 2017-2018 een nieuwe 
directeur gekregen, die ook (uitvoerend) bestuurder is. Met de komst 
van de nieuwe directeur-bestuurder is besloten om pas op de plaats te 
maken ten aanzien van de onderwijskundige ontwikkelingen. Eerst is 
een stelsel van kwaliteitszorg ingevoerd en is het personeelsbeleid 
vastgesteld. Zo is er op nieuwe wijze een begin gemaakt met het 
voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. In het 
schooljaar 2019-2020 zal het versterken van het onderwijsproces en 
de kwaliteitscultuur centraal staan in het beleid van de school. 
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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 
alleen 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)? 
Wij beantwoorden deze vraag positief en beoordelen de standaard 
‘Kwaliteitszorg’ als Voldoende. Het bestuur voldoet aan de 
basiskwaliteit, omdat er een stelsel van kwaliteitszorg is ingericht om 
op basis daarvan het onderwijs te evalueren en te verbeteren. Voorts 
 laat het bestuur zich uitgebreid informeren over de kwaliteit van het 
onderwijs en de organisatie en het personeel van de school. Aspecten 
hiervan zijn evaluatie van de identiteit, een managementrapportage 
op de actiepunten van het jaarplan, de toetsresultaten, het 
personeelsbeleid en de organisatie van het onderwijs.  
 
Het bestuur heeft ook doelen afgesproken met de school. In het 
schooljaar 2017-2018 kwam uit een onderzoek naar voren dat de 
toenmalige directie en het team niet op één lijn stonden. Als reactie 
heeft het bestuur de sturing van de onderwijskwaliteit naar zich toe 
getrokken en afspraken gemaakt met de nieuwe directeur-bestuurder. 
Tijdens het verificatieonderzoek op de school waren de effecten 
hiervan merkbaar in het onderwijs. De directie en het team staan nu 
op één lijn om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Er zijn 
afspraken gemaakt om het didactisch handelen te versterken en de 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van leerlingen te bevorderen. 
Alle afspraken zijn opgenomen in het jaarplan 2019-2020.  
 
Beleidsonderwerp: didactisch handelen met het Directe Instructie 
Model (DIM) 
Het bestuur geeft aan dat DIM een belangrijke beleidsthema is, omdat 
het didactisch handelen van de leraren eenduidiger en meer 
doordacht en passend wil maken voor de onderwijsbehoeften van de 
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leerlingen. Het beleidsonderwerp hebben we tijdens de lesbezoeken 
in kaart gebracht. We komen tot de conclusie dat er wel eenduidigheid 
in het didactisch handelen van leraren is, maar dat dit te weinig op 
DIM is gebaseerd. Leraren geven aan dat ze in het verleden wel een 
training hebben gehad, maar dat opfrissen en borgen van de 
afspraken rondom DIM nodig is. Het bestuur laat zich volgens 
afspraak informeren over het versterken van het didactisch handelen 
van de leraren. 
 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
Wij beantwoorden deze vraag positief en beoordelen de standaard 
'Kwaliteitscultuur' als Voldoende. We komen tot de conclusie, omdat 
er sprake is van een transparante en integere organisatiecultuur en 
scheiding van bestuur en toezicht. Het bestuur houdt zich aan de Code 
Goed Bestuur. Op het gebied van personeelsbeleid zijn er belangrijke 
stappen gezet. De bekwaamheidsdossiers van leraren worden 
bijgehouden en er is een functionele verantwoordelijkheidsverdeling 
tussen de directie, de intern begeleider, de leraren en de andere 
functies in de school. Ook is er een cyclus van functionerings- en 
beoordelingsgesprekken en alle leraren hebben een persoonlijk 
ontwikkelplan. 
 
Een speerpunt is de ontwikkeling van het team tot een professionele 
leergemeenschap. Hierover zijn studiedagen geweest rondom de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen, het leesonderwijs en 
intervisie in het team en er zijn gesprekken met het team geweest 
over de persoonlijke beroepsontwikkeling. Deze ontwikkelingen 
dragen bij aan de versterking van de toekomstige kwaliteitscultuur 
van de school en het onderwijs voor de kinderen. 
 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn school (KA3)? 
Wij beantwoorden deze vraag positief en beoordelen de standaard 
'Verantwoording en dialoog' als Voldoende. Het bestuur 
communiceert actief over de eigen prestaties en die van de school. 
Verantwoording voert het bestuur volgens wettelijke voorschriften en 
afgesproken richtlijnen uit. Het jaarverslag en de begroting worden 
aan de interne toezichthouder ter goedkeuring voorgelegd. 
 
Er is een jaaragenda en tweemaal per jaar is er een gezamenlijke 
vergadering met de medezeggenschapsraad om het beleid te 
evalueren. Ook op schoolniveau is de dialoog en verantwoording 
geregeld. Een voorbeeld van de goede samenwerking is de 
totstandkoming van het schoolplan 2019-2023. Het bestuur heeft alle 
geledingen (het team, ouders, leerlingen) hierbij betrokken. 

De school heeft sinds 2016 een digitaal systeem ingevoerd om 
ouders een extra mogelijkheid te geven de vorderingen en prestaties 
van hun kind te volgen. Ouders worden eenmaal per vier jaar 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 6,64 8,12 6,80 7,40 8,33 8,62 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,90 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92 

Weerstandsvermogen < 5% 65,88% 67,13% 67,57% 66,96% 70,55% 70% 

Huisvestingsratio > 10% 7,69% 8,63% 6,40% nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% 1,25% 2,21% 4,01% 1,75% 1,90% -5% 

bevraagd op tevredenheid, het personeel eenmaal per twee jaar en de 
leerlingen eenmaal per jaar op veiligheid in en om de school. 
 
Het bestuur, intern begeleider en de medezeggenschapsraad zijn 
constant in dialoog met elkaar en met de ketenpartners, zoals het 
samenwerkingsverband, maatschappelijk werk en externe 
specialisten. Deze actieve dialoog draagt bij aan de versterking van de 
ouderbetrokkenheid en de kwaliteit van het onderwijs. 

2.2. Financieel beheer 

Wij baseren ons oordeel over het Financieel beheer op de 
onderliggende standaarden voor financiële continuïteit en 
rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel over financiële 
doelmatigheid. 
De financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide beoordeeld als 
Voldoende. Het financieel beheer is dan ook beoordeeld als 
Voldoende. 

Financiële continuïteit 
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur 
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie 
jaren afgezet tegen de signaleringswaarden die wij gebruiken in onze 
jaarlijkse risicodetectie. 

Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. De tabel 
bevat geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het 
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onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigde dat 
beeld. Het bestuur heeft voldoende vermogen om het verwachte 
negatief resultaat van 2021 op te vangen. 
 
Wel wijzen wij op enkele aandachtspunten. Naast de elementen die 
verplicht aanwezig moeten zijn op grond van de vereisten uit de 
Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs, geven wij het bestuur in 
overweging de continuïteitsparagraaf te verbeteren. Het volgende 
onderdeel van de continuïteitsparagraaf troffen we onvoldoende aan 
in het bestuursverslag over 2018: 
 
-       Verslag toezichthouder 
In het verslag van de interne toezichthouder is een duidelijke 
beschrijving van de uitvoering van de taken opgenomen. De 
resultaten die dit handelen heeft opgeleverd ontbreekt echter. 
 
Ten slotte hebben we vastgesteld dat het bestuur geen beschrijving 
heeft opgenomen inzake de Code voor goed bestuur. Het bestuur 
dient conform artikel 171 lid 1a in het bestuursverslag de door het 
bestuur gehanteerde code voor goed bestuur dan wel een afwijking 
van die code goed bestuur te vermelden. Een dergelijke beschrijving 
ontbreekt in het bestuursverslag. We verzoeken het bestuur deze 
omissie in een eerstvolgend bestuursverslag te herstellen. 

Financiële doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel gaan 
wij zo nodig het gesprek aan over onderwerpen die de doelmatigheid 
raken. Bij de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een 
School met de Bijbel kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 
 
-       Verslag Raad van Toezicht over toezicht op doelmatig gebruik van 
rijksmiddelen: 
Het is de wettelijke taak van het bestuur om onafhankelijk en 
deugdelijk intern toezicht mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij 
moet beleggen bij de intern toezichthouder zijn onder meer dat deze 
moet toezien op de financiële doelmatigheid. De intern 
toezichthouder legt verantwoording af over de uitoefening van zijn 
bevoegdheden in het bestuursverslag. De verantwoording over het 
toezicht op doelmatigheid hebben wij niet aangetroffen in het 
bestuursverslag over 2018. Wij verzoeken de intern toezichthouder 
aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de besteding en de 
verantwoording van zijn toezicht daarop in de bestuursverslagen 
vanaf 2019. Dit aspect van het interne toezicht is op dit moment 
sectorbreed nog in ontwikkeling. Daarom vinden wij het vooralsnog 
niet gepast om naast dit verzoek ook een uitdrukkelijke 
herstelopdracht te geven. 
 
-       Besteding middelen Passend Onderwijs 
Het bestuur ontvangt aan middelen passend onderwijs voor 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

Financieel beheer 
Standaard FB1, art. 4 lid 4 RJO. Code 
goed bestuur 

Het bestuur dient in het volgende 
bestuursverslag de toegepaste Code 
voor Goed Bestuur, met de eventuele 
afwijkingen, op te nemen. 

Wij gaan in het eerstvolgende 
bestuursverslag na of  deze 
tekortkoming is hersteld. 

arrangementen en versterking van de basisondersteuning 
€ 40.966. Het bestuur verantwoordt zich onvoldoende over de inzet 
van deze middelen. Deze informatie komt niet tegemoet aan de breed 
levende maatschappelijke behoefte op dit onderwerp. Wij geven het 
bestuur daarom in overweging aandacht te besteden aan de 
besteding en de verantwoording van deze zorgmiddelen in de 
bestuursverslagen vanaf 2019. 
 

Financiële rechtmatigheid 
We beoordelen de financiële rechtmatigheid als Voldoende. Wij 
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountants 
uit het eerstelijnstoezicht op de financiën van het onderwijs. 
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en 
(lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële 
rechtmatigheid. In het onderzoek leidt de weging van de beschikbare 
informatie tot een positief oordeel. 
 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 

Bij het bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van 
een School met de Bijbel is de standaard 'Continuïteit' (FB1) als 
Voldoende beoordeeld, maar voldoet het bestuur niet aan artikel art. 
4 lid 4 RJO. Code goed bestuur. Het bestuur dient ervoor te zorgen dat 
het deze tekortkoming herstelt. Het herstel hoeft het bestuur niet bij 
de inspectie te melden. Bij het eerstvolgende bestuursverslag gaan we 
na of deze tekortkoming is hersteld. 
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Resultaten onderzoek op 
schoolniveau 

3 . 

In dit hoofdstuk presenteren we onze bevindingen van het 
verificatieonderzoek dat we hebben uitgevoerd op de School met de 
Bijbel. 

3.1. de School met de Bijbel 

In dit hoofdstuk presenteren we onze bevindingen van het 
verificatieonderzoek dat we hebben uitgevoerd op de School met de 
Bijbel te Streefkerk. 

Het onderwijsaanbod voldoet aan de basiskwaliteit  
De standaard ‘Aanbod’ beoordelen we als Voldoende, omdat het 
voldoet aan de basiskwaliteit. De school heeft een breed en op de 
kerndoelen gebaseerd aanbod, dat ook de referentieniveaus voor taal 
en rekenen omvat. Ook is er een aanbod voor burgerschap en sociale 
integratie. De school kan zich nog verder ontwikkelen door de 
doorgaande lijn van het aanbod van groep 2 en 3 van de taal- 
leesontwikkeling beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen. 
 
Zicht op ontwikkeling is voldoende 
De standaard ‘Zicht op de ontwikkeling’ is als Voldoende beoordeeld, 
omdat het grotendeels voldoet aan de basiskwaliteit. De school heeft 
een leerling- en onderwijsvolgsysteem voor taal en rekenen. De 
tussenresultaten worden op groep- en schoolniveau door 
respectievelijk leraren, taalcoördinator, intern begeleider en directeur 
uitgebreid in kaart gebracht en geanalyseerd. Hier is in achterliggende 
tijd een verdiepingsslag in gemaakt. Hoewel deze standaard als 
voldoende is beoordeeld, kan de school de doelen voor taal, rekenen 
en lezen concreter kunnen aangeven. 
 
Didactisch handelen is voldoende, maar de afstemming is mager  
De standaard ‘Didactisch handelen’ hebben we als Voldoende 
beoordeeld, omdat het voldoet aan de basiskwaliteit. De lessen 
hebben we samen met de directeur bezocht. In de lessen zien we rust 
en structuur, duidelijke uitleg en zijn de leerlingen betrokken. 
Er is wel een aantal punten ter verbetering. De leraren kunnen de 
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uitleg korter maken en meer gedifferentieerd lesgeven. Ook kunnen 
zij de instructie en verwerking van de lesstof meer afstemmen op de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

De school zorgt voor een veilige leeromgeving 
De standaard ‘Veiligheid’ beoordelen wij als Voldoende. De School 
met de Bijbel te Streefkerk zorgt ervoor dat de leerlingen in een veilige 
omgeving kunnen leren. De sfeer op de school wordt als positief 
ervaren. Dit horen we terug van de leerlingen en de ouders die we 
tijdens de onderzoeksdag hebben gesproken. De school monitort de 
veiligheidsbeleving van de leerlingen regelmatig en heeft een 
aanspreekpersoon aangesteld die door leerlingen benaderbaar is, 
wanneer zij zich niet veilig zouden voelen. Dit alles is beschreven in 
het veiligheidsbeleid van de school. 

Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
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Reactie van het bestuur/de 
directie 

4 . 

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. 
 
Het bestuur is dankbaar en verheugd met de uitslag van het 
verificatieonderzoek. 
De gesprekken met de inspecteur hebben we als open, constructief, 
waarderend en opbouwend ervaren. Hiervoor zeggen we de Inspectie 
hartelijk dank. 
 
Het rapport zien we als belangrijk reflectiemoment in de ontwikkeling 
van de school. Met name omdat er sinds de komst van de nieuwe 
directeur in 2017, met alle betrokkenen bij de school, expliciet gewerkt 
wordt aan een helder onderwijsconcept. 
 
De uitslag van het onderzoek bevestigt dat er een heldere, breed 
gedragen koers is ontstaan. De ingezette activiteiten om de ambities 
waar te gaan maken werden tijdens het onderzoek gezien als 
belangrijke bouwstenen voor de (toekomstige) kwaliteitscultuur van 
de school. Dit zal steeds meer zijn weerslag gaan hebben op de 
kwaliteit van het onderwijs aan onze leerlingen.  
 
Als bestuur zullen we de aandachtspunten ten aanzien van de 
jaarverslaglegging verwerken in het bestuursverslag van 2019 
waarmee de kwaliteit van deze verantwoording op korte termijn 
wordt verhoogd en de omissie ten aanzien van de toegepaste Code 
voor Goed Bestuur is hersteld. 
 
Op schoolniveau wordt de ingezette koers voortgezet. Het huidige 
cursusjaar staat o.a. in het teken van het versterken van de 
doorgaande lijn in de taalontwikkeling van groep 2-3 en de 
didactische kwaliteit (schoolbreed). Meer activerend leren, een 
verdieping van de instructievaardigheden en specifieker afstemmen 
op de onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn belangrijke 
ontwikkelingen waar we al dit jaar mee aan de slag zijn gegaan. In 
ontwikkelteams, waarin teamleden participeren met expertise en/of 
affiniteit/ervaring op een specifiek vakgebied, wordt er gebouwd aan 
een continue verbetering van ons onderwijs. 
 
In de komende jaren zullen we de kwaliteitscultuur diepgang geven 
door steeds meer te werken vanuit de principes van ‘de school als 
professionele leergemeenschap’ waarin we het met elkaar elke dag 
een beetje beter willen doen. Door de hoge betrokkenheid en inzet 
van de teamleden zien we veel mogelijkheden tot verdere groei van 
de school. 
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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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