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INLEIDING
De decretale basis van het onderzoek
Tijdens een doorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de school
1. de onderwijsreglementering respecteert,
2. op systematische wijze haar eigen kwaliteit onderzoekt en bewaakt,
3. haar tekorten al dan niet zelfstandig kan wegwerken
(zie artikel 38 van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs, 8 mei 2009).
Een doorlichting is dus een onderzoek van
1. de onderwijsreglementering,
2. de kwaliteitsbewaking door de school,
3. het algemeen beleid van de school.
Een onderzoek in drie fasen
Een doorlichting bestaat uit drie fasen: het vooronderzoek, het doorlichtingsbezoek en het
doorlichtingsverslag.
- Tijdens het vooronderzoek bekijkt het inspectieteam de gehele school aan de hand van het CIPOreferentiekader. Het vooronderzoek wordt afgesloten met een doorlichtingsfocus: een selectie van
te onderzoeken aspecten tijdens het doorlichtingsbezoek.
- Tijdens het doorlichtingsbezoek voert de onderwijsinspectie het onderzoek uit aan de hand van
observaties, gesprekken en analyse van documenten.
- Het doorlichtingsverslag beschrijft het resultaat van de doorlichting, bevat een advies over de
verdere erkenning en wordt gepubliceerd op www.doorlichtingsverslagen.be.
Een gedifferentieerd onderzoek
1. Omdat de onderwijsinspectie gedifferentieerd doorlicht, onderzoekt het inspectieteam in de school een
selectie van de onderwijsreglementering:
het voldoen aan de onderwijsdoelstellingen
Hiertoe selecteert de onderwijsinspectie een aantal leergebieden.
Daarbij onderzoekt de onderwijsinspectie altijd de volgende procesvariabelen uit het CIPOreferentiekader:
 het onderwijsaanbod
 de uitrusting
 de evaluatiepraktijk
 de leerbegeleiding.
- een selectie van andere erkenningsvoorwaarden, waaronder de erkenningsvoorwaarde
bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.
een selectie van overige regelgeving.
2. Om de kwaliteitsbewaking door de school na te gaan, selecteert het inspectieteam een aantal
procesvariabelen. Het inspectieteam gaat met de kwaliteitswijzer na of de school voor deze
procesvariabelen aandacht heeft voor
doelgerichtheid: welke doelen stelt de school voorop?
ondersteuning: welke ondersteunende initiatieven neemt de school om efficiënt en doelgericht te
werken?
doeltreffendheid: bereikt de school de doelen en gaat de school dit na?
ontwikkeling: heeft de school aandacht voor nieuwe ontwikkelingen?
3. Het inspectieteam onderzoekt ten slotte het algemeen beleid van de school aan de hand van vier
procesvariabelen: leiderschap, visieontwikkeling, besluitvorming, kwaliteitszorg.
In dit luik rapporteert het inspectieteam ook over het zorg- en gelijkeonderwijskansenbeleid van de
school.
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Het advies
De adviezen die de onderwijsinspectie uitbrengt, hebben betrekking op alle of op afzonderlijke
structuuronderdelen van de school. De onderwijsinspectie kan drie adviezen uitbrengen:
- een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school of van
structuuronderdelen.
- een beperkt gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de erkenning van de school of van
structuuronderdelen als de school binnen een bepaalde periode voldoet aan de voorwaarden vermeld
in het advies.
- een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning van
de school of van structuuronderdelen op te starten.
Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of de school de vastgestelde tekorten
zelfstandig kan wegwerken.

Tot slot
Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve doorlichtingsverslag
informeert de directeur van de school de ouders en leerlingen over de mogelijkheid tot inzage.
Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van de school het verslag volledig
bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van de school of zijn gemandateerde tekent het
verslag voor gezien. Het bestuur stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de
onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen.
De school mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Meer informatie?
www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be
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SAMENVATTING

De vrije basisschool 'Sancta Maria' situeert zich in een woonwijk aan de rand van de gemeente Willebroek.
Ze is gelegen in de buurt van een belangrijke verbindingsweg tussen Antwerpen en Brussel. De school heeft
ruime, aangename klaslokalen en biedt de leerlingen voldoende mogelijkheden om te bewegen en te
spelen.
Een kernteam, bestaande uit de directeur en de twee zorgcoördinatoren, behartigt de dagelijkse leiding
van de school. De leden van het kernteam werken nauw samen en stippelen, in overleg met het
schoolbestuur en met alle leerkrachten, samen het beleid uit. In overleg met de directeur staan de
zorgcoördinatoren vooral in voor de praktische realisatie van het pedagogisch-didactische luik en neemt de
directeur de algemene organisatie van het schoolgebeuren voor haar rekening. Als eindverantwoordelijke
ziet de directeur tevens toe op de goede en vlotte werking van de school en neemt zij heel wat
ondersteunende taken op zich. Door haar stimulerende aanpak, haar vlotte aanspreekbaarheid en haar
interesse voor wat er in elke klas gebeurt, bepaalt zij in sterke mate mee de collegiale sfeer die in deze
school heerst. Onder meer om die reden komen de leerkrachten hier graag werken en zijn zij in grote mate
bereid om zich in te zetten voor het welzijn van de kinderen.
Op basis van het vooronderzoek van 6 januari 2015 bepaalde de onderwijsinspectie de focus die ze tijdens
deze doorlichting onderzocht. In de kleuterafdeling ging ze de inspanningen van het schoolteam na om
voor de leergebieden wiskundige initiatie en wereldoriëntatie de ontwikkelingsdoelen na te streven. In de
lagere afdeling onderzocht ze de resultaten van het schoolteam om voor de leergebieden Nederlands en
wereldoriëntatie de eindtermen te bereiken. Daarnaast peilde de onderwijsinspectie naar de kwaliteit en
de kwaliteitsbewaking van de sociale en emotionele begeleiding, de evaluatiepraktijk en naar aspecten van
het algemeen beleid. Ten slotte onderzocht ze ook een selectie van de regelgeving en de mate waarin de
school aandacht heeft voor bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de leeromgeving.
Het onderzoek naar de onderwijsdoelstellingen wijst uit dat in beide afdelingen de resultaten van de
onderzochte leergebieden aan de verwachtingen van de overheid voldoen. Het schoolteam streeft bij de
kleuters in voldoende mate de ontwikkelingsdoelen na en bereikt met de leerlingen van de lagere afdeling
de eindtermen.
De kleuteronderwijzers zorgen binnen aantrekkelijke thema's voor tal van gevarieerde en uitdagende
leeractiviteiten. In overzichtelijk ingerichte klaslokalen krijgen de kleuters kansen om via manipuleren,
experimenteren en exploreren de wereld te verkennen en om wiskundige inzichten te verwerven. De
kleuteronderwijzers wenden onder meer kalenders, klokken, zandlopers en wekkers aan om kleuters
ervaringen te laten opdoen met 'tijd'. Door gebruik te maken van stappenplannen, pictogrammen,
modellen ... stimuleren de kleuteronderwijzers de zelfwerkzaamheid en de zelfsturing bij de kleuters.
Groeikansen zijn er onder meer nog door in elke klas frequent een aanbod te voorzien rond meten, wegen,
ordenen, classificeren, kopen en verkopen ... en meer belang te hechten aan de verwerving van
noodzakelijke wiskundige begrippen.
Voor een vlotte overgang tussen de kleuter- en de lagere afdeling mogen de oudste kleuters af en toe op
bezoek in het eerste leerjaar. Ze maken zo niet alleen kennis met de onderwijzer maar ook met de manier
van werken in het eerste leerjaar. Het overleg tussen de betrokken (kleuter)onderwijzers biedt
mogelijkheden om de werking van beide groepen verder op elkaar af te stemmen.
In de lagere afdeling realiseren de onderwijzers voor Nederlands en wereldoriëntatie een breed en
samenhangend onderwijsaanbod. Zij hanteren een grote verscheidenheid aan functionele werkvormen met
aandacht voor zowel gezamenlijke als zelfstandige oefenmomenten.
De onderwijzers werken de lessen Nederlands met grote zorg uit en organiseren lesactiviteiten die
dekkend zijn voor wat het leerplan vraagt. Alle domeinen van het leergebied komen aan bod. Het team van
de lagere afdeling zet sterk in op spelling, leesbevordering en boekpromotie en ondersteunt de leerlingen
hierbij optimaal. Binnen het leergebied wereldoriëntatie is er aandacht voor alle domeinen en rubrieken.
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De meeste leerkrachten reiken de leerinhouden voornamelijk thematisch aan en houden hierbij rekening
met de krachtlijnen van het leerplan. Aspecten als actief leren, een werkelijkheidsgerichte benadering
vanuit verschillende invalshoeken, de verkenning van de schoolomgeving, functionele opdrachten ... krijgen
binnen de lessen en leeruitstappen een concrete en realistische invulling.
Zowel in de kleuter- als in de lagere afdeling hebben de (kleuter)onderwijzers oog voor mobiliteits-, milieuen gezondheidseducatie en plannen ze geregeld activiteiten gericht op het vergaren van technische kennis,
vaardigheden en goede attitudevorming. In beide niveaus maken de (kleuter)onderwijzers gebruik van een
leerstrategie om aspecten van de leergebiedoverschrijdende eindtermen 'leren leren' gericht aan bod te
laten komen.
Het kwaliteitsonderzoek naar de sociale en emotionele begeleiding bevestigt dat het schoolteam heel wat
initiatieven ontwikkelt om de leerlingen op sociaal en emotioneel vlak goed te begeleiden. De school
profileert zich als open en laagdrempelig waar alle leerlingen en ouders welkom zijn. Het schoolteam hecht
veel belang aan een goed welbevinden bij de leerlingen en organiseert waardevolle acties om het
welbevinden op te volgen, bespreekbaar te stellen en indien nodig ook te verbeteren. Tevens ontwikkelt
het schoolteam initiatieven die de leerlingen op een positieve manier aanzetten tot respectvol samenleven
en -spelen.
De school wil eveneens een zorgzame school zijn waar kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen
kunnen rekenen op begeleiding en ondersteuning van een enthousiast zorg- en leerkrachtenteam. Ook
leerlingen met ontwikkelingsvoorsprong krijgen geregeld een aanvullend en uitdagend aanbod.
Het kwaliteitsonderzoek naar de evaluatiepraktijk wijst uit dat het schoolteam heel wat soorten toetsen
gebruikt om van bij de oudste kleuters de ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen en te
evalueren. Hierbij evalueert het schoolteam naast kennis ook vaardigheden en attitudes. Het grijpt de
resultaten aan om de leerlingen met leermoeilijkheden gericht bij te werken en organiseert hiervoor
passende werkvormen. In de kleuterafdeling liggen er kansen om de veelheid aan genormeerde toetsen af
te bouwen en meer afspraken te maken omtrent doelgericht observeren en evalueren.
Het onderzoek naar het algemeen beleid toont aan dat het schoolteam belang hecht aan visieontwikkeling
om op basis daarvan vernieuwingen aan te sturen of om lopende initiatieven geregeld te evalueren. Zo
ontwikkelde het schoolteam, uitgaande van de visie op goed onderwijs, voor de onderwijzers onder meer
zorgfiches voor spelling, technisch lezen, wereldoriëntatie en rond huiswerkbeleid. De onderwijzers vinden
in deze fiches gestructureerde informatie terug omtrent zorgverbredende initiatieven en
evaluatiemogelijkheden. Het algemeen beleid van de school kan aan kracht winnen door vanuit de analyse
van leerlingenresultaten verbeterpunten doelgericht weg te werken.
Het onderzoek naar de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (BVH) van de leer- en werkomgeving wijst
uit dat de directeur en de preventieadviseur de systematische zorg voor de leeromgeving nauwgezet en
kwaliteitsvol opvolgen. De school krijgt hiervoor een gunstig advies.
Het onderzoek naar de overige erkenningsvoorwaarden en regelgeving toont aan dat het schoolteam de
onderzochte onderwijsreglementering respecteert. Dit resulteert in een gunstig advies.
De onderwijsinspectie formuleert zowel voor de kleuter- als voor de lagere afdeling een gunstig advies voor
de erkenningsvoorwaarden op onderwijskundig vlak. Ze wenst het schoolteam veel succes toe en gelooft
dat het de aanbevelingen in dit verslag zal aangrijpen om de kwaliteit van het onderwijs nog verder te
verbeteren.
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DOORLICHTINGSFOCUS

Op basis van het vooronderzoek en in het kader van een gedifferentieerde doorlichting selecteerde de
onderwijsinspectie onderstaande leergebieden en procesindicatoren/procesvariabelen voor verder
onderzoek.

2.1

Leergebieden in de doorlichtingsfocus

Kleuteronderwijs - Leergebieden
wiskundige initiatie
wereldoriëntatie
Lager onderwijs - Leergebieden
Nederlands
wereldoriëntatie

2.2

Procesindicatoren of procesvariabelen in de doorlichtingsfocus

Onderwijs - Begeleiding
Sociale en emotionele begeleiding
Onderwijs - Evaluatie
Evaluatiepraktijk
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3
3.1

RESPECTEERT DE SCHOOL DE ONDERWIJSREGLEMENTERING?
Respecteert de school de erkenningsvoorwaarden?

3.1.1 Voldoet de school aan de onderwijsdoelstellingen?
Het onderzoek naar het voldoen aan de onderwijsdoelstellingen levert voor de geselecteerde leergebieden
het volgende op.
3.1.1.1

Kleuteronderwijs: wiskundige initiatie

Voldoet
De kleuterafdeling streeft de ontwikkelingsdoelen voor het leergebied wiskundige initiatie in voldoende
mate na. De kleuteronderwijzers zorgen voor een evenwichtig onderwijsaanbod dat rekening houdt met
alle domeinen. De lesactiviteiten bieden kansen om op een speelse manier inzicht te verwerven in
eenvoudige wiskundige probleemsituaties of om rekenvaardigheden in te oefenen.
3.1.1.2

Kleuteronderwijs: wereldoriëntatie

Voldoet
De kleuteronderwijzers streven de ontwikkelingsdoelen voor het leergebied wereldoriëntatie in voldoende
mate na. De geïntegreerde manier van werken binnen thema’s die nauw aansluiten bij de leef- en
belevingswereld van de kleuters zorgt voor een natuurlijke samenhang met de andere leergebieden. Het
onderwijsaanbod is voor alle domeinen van het leergebied evenwichtig samengesteld en biedt voldoende
variatie zodat de kleuters vanuit een explorerende en onderzoekende houding de wereld kunnen
ontdekken.
3.1.1.3

Kleuteronderwijs: Vaststellingen wiskundige initiatie en wereldoriëntatie

Curriculum Binnen aantrekkelijke en gevarieerde thema’s zorgen de kleuteronderwijzers
voor een onderwijsaanbod dat afgestemd is op de leef- en belevingswereld van
Referentiekader de kleuters. De themakeuze gebeurt meestal door de kleuteronderwijzers op
Planning
basis van de jaarkring of sluit aan bij de interesses van kleuters. Heel sporadisch
Evenwichtig en volledig
Samenhang krijgen de kleuters inspraak bij de inhoudelijke uitwerking van de thema’s.
Onderwijsaanbod

Brede harmonische vorming
Actief leren

Alle kleuteronderwijzers baseren zich bij de planning van hun onderwijsaanbod
bijna uitsluitend op een koepeleigen referentiekader. Op basis van dit
referentiekader selecteren de kleuteronderwijzers binnen elk thema twee
ontwikkelingsdomeinen en drie ontwikkelingsaspecten die zij geïntegreerd en
met gevarieerde activiteiten concretiseren. Tevens streven zij ernaar om
doorheen de activiteiten de verschillende leergebieden en -domeinen aan bod te
laten komen. Het onderwijsaanbod is hierdoor breed en evenwichtig. Door de
geïntegreerde werking binnen thema’s bekomen de kleuteronderwijzers
horizontale samenhang tussen de leergebieden wiskundige initiatie en
wereldoriëntatie enerzijds en de andere leergebieden anderzijds.
De planning van de lesinhouden is terug te vinden in de elektronische agenda van
de kleuteronderwijzers. Tevens zijn zij in het bezit van hoekenfiches en fiches
over vaak wederkerende activiteiten waarin meer informatie terug te vinden is
over de manier van werken. De agenda en de fiches hebben echter weinig of
geen complementair karakter waardoor ze aan bruikbaarheid inboeten.
De kleuteronderwijzers hebben nog een weg af te leggen om zich het leerplan
toe te eigenen en om de leerplandoelen bewust te gaan nastreven. Wel
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beschikken de kleuteronderwijzers over een concordantielijst waarmee zij
kunnen nagaan welke leerplandoelen via de geplande ontwikkelingsaspecten aan
bod komen. Zij gebruiken deze lijst weinig systematisch en gaan nauwelijks na of
ze alle leerplandoelen over de leerjaren heen in voldoende mate realiseren.
Op dit ogenblik is er enkel een aanzet tot bewaking van het aanbod op basis van
de ontwikkelingsdomeinen en -aspecten. Het leerkrachtenteam werkte vanuit
deze invalshoek voor de vaste thema’s die in alle klassen aan bod komen een
graduele leerlijn uit. De andere thema’s werden niet opgenomen waardoor deze
leerlijn als bewakingsinstrument momenteel weinig volledig en functioneel is. Er
liggen voor de kleuteronderwijzers nog uitdagingen om deze leerlijn in functie
van het nastreven van alle decretale ontwikkelingsdoelen verder uit te werken
zodat ze de verticale opbouw volledig in kaart kunnen brengen, bewaken en
optimaliseren.
Tijdens de lesobservaties was de onderwijsinspectie aangenaam verrast door het
grote aanbod aan uitdagende, betekenisvolle en denkstimulerende opdrachten
en spelen. Tevens getuigde de aanpak van de kleuteronderwijzers van een erg
grote inzet en geëngageerdheid bij de organisatie van het klasgebeuren. Hun
kindgerichte, positieve en stimulerende begeleidingsstijl draagt bij tot het
welzijn, het welbevinden en de betrokkenheid van alle kinderen.
Ondanks de vele goede initiatieven van de kleuteronderwijzers om voor
wiskundige initiatie in een relevant aanbod te voorzien is er nog ruimte om op
basis van de leerplandoelen significante lesinhouden meer aan bod te laten
komen en gericht na te streven.
Toetsresultaten wijzen uit dat bepaalde aspecten zoals classificeren, ordenen en
conservatiebegrip nog voor verbetering vatbaar zijn. Tevens zijn er nog
groeimogelijkheden door de kleuters tijdens de activiteiten meer
verwoordingskansen te geven zodat zij meer inzicht krijgen in rekenhandelingen
en bijhorende begrippen.
Alle kleuteronderwijzers leveren inspanningen om de kleuters zowel wiskundige
begrippen als begrippen gerelateerd aan wereldoriëntatie (tijd en ruimte) bij te
brengen en te laten inoefenen. Toch bestaan er weinig afspraken om deze
systematisch en gradueel opgebouwd aan bod te laten komen. De huidige
manier van werken is veeleer vrijblijvend en weinig samenhangend. De kans dat
niet alle begrippen aan bod komen en ingeoefend worden, is reëel en kan
gevolgen hebben voor het verdere wiskunde-leren in de lagere afdeling.
Hoeken die erop gericht zijn om kleuters zelf handelend en in een realistische
context te laten exploreren en experimenteren met meten, wegen, vergelijken,
ordenen, tellen, spiegelen … hebben in de meeste klassen nood aan meer
uitdaging. Vooral de winkel- en de rekenhoek zijn soms weinig realistisch
uitgebouwd, worden niet altijd efficiënt ingezet, zetten niet aan tot actief leren
en zijn dan ook toe aan evaluatie en bijsturing. Dit laatste geldt ook voor het
weinig doordacht gebruik van de groeimeter.
De kalenders zijn in de meeste klassen op elkaar afgestemd en kennen een
graduele opbouw. Het dagelijks gebruik zorgt ervoor dat de kleuters inzicht
verwerven in tijd. Hierbij gaat voldoende aandacht uit naar onder meer ‘ervaren
van tijd, situeren in de tijd, opeenvolging in de tijd’.
De kleuteronderwijzers gebruiken de kalenders meestal doordacht en slagen erin
om meerdere leerplandoelen die betrekking hebben op ‘tijd’ geïntegreerd en
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gevarieerd na te streven. Tevens hanteren de kleuteronderwijzers verschillende
toestellen (klokken, zandlopers, time-timer …) waarmee de kleuters tijd kunnen
beleven. Leerkrachtafhankelijk oefenen de kleuteronderwijzers ook op vooruiten terugblikken. De opbouw van de maandkalender en een voorstelling van
cyclische tijd vormen aandachtspunten die nog voor verbetering vatbaar zijn.
De kleuteronderwijzers bevorderen de mobiliteits-, milieu- en
gezondheidseducatie en geven de kleuters de nodige impulsen om op hun niveau
te leren over maatschappelijke thema’s. Om aan deze educaties en thema’s een
levensechte invulling te geven, benutten en verkennen de kleuteronderwijzers,
samen met hun kleuters, de onmiddellijke en verdere schoolomgeving. Tijdens
de uitstappen maken de kinderen kennis met heel wat aspecten van de natuur,
onder meer ook met het cyclisch verloop ervan.
Vanaf de jongste kleuters gaat er op een speelse manier aandacht naar specifieke
doelen binnen verkeer. De kleuters krijgen op de speelplaats ruime kansen om
hun fietsbehendigheid te vergroten. Tijdens de leeruitstappen leren de oudste
kleuters zich als een veilige voetganger te gedragen en eenvoudige
verkeersafspraken na te leven.
Levensechte voorwerpen en technische materialen confronteren de kleuters met
allerlei wetmatigheden, technische aspecten en mogelijkheden. Alle
kleuteronderwijzers bieden geregeld specifieke activiteiten aan die betrekking
hebben op het domein ‘techniek’. De leerlijn die het leerkrachtenteam jaren
geleden opstelde met betrekking tot techniek is aan opfrissing toe.
De klasleerkrachten stimuleren de zelfwerkzaamheid en de zelfsturing van de
kleuters door het oordeelkundig gebruik van onder meer een keuzebord,
stappenplannen, modellen … en door het aanbrengen van pictogrammen en
hoekaanduidingen in het klasbeeld. Verschillende organisatievormen bevorderen
het ‘leren kiezen’.
Materieel beheer In alle klassen is een ruim assortiment aan ontwikkelings- en spelmaterialen
Uitrusting aanwezig. Opvallend in een aantal klassen is het aanbod aan zelfgemaakte
Ontwikkelingsmaterialen ontwikkelingsspelen en de verzameling van materialen waarmee de kleuters
Leermiddelen
doelgericht wiskundige vaardigheden kunnen trainen.
Toestellen en materialen om te wegen, te tellen (ook terugtellen en verder
tellen) en te meten zijn aanwezig maar stonden niet in alle klassen zichtbaar
opgesteld. In sommige klassen zijn hierdoor de mogelijkheden van de kleuters
om er tijdens het zelfstandig spel gebruik van te maken beperkt.
De kleuters krijgen kansen om te werken met ICT-toepassingen en mogen onder
meer functionele oefeningen en spelletjes op een computer uitvoeren.
De aanwezigheid van getalbeelden in het klasbeeld is in de meeste klassen een
verworvenheid.
Evaluatie De meeste kleuteronderwijzers baseren zich voor beide leergebieden op eigen,
Evaluatiepraktijk algemene observaties om zich een beeld te vormen van de ontwikkeling van de
Evenwichtig en representatief kleuters. De kleuteronderwijzers hebben nog niet de gewoonte om bij de
Kindvolgsysteem
opmaak van de weekplanning concrete doelen voorop te stellen waaraan ze
Gericht op bijsturing
gerichte observaties, evaluaties en remediëring kunnen koppelen. De
geformuleerde ontwikkelingsaspecten in de agenda’s van de kleuteronderwijzers
zijn vaak te algemeen geformuleerd om bruikbaar te zijn voor doelgerichte
observaties. Om toch een beeld te bekomen van de vorderingen die de kleuters
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maken, gebruikt de zorgcoördinator van in de tweede kleuterklas meerdere
genormeerde toetsen. Met het oog op een snelle interventie bij leerproblemen is
de kans betrekkelijk groot dat er momenteel tijd verloren gaat vooraleer
problemen aan het licht komen en kunnen bijgewerkt worden.
Met een puzzelvolgsysteem brengen de kleuteronderwijzers per klas de
puzzelvaardigheden van hun kleuters in kaart. Het systeem laat niet toe om de
vorderingen van de kleuters doorheen de hele kleuterafdeling op te volgen.
Begeleiding Vanuit hun bekommernis voor het welbevinden en de betrokkenheid van elke
kleuter hebben de kleuteronderwijzers oog voor een kindvriendelijk klasklimaat.
Beeldvorming De ruime en gestructureerde klaslokalen zijn meestal erg aangename leer- en
Zorg
leefomgevingen. Het thema is nadrukkelijk in het klasbeeld aanwezig en krijgt via
een themahoek, hoekenverrijking, allerlei ondersteunende boeken … een
concrete invulling.

Leerbegeleiding

Geregeld krijgen de kleuters kansen om in gemengde groepen te spelen. Tussen
sommige klassen is een klasoverschrijdende samenwerking waarbij de kleuters
samen genieten van diverse activiteiten.
De school hecht veel belang aan een open en goede communicatie met de
ouders. Wekelijks worden de ouders gebrieft over het belangstellingscentrum.
De inhoud van de weekbrief, in combinatie met foto’s van de activiteiten, zorgt
ervoor dat ouders zich een beeld kunnen vormen van het onderwijsaanbod.
De klasleerkrachten staan in voor de eerstelijnshulp. Bij de jongste kleuters vallen
zij veelal terug op algemene observatiegegevens als basis voor
ondersteuningsinitiatieven. Bij de oudste kleuters gebruiken de klasleerkrachten
ook de resultaten van de genormeerde toetsen om sommige kleuters gericht te
remediëren.
De zorgcoördinator ondersteunt vooral klasintern de kleuters die nood hebben
aan verhoogde zorg. Voor kleuters met een complexe leer- of
ontwikkelingsproblematiek tekent de school, samen met ouders en externe
hulpverleners, een langer en intensiever begeleidingstraject uit.
Wekelijks komen de kleuteronderwijzers en de zorgcoördinator tijdens het
‘zorgoverleg’ samen om onder meer te zoeken naar oplossingen voor kleuters
met ontwikkelingsproblemen of voor kleuters met een laag welbevinden. Deze
bijeenkomsten vallen bij het kleuterteam bijzonder in de smaak. Sommige
onderwijzers zijn vragende partij voor een soortgelijk overleg in de lagere
afdeling.
Bij de overgang van de kleuter- naar de lagere afdeling organiseren de betrokken
(kleuter)onderwijzers geregeld integratieactiviteiten. Groeikansen zijn er door de
afstemming van de werking van derde kleuterklas en die van het eerste leerjaar
verder te verfijnen naar aanbod en didactische aanpak (contractwerk,
‘zoemlezen’, begripsvorming, auditieve synthese …).
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3.1.1.4

Lager onderwijs: Nederlands

Voldoet
De lagere afdeling bereikt de eindtermen voor Nederlands in voldoende mate. Het team zorgt voor een
evenwichtig en vrij volledig onderwijsaanbod voor de verschillende domeinen van dit leergebied. De
evaluatiepraktijk en de leerbegeleiding zijn erop gericht om eventuele noden van leerlingen snel te
detecteren en gepast te remediëren.
Curriculum In het eerste leerjaar hanteert de onderwijzer een specifieke aanvangsmethode.
Onderwijsaanbod In de andere klassen baseren de onderwijzers zich op eenzelfde
Referentiekader onderwijsleerpakket om het grootste deel van hun lessen te plannen en
Planning
inhoudelijk uit te werken. De onderwijzers volgen vrij consequent het
Evenwichtig en volledig
Samenhang programma van het onderwijsleerpakket. Hierbij zorgen de onderwijzers voor
Brede harmonische vorming een evenwichtige benadering van de domeinen.
Actief leren Voor spelling en schrift gebruikt het team een aanvullend leerpakket. De
onderwijzers benutten de mogelijkheden van de onderwijsleerpakketten om te
differentiëren in vooral tempo en niveau.
De verticale samenhang krijgt invulling vanuit de didactische suggesties die in de
onderwijsleerpakketten zijn opgenomen. Tevens bestudeerden de onderwijzers
het leerplan en brachten ze per leerjaar de essentiële leerstof nodig om de
leerplandoelen te bereiken in kaart.
De school besteedt een ruim deel van haar onderwijstijd aan de realisatie van de
doelen voor Nederlands. Binnen dit leergebied gaat er heel wat aandacht naar
spelling, lezen en taalbeschouwing. Tevens organiseren meerdere onderwijzers
onthaal-, onderwijsleer- of kringgesprekken. Deze gespreksrondes bieden
bijkomende oefenkansen voor luisteren en spreken.
In een aantal klasgroepen voorzien de leerkrachten eveneens functionele en
creatieve spreek- en schrijfactiviteiten. Meestal is het onderwijsleerpakket
richtinggevend, maar er zijn ook school- en leerkrachtgebonden initiatieven die
leerlingen uitdagen tot creatief en functioneel schrijven vanuit motiverende
contexten.
Er is een relevante samenhang tussen het leergebied Nederlands, de andere
leergebieden en de leergebiedoverschrijdende eindtermen. Meerdere
onderwijzers koppelen bijvoorbeeld spreek- en schrijfactiviteiten aan thema’s
van wereldoriëntatie. Tevens geven zij met motiverende en betekenisvolle
opdrachten invulling aan een krachtige en taalrijke leeromgeving.
Materieel beheer De school beschikt over voldoende leermiddelen en ondersteunende materialen
Uitrusting voor de praktische uitwerking van het onderwijsaanbod.
Ontwikkelingsmaterialen
Leermiddelen

In elke klas zorgen wandplaten, steunwoorden, heuristieken en taalkaarten voor
de nodige visuele ondersteuning van onder meer spellingsregels.

Evaluatie De school evalueert de leerlingen voornamelijk op basis van de toetsen uit het
onderwijsleerpakket. De evaluatie omvat de verschillende domeinen van het
Evenwichtig en representatief leerplan en is daardoor voldoende breed.
Evaluatiepraktijk

Leerlingvolgsysteem
Gericht op bijsturing

Het leerkrachtenteam levert heel wat inspanningen om onder meer de
vorderingen van alle leerlingen op het vlak van spelling op te volgen. De
onderwijzers nemen meermaals per jaar een controledictee uit het
spellingspakket af. De foutenanalyses die de onderwijzers hierbij maken,
resulteren in de meeste klasgroepen in een gerichte remediëring. Deze kan zowel
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klassikaal of op leerlingenniveau plaatsvinden. Onder meer voor spelling neemt
het zorgteam eveneens geregeld toetsen af die gekoppeld zijn aan een
leerlingvolgsysteem. Het team bezorgt de klasleerkrachten niet alleen de
resultaten maar voorziet ook in feedback.
Hoewel enkele onderwijzers voor de domeinen spreken, luisteren en schrijven
doelgericht evalueren, kan de evaluatie van deze creatieve en communicatieve
vaardigheden aan validiteit winnen door gezamenlijke afspraken te maken over
de beoordelingscriteria en door deze aandachtspunten vooraf met de leerlingen
te bespreken. De criteria kunnen voor de leerlingen ook een hulp betekenen bij
zelfevaluatie of zelfreflectie in het kader van een spreek- of luisteropdracht.
Het zorgteam evalueert ook geregeld de vorderingen die de leerlingen maken
voor technisch lezen. Indien nodig neemt het zorgteam AVI-leestoetsen (AVI
staat voor Analyse Van Individualiseringsvormen) af tot in het zesde leerjaar.
De gestructureerde zorgwerking en de ondersteunende zorgdocumenten staan
garant voor een brede beeldvorming. De grondige voorbereiding van het
multidisciplinair overleg door het zorg- en leerkrachtenteam via onder meer
‘filtergesprekken’ zorgt ervoor dat deze samenkomsten efficiënt en kwaliteitsvol
verlopen.
Begeleiding De klasleerkrachten spannen zich in om hun rol als eerstelijnszorgverstrekker
waar te maken. Tevens kunnen deze onderwijzers rekenen op ondersteuning van
Beeldvorming de zorgcoördinator of van een zorgleerkracht zodat de leerlingen geregeld in
Zorg
kleinere (heterogene) groepen kunnen werken en oefenen.

Leerbegeleiding

De tweedelijnszorg is van goede kwaliteit. Het zorgteam ondersteunt
voornamelijk de leerlingen die wat achterstand hebben opgelopen voor spelling,
lezen of (correct) schrijven. Vermeldenswaard is de expertise die het zorgteam
heeft opgebouwd met betrekking tot het handelingsplanmatig werken en de
uitwerking van individuele leertrajecten.
De school zet stevig in op lees- en boekpromotie en toont hiermee aan dat ze
veel belang hecht aan zowel de bevordering van het leesplezier als aan de
ondersteuning van de technische leesvaardigheid. Het boekenaanbod in de
klassen is veeleer beperkt, maar de school beschikt over een degelijke en
uitgebreide schoolbibliotheek. Alle klassen krijgen via een beurtrol de kans om er
op vaste momenten boeken te gaan uitlenen. De leerlingen mogen nadien in hun
klas genieten van een gekozen boek. In meerdere klasgroepen mogen de
leerlingen af en toe vertellen over hun leeservaringen of mogen ze mooie
fragmenten voorlezen.
Sommige leerkrachten stimuleren het leesplezier door zelf verhalen voor te lezen
of nodigen ouders uit om te komen voorlezen in de klas. De school neemt actief
deel aan de initiatieven zoals de ‘Voorleesweek en de Jeudboekenweek’.
Omwille van de afstand krijgen leerlingen weinig gelegenheid om een bezoek te
brengen aan de gemeentelijke bibliotheek. Dit beperkt hun mogelijkheden om er
kennis te maken met het bredere aanbod en om er hun weg te leren vinden in de
catalogi en informatiebestanden.
De consequente opvolging door het zorgteam van de resultaten voor technisch
lezen leidt tot gerichte acties op leerling- of klasniveau. Leerlingen die moeilijk
tot lezen komen, krijgen op school via een speciale methodiek (Ralfi-lezen) extra
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oefenkansen. Soms betrekt het zorgteam de ouders zodat de leerlingen zich ook
thuis met allerlei gepaste teksten verder in het lezen kunnen bekwamen. In de
lagere klassen schakelt de school onder meer leesouders in om voor de
leerlingen meer leesbeurten te kunnen organiseren. Tevens plant de school
meermaals per maand niveau- en tutorlezen. Deze werkvormen stimuleren niet
alleen het leesgedrag, maar hebben ook een positief effect op het
verantwoordelijkheidsgevoel en de sociale omgang tussen de leerlingen.
Voor het domein begrijpend lezen is de school zoekend naar bruikbare teksten
en efficiënte didactische richtlijnen om leerlingen, die hieromtrent moeilijkheden
ervaren, gepast te kunnen bijwerken.
Meerdere leerlingen kunnen beroep doen op sticordi-maatregelen (sticordi staat
voor stimuleren, compenseren, remediëren, differentiëren, dispenseren). De
aanpak is degelijk uitgewerkt en loopt in nauw overleg met de ouders en
eventuele externe ondersteuners.
Hoeken- en contractwerk ondersteunen het taalonderwijs en bieden in een
aantal klassen mogelijkheden om te differentiëren. Een aantal onderwijzers gaat
voor de invulling van dit hoeken- en contractwerk gericht op zoek naar
oefenmaterialen die aansluiten bij de noden van een leerling of leerlingengroep.
Toch liggen er nog mogelijkheden om op basis van foutenanalyses te voorzien in
remediërende oefeningen op maat van elke leerling.
Het gebruik van ICT om leerlingen met leermoeilijkheden bij te werken is
leerkrachtafhankelijk.
3.1.1.5

Lager onderwijs: wereldoriëntatie

Voldoet
De lagere afdeling bereikt de eindtermen voor het leergebied wereldoriëntatie in voldoende mate. De
onderwijzers plannen, realiseren en bewaken een doelgericht en coherent onderwijsaanbod. Dit is niet
alleen afgestemd op de leef- en belevingswereld van de leerlingen, maar ook op de uitgangspunten van de
eindtermen.
Curriculum De onderwijzers maken gebruik van eenzelfde, gradueel opgebouwd
Onderwijsaanbod onderwijsleerpakket om hun onderwijsaanbod te plannen en inhoud te geven.
Referentiekader Naast dit gezamenlijk onderwijsleerpakket hanteren de meeste onderwijzers ook
Planning
andere bronnenboeken om het aanbod binnen de lessen over verkeer, mens en
Evenwichtig en volledig
Samenhang maatschappij, techniek … te verruimen.
Brede harmonische vorming
Actief leren

Het leerkrachtenteam tekende uitgaande van het leerplan een leerlijn uit. Op
basis van deze leerlijn stemde het team het onderwijsaanbod over de klassen
heen op elkaar af en maakte het afspraken om overlappingen zoveel mogelijk te
vermijden. De studie van het leerplan bracht ook aan het licht dat het aanbod in
het onderwijsleerpakket heel wat uitgebreider is dan wat de leerplandoelen
beogen. Het leerkrachtenteam trof bijgevolg schikkingen om niet noodzakelijke
leerstof te schrappen of aan te passen. Het team geeft aan dat het huidige
aanbod sluitend is met wat het leerplan aangeeft. Bovendien zorgen zowel de
leerlijn als het vrij consequent gebruik van het onderwijsleerpakket voor verticale
samenhang in het aanbod.
Conform met de didactische aanwijzingen in het leerpakket verwerken en
verdiepen vrijwel alle onderwijzers de aangeboden lesonderwerpen binnen
zorgvuldig gekozen thema’s. Het merendeel onder hen vermijdt een louter

14 126342 – bao – Vrije Basisschool - Sancta Maria te WILLEBROEK (Schooljaar 2014-2015)

cursorische aanpak en tracht binnen elk thema de verschillende
bestaansdimensies aan bod te laten komen. Bovendien houden de onderwijzers
bij hun lessen rekening met de plaatselijke context, de actualiteit en met de leefen belevingswereld van hun leerlingen.
In enkele klassen fungeren de lesonderwerpen van het leergebied
wereldoriëntatie soms als inspiratiebron voor lesactiviteiten binnen andere
leergebieden. De betrokken onderwijzers realiseren zo horizontale samenhang
tussen het leergebied wereldoriëntatie en andere leergebieden.
De onderwijzers benutten de mogelijkheden van de schoolomgeving om onder
meer op ontdekking te gaan en kennis te maken met wat de natuur of de
gemeente Willebroek te bieden heeft. Het aantal leeruitstappen en extramurosactiviteiten met het oog op een gerichte verkenning van de nabije of
ruimere schoolomgeving varieert echter van klas tot klas. Hierdoor krijgen de
leerlingen wisselend kansen om sterke impressies op te doen vanuit
waarnemingen in een reële context. Tijdens de meerdaagse extramurosactiviteiten gaat expliciete aandacht naar een geïntegreerde benadering
van de leerplandoelen van de domeinen natuur, tijd, ruimte, mens en
maatschappij.
De rubriek ‘verkeer en mobiliteit’ komt in sommige klassen veeleer geïsoleerd
aan bod. Het straatbeeld buiten de school wordt sporadisch, maar weinig
systematisch, aangewend voor het inoefenen van opgedane kennis en van
aangeleerde vaardigheden en attitudes tijdens de lessen verkeersopvoeding. In
andere klassen krijgen de leerlingen wel uitgesproken kansen om in het
straatbeeld praktijkervaring op te doen. Zo organiseert de school op het einde
van de lagere school, samen met de politie en met ouders, een fietsexamen
waarbij de leerlingen een bepaald parcours moeten afleggen in de buurt van de
school.
De school zet ook in op techniek. Meestal op basis van ideeën en tips in het
onderwijsleerpakket krijgen de leerlingen in alle klassen kansen om materialen
en systemen te exploreren en ermee te experimenteren. Enkele onderwijzers
gaan verder dan wat het onderwijsleerpakket aanbiedt en zorgen voor een extra
aanbod. De leerlingen krijgen zo bijkomende mogelijkheden om in verschillende
toepassingsgebieden technische kennis en vaardigheden te vergaren en in te
oefenen.
Door de aandacht voor een positief schoolklimaat en voor relationele vorming
komen de attitudinale eindtermen van de dimensies ‘mens en medemens’ en
‘mens en samenleving’ in voldoende mate aan bod.
Materieel beheer Het leerkrachtenteam maakte afspraken omtrent de graduele opbouw van de
Uitrusting tijd- en ruimtekaders. Toch ontbreken in sommige klassen een aantal
Ontwikkelingsmaterialen noodzakelijke kaders. De betrokken klasleerkrachten geven aan dat ze wel in het
Leermiddelen
bezit ervan zijn maar diepen sommige kaarten, tijdslijnen, maquettes,
plattegronden... alleen op als ze er les over geven. Deze klasleerkrachten kunnen
hierdoor op andere dagen niet altijd efficiënt inspelen op vragen van leerlingen
en beperken zo eveneens de mogelijkheden om bepaalde leerstofonderdelen te
duiden en grondig in te oefenen. Andere klassen zijn op dit vlak dan weer
toonbeelden van goede praktijk.
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In alle klassen komen regelmatig actuele onderwerpen aan bod. Het is echter nog
niet overal een verworvenheid om deze te koppelen aan tijd- en ruimtekaders
(lees: dynamisch te gebruiken).
De onderwijzers maken frequent gebruik van hedendaagse media (educatieve
boeken, computers, digitale borden ...) om tijdens de lessen samen met de
leerlingen aan opzoekwerk te doen. Ook de leerlingen mogen tijdens hoeken-,
contract- of zelfstandig werk informatie vergaren, verwerken en soms ook
presenteren aan de andere leerlingen.
Evaluatie De vorderingen van de leerlingen worden in hoofdzaak geëvalueerd met toetsen
uit het onderwijsleerpakket of met eigen toetsen. In de meeste klassen sluit de
Evenwichtig en representatief evaluatiepraktijk aan bij de leerplandoelen. Een evenwichtige evaluatie van de
Leerlingvolgsysteem
verschillende domeinen en van vaardigheden en attitudes is ingeburgerd.
Evaluatiepraktijk

Gericht op bijsturing

Begeleiding De onderliggende didactische suggesties in het leerplan zijn gekend en zichtbaar
in de klaspraktijk. Zo leveren de onderwijzers inspanningen om de klassikale
Beeldvorming instructie te beperken en om actief leren binnen een krachtige leeromgeving
Zorg
mogelijk te maken.
Via communiceren, exploreren, experimenteren en de raadpleging van bronnen
stimuleren zij hun leerlingen om zelfontdekkend tot leren te komen of om te
leren van elkaar. In vrijwel alle klassen zijn coöperatieve werkvormen
ingeburgerd. Deze werkvormen ondersteunen het actief leren en bevorderen de
samenwerking en het ordelijk verloop van groepsactiviteiten. Door deze manier
van werken creëren de onderwijzers meer leerlingenactiviteit waardoor de
betrokkenheid van de kinderen toeneemt. In alle klassen leggen de onderwijzers
binnen de lessen wereldoriëntatie een intentioneel verband met ‘leren leren’ en
‘leren studeren’. Zij maken hiervoor gebruik van een leerstrategie en stimuleren
de leerlingen om deze strategie ook thuis toe te passen wanneer ze huistaken
maken of toetsen voorbereiden.

Leerbegeleiding

Al dan niet in samenwerking met ouders of met externe organisaties ontwikkelt
de school jaarlijks een aantal initiatieven om mondiale vorming, gezondheids- en
milieueducatie een levensechte invulling te geven. Voor de leerlingen bieden
deze initiatieven kansen om wat ze op school leren ook toe te passen in andere
concrete situaties. De leerlingen krijgen zo eveneens basisprincipes mee om te
komen tot een veilige en gezonde levensstijl.
Ook met projectwerking zijn de onderwijzers vertrouwd. Zowel op klas-, graadsof schoolniveau organiseren de onderwijzers projecten en werken zo specifieke
lesonderwerpen uit in een ruimere context. De leerlingen van het zesde leerjaar
nemen zelfs deel aan het schooloverstijgende ‘MEGA-project’ waarbij onder
meer de politie, het CLB (CLB staat voor Centrum voor LeerlingenBegeleiding) en
de directeur een belangrijke taak toebedeeld krijgen.
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3.1.2 Voldoet de school aan de erkenningsvoorwaarde ’bewoonbaarheid, veiligheid en
hygiëne’?
De school gaat op systematische wijze de situatie op het vlak van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne
na. Dat blijkt uit de regelmaat waarmee ze controles uitvoert. Daardoor kent ze de tekorten en is ze
waakzaam voor ongunstige veranderingen in de omgeving waarin wordt onderwezen en men leerlingen
begeleidt. Uit haar werkwijze blijkt dat ze gebruikmaakt van de analyses van deskundigen en rekening
houdt met de opmerkingen van personeel en leerlingen. Opgemerkte tekorten vinden we terug in de
plannen die de beheersing ervan regelen. De meeste tekorten zijn op het ogenblik van de doorlichting al
weggewerkt, andere zijn gepland. De uitwerking van het plan is concreet en realistisch, waardoor we
kunnen aannemen dat de uitvoering zal volgen. Uit de planning blijkt dat er aandacht is voor maatregelen
die in afwachting van een oplossing ten gronde de situatie minimaal verbeteren en aantonen dat men
proactief handelt. Dat leidt tot een cultuur waarbinnen elkeen zich aangesproken voelt om op zijn niveau
bij te dragen aan de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.
De school kan nog groeien door de betrokkenheid van de preventieadviseur in het aankoop- en
indienststellingsbeleid in een procedure uit te schrijven, de preventieadviseur de bestelformulieren mee te
laten ondertekenen en een indienststellingsverslag van de aangekochte toestellen op te maken.

3.1.3 Voldoet de school aan de overige erkenningsvoorwaarden?
Het onderzoek naar het voldoen aan de geselecteerde erkenningsvoorwaarden levert het volgende op.
Onderzochte erkenningsvoorwaarde
Leeft de school de bepalingen na over de taalregeling in het onderwijs? (decreet bao - art. 62,6°)
Neemt de school de reglementering inzake vakantieperioden en de aanwending van de onderwijstijd, zoals
bedoeld in artikel 50 in acht? (decreet bao - art. 62,8°)
Heeft de school een beleidscontract of beleidsplan met een centrum voor leerlingenbegeleiding waarin de
vereiste bepalingen zijn opgenomen? (decreet bao - art. 62,10°)
Wordt de officiële school begeleid door de begeleidingsdienst van het GO!, OVSG of POV? (decreet bao - art.
62,§2,4°)

3.2

ja
ja
ja
ja

Respecteert de school de overige reglementering?

Het onderzoek naar het voldoen aan de geselecteerde reglementering levert het volgende op.
Onderzochte regelgeving
Is er een schoolreglement waarin de verplichte bepalingen correct zijn opgenomen? (decreet bao art. 37)
• geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse gemeenschap en de
rechtspersonen die ervan afhangen
• de bijdrageregeling
• de engagementsverklaring tussen de school en de ouders waarin wederzijdse afspraken worden opgenomen
over het oudercontact, voldoende aanwezigheid, vormen van individuele leerlingenbegeleiding en het positieve
engagement ten aanzien van de onderwijstaal
• het recht op inzage door de ouders en hun recht op toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking
hebben, waaronder de evaluatiegegevens die worden verzameld door de school
• informatie over extra-murosactiviteiten
• de afspraken in verband met het rookverbod
• het reglement inzake tucht en schending van de leefregels van de leerlingen, met inbegrip van een preventieve
schorsing, een tijdelijke uitsluiting of een definitieve uitsluiting en inzake de beroepsprocedure, inbegrepen het
hanteren van redelijke en haalbare termijnen
• de procedures volgens welke getuigschriften worden toegekend, met inbegrip van de beroepsprocedure
• bepalingen in verband met het recht op onderwijs aan huis
• de afspraken in verband met onderwijs aan huis
• richtlijnen inzake afwezigheden en te laat komen
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• afspraken in verband met huiswerk, agenda’s, leerlingenevaluatie en rapporten
• de wijze waarop de leerlingenraad, de schoolraad en de ouderraad in voorkomend geval wordt samengesteld

ja
ja
ja

Is het schoolreglement conform het inschrijvingsrecht? (decreet bao - art. 37)
Is er een schoolwerkplan waarin de verplichte bepalingen correct zijn opgenomen? (decreet bao - art.
ja
47)
• de omschrijving van het pedagogisch project zijnde het geheel van fundamentele uitgangspunten dat het
schoolbestuur voor de school vastlegt
• de organisatie van de school en voornamelijk de indeling in leerlingengroepen
• de wijze waarop de school het leerproces van de leerlingen beoordeelt en daarover rapporteert
• de voorzieningen in het gewoon onderwijs voor leerlingen met een handicap of die leerbedreigd zijn, inclusief
de werkvormen met andere scholen van gewoon/buitengewoon onderwijs
• de wijze waarop de school via haar zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid werkt aan de optimale leer- en
ontwikkelingskansen van al haar leerlingen

Bezorgt de school de verplichte informatie aan de ouders correct bij de eerste inschrijving? (decreet
bao - art. 28)
Voert de school een zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid met het oog op de optimale leer- en
ontwikkelingskansen van alle leerlingen? (decreet bao - art. 153 septies)
Respecteert de school de voorgeschreven procedure die leidt tot het afleveren van een getuigschrift?
(decreet bao - art. 53-57 en BVR van 24-11-1998)
Bewaart de school de bepaalde lijsten, notulen en dossiers met betrekking tot het getuigschrift?
(decreet bao - art. 53-57 en BVR van 24-11-1998)
Respecteert de school de voorgeschreven procedure die leidt tot het afleveren van attesten aan
leerlingen die geen getuigschriften krijgen? (decreet bao - art. 53-57 en BVR van 24-11-1998)
Respecteert de school het recht op 28 lestijden per week? (decreet bao - art. 48)
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BEWAAKT DE SCHOOL DE EIGEN KWALITEIT?

Het onderzoek naar de kwaliteit en de kwaliteitsbewaking van de geselecteerde procesindicatoren of
procesvariabelen levert het volgende op.

4.1

Sociale en emotionele begeleiding
Doelgerichtheid De school toont met tal van waardevolle acties aan dat ze de kinderen op sociaal
en emotioneel vlak goed wil opvolgen, ondersteunen en sterker wil maken. Het
pedagogisch project, de schoolvisie en de visie op een goede zorgwerking zijn
hierbij zowel op preventief als op remediërend vlak sterk richtinggevend. Met de
acties wil de school het welbevinden en het sociaal bewustzijn van alle leerlingen
op een positieve manier beïnvloeden. Ze daagt alle leerlingen op stimulerende
wijze uit om zich niet alleen op individueel niveau maar ook als groep verder te
ontwikkelen.
Ondersteuning De school beschouwt een goed welbevinden bij alle leerlingen als cruciaal om
goed onderwijs te kunnen verwezenlijken. De school gaat ervan uit dat leerlingen
van wie het welbevinden aan de lage kant is, minder betrokken zijn bij het
schoolgebeuren en daardoor minder gemakkelijk tot leren komen. Daarom zet
het leerkrachtenteam sterk in om het welbevinden van alle leerlingen geregeld in
kaart te brengen en op te volgen.
Al van in de kleuterafdeling screent het leerkrachtenteam meermaals per
schooljaar met kindgerichte vragenlijsten of via het gebruik van een
‘gevoelsthermometer’ het welbevinden van alle leerlingen. De klasleerkrachten
bespreken de resultaten van deze bevragingen met de leerlingen. Bij problemen
zoeken zij samen naar een antwoord of maken zij afspraken in de hoop dat deze
een gunstig effect hebben op het welbevinden van de betrokken leerlingen. Bij
ernstige aangelegenheden reflecteren de zorg-, klas- of de
vertrouwensleerkracht in onderling overleg over het sociaal en emotioneel
functioneren van de betrokken leerlingen en zoeken zij samen naar concrete
oplossingen. De school betrekt vaak ook de ouders bij de uitwerking van een
verbetertraject.
Een ander belangrijk aspect binnen de werking van deze school zijn de
activiteiten in het kader van PBS (Positive Behaviour Support). De school
stimuleert de leerlingen op positieve wijze (via allerlei beloningsmechanismen)
om regels en afspraken zo goed mogelijk na te leven. Hiermee wil de school het
klas- en schoolklimaat op een aantrekkelijke manier opwaarderen en wil ze
hiermee gunstige effecten bekomen op het vlak van welbevinden,
betrokkenheid, studieresultaten, respectvol samenleven, spelen en -werken. Een
aantal leerkrachten gaat nog verder en wil bereiken dat hun leerlingen gepast
omgaan met diversiteit en vlot hun weg vinden in een multiculturele
samenleving.
Meermaals per jaar plaatst het leerkrachtenteam, al dan niet tijdens een
gezamenlijke voorstelling, op speelse wijze ‘nieuwe’ aandachtspunten in de kijker
die het samenleven op school kunnen bevorderen. Het leerkrachtenteam volgt
de gemaakte afspraken op en beloont individuele leerlingen of klasgroepen die
hun best hebben gedaan om de afspraken na te leven.
Met gericht opgezette initiatieven die voortvloeien uit het pestactieplan tracht
de school pestproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. Zo voorziet de school
onder meer op de speelplaats in voldoende uitdagende en aantrekkelijke

126342 – bao – Vrije Basisschool - Sancta Maria te WILLEBROEK (Schooljaar 2014-2015)

19

spelmogelijkheden zodat elke leerling er met respect voor anderen zinvol kan
spelen. Om de jongste kleuters kleuters de kans te geven om zich ongestoord
met leeftijdsgenoten te kunnen vermaken, richtte de school zelfs een aparte
peuterspeelhoek in. Leerlingen die nood hebben aan meer rustige activiteiten
kunnen tijdens sommige speeltijden in de relaxruimte terecht om een boek te
lezen of om deel te nemen aan rustige spelletjes.
Indien nodig zijn er structuren om een eventuele pestproblematiek snel en
adequaat op te lossen.
Om de sociale competenties van de leerlingen te versterken, hen sociaal
vaardiger te maken en hen inzichten bij te brengen omtrent het eigen sociaal en
emotioneel functioneren, maken enkele onderwijzers tijdens bepaalde lessen
onder meer gebruik van tips en suggesties uit een bronnenboek.
Eveneens kenmerkend voor deze school is de ‘peter- en meterwerking’ waarbij
de leerlingen van het vijfde leerjaar leren zorg dragen en verantwoordelijkheid
leren opnemen voor de oudste kleuters. Geregeld doen zij samen activiteiten
zodat ze elkaar beter leren kennen. Vermeldenswaard is dat wanneer de kleuters
de overstap maken naar het eerste leerjaar de leerlingen van het vijfde
(ondertussen zesde) leerjaar klaarstaan om hun kleuters te begeleiden bij hun
instap in de lagere afdeling.
In heel wat klassen worden mogelijkheden gecreëerd om in te spelen op sociaal
of emotioneel geladen gebeurtenissen (pijn, verdriet, rouw, echtscheiding, ruzies
…). Onder meer tijdens klasgesprekken, kringgesprekken of onthaalmomenten
trekken de (kleuter)onderwijzers tijd uit om probleemsituaties samen met de
leerlingen bespreekbaar te stellen of uit te klaren. In de kleuterafdeling maakte
de zorgcoördinator een map aan met foto’s en pictogrammen als hulpmiddel
voor taalzwakke kleuters bij het verwoorden en verduidelijken van
conflictsituaties.
Sommige (kleuter)onderwijzers volgden zelfs navorming omtrent het voeren van
kindgesprekken. Anderen toonden zich bereid om zich samen met ouders bij te
scholen om zo te komen tot een gezamenlijke aanpak van problematisch gedrag
bij bepaalde kinderen.
Doeltreffendheid De effecten van alle acties zijn duidelijk merkbaar. Het ordelijk verloop van het
globale schoolgebeuren is hiervan een mooi voorbeeld. Tevens bieden de
heldere afspraken de kinderen duidelijkheid en bevorderen ze een gemoedelijke,
beleefde en respectvolle manier van omgaan met medeleerlingen en
(kleuter)onderwijzers.
Tijdens formele en informele overlegmomenten evalueert het team geregeld het
rendement van de genomen initiatieven. Het team gaat dan na in hoeverre de
acties sporen met de vooropgezette doelen en tekent indien nodig een
verbetertraject uit.
Ook de leerlingen krijgen onder meer op de vergaderingen van de leerlingenraad
kansen om te reflecteren over het leef- en leerklimaat op school en mogen
verbetervoorstellen formuleren.
Ontwikkeling Door de expliciete aandacht voor dit proces zijn er doorheen de jaren een aantal
inzichten en werkvormen verankerd in de werking van de school. Toch is binnen
het schoolteam de bereidheid aanwezig om zich verder in te zetten en zich te
professionaliseren in de aanpak van problematieken van socio-emotionele aard.
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4.2

Evaluatiepraktijk
Doelgerichtheid De school ontwikkelde nog geen expliciete visie omtrent haar evaluatiepraktijk.
Toch vormen allerlei afspraken een houvast voor de onderwijzers om hun
leerlingen adequaat op te volgen en te evalueren. Opmerkelijk is dat het
leerkrachtenteam stilaan evolueert naar een ruimere kijk op evalueren en
aandacht heeft voor aspecten van breed evalueren. Naast kennis beoordelen de
onderwijzers vaak ook vaardigheden en attitudes en krijgen leerlingen geregeld
kansen om zichzelf te evalueren of mogen ze elkaars werk onder de loep nemen.
De evaluaties zijn in de eerste plaats bedoeld ter ondersteuning van het
leerproces van de leerlingen en gericht op het in kaart brengen van eventuele
noden bij de leerlingen. Tevens vormen de verzamelde gegevens een basis om
ouders te informeren over de vorderingen van hun kind.
Ondersteuning Bij gebrek aan duidelijke afspraken omtrent doelgericht observeren en evalueren
gebruiken de kleuteronderwijzers of de zorgcoördinator bij de oudere kleuters
geregeld genormeerde toetsen om de ontwikkelingsevolutie van de kleuters voor
een aantal essentiële leeronderdelen en vaardigheden op te volgen en in kaart te
brengen. Het leerkrachtenteam heeft nood aan reflectie over het aantal
gebruikte genormeerde toetsen en de waarde ervan binnen het kader van een
efficiënte beeldvorming en een adequate leerlingbegeleiding.
In de lagere afdeling hanteren de onderwijzers allerlei toetsen
(methodegebonden, eigen toetsen, genormeerde (onder meer gekoppeld aan
het leerlingvolgsysteem), koepelgebonden eindtoetsen …) om zicht te krijgen op
de inspanningen die de leerlingen leveren om leerstofonderdelen, vaardigheden
en attitudes onder de knie te krijgen. Ze gaan ervan uit dat al deze toetsen
voldoende valide informatie geven om betrouwbare uitspraken te doen over het
bereiken van de eindtermen. Tevens maken de onderwijzers bij toetsen geregeld
foutenanalyses zodat ze gericht kunnen inspelen op bepaalde noden van hun
leerlingen.
Sommige onderwijzers hebben stilaan meer en meer aandacht voor
procesevaluatie en voor alternatieve evaluatievormen. Onder meer het gebruik
van een portfolio binnen het leergebied Frans en het organiseren van
toonmomenten tijdens de lessen muzische vorming zijn in enkele klassen al
ingeburgerd.
Via een systeem van ‘doortoetsen’ gaat de school na of bepaalde leerlingen al
dan niet nood hebben aan meer uitdaging.
Zowel in de kleuter- als in lagere afdeling registreren de zorgcoördinatoren
essentiële evaluatiegegevens in het leerlingvolgsysteem. Tijdens de
multidisciplinaire overlegvergaderingen vormen deze gegevens samen met de
bevindingen van de (kleuter)onderwijzers onderwerp van gesprek. Tevens wendt
het leerkrachtenteam deze gegevens aan om bij de overgang van het ene naar
het andere leerjaar de ‘nieuwe’ leerkrachten grondig te informeren zodat deze
snel en adequaat kunnen inspelen op eventuele bestaande leer- of
ontwikkelingsachterstanden.
Leerlingen waarbij werd afgesproken dat ze tijdens de dagdagelijkse
oefenmomenten gebruik mogen maken van een sticordi-maatregel, mogen deze
ook benutten tijdens evaluatiemomenten. Voor de betrokken leerlingen en ten
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behoeve van de ouders geeft de rapportering duidelijk weer welke resultaten tot
stand zijn gekomen mits de toepassing van een dergelijke maatregel.
De bijzondere leermeesters lichamelijke opvoeding hebben naast een aanbod
met betrekking tot de motorische competenties ook aandacht voor zelfconcept,
sociaal functioneren, gezonde en veilige levensstijl. Ook in het rapport zijn
hiervan sporen terug te vinden.
Doeltreffendheid De meeste onderwijzers reflecteren regelmatig over het onderwijsleeraanbod en
de wijze waarop zij dit organiseren voor hun leerlingen. Indien nodig passen zij
hun aanbod aan of plannen zij lesinhouden die beter aansluiten bij het leerniveau
van hun leerlingen.
Alle onderwijzers geven hun leerlingen feedback over aanwezige competenties,
inzichten, vaardigheden en attitudes. Toch heeft de school nog een weg af te
leggen om de talenten en interesses van de leerlingen te detecteren en erover te
rapporteren. Zo valt het op dat in de rapporten soms weinig informatie terug te
vinden is over de technische en de ICT-vaardigheden van leerlingen. Hierdoor
vinden de leerlingen die cognitief minder sterk maar technisch heel vaardig zijn in
het rapport vaak weinig waardering voor hun specifieke competenties.
Aansluitend bij de vele acties die de school onderneemt om het klas- en
schoolklimaat te optimaliseren, evalueren en rapporteren de onderwijzers ook
over de leerlingenevoluties inzake sociaal-emotionele ontwikkeling (PBS) en over
leer- en leefhoudingen. Dit gebeurt doorgaans op stimulerende wijze.
Hoewel het leerkrachtenteam aandacht heeft voor leerlingenresultaten liggen er
nog mogelijkheden om vanuit de behaalde resultaten meer gericht te gaan
differentiëren.
De klassenraad delibereert consequent over de overgang naar een volgende
groep als over de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs.
Ontwikkeling Een aantal diverse initiatieven getuigen van een zekere vernieuwingsdynamiek
en van veranderingsbereidheid op het vlak van evalueren en rapporteren.
In beide niveaus worden de observatie- en evaluatiegegevens geanalyseerd en
aangewend op kindniveau om waar nodig te differentiëren en te remediëren. De
analyse en de interpretatie van deze gegevens op schoolniveau dragen
vooralsnog weinig bij om gefundeerde uitspraken te doen over de opbrengsten
van het onderwijs en om acties te ondernemen om de onderwijskwaliteit te
verbeteren.
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5

ALGEMEEN BELEID VAN DE SCHOOL

Het onderzoek naar het algemeen beleid van de school levert volgende vaststellingen op.
Leiderschap Een kernteam bestaande uit de directeur en de twee zorgcoördinatoren
behartigt het dagelijks beleid van de school. In overleg met de directeur staan de
zorgcoördinatoren vooral in voor de praktische realisatie van het pedagogischdidactische luik en neemt de directeur de algemene organisatie van het
schoolgebeuren voor haar rekening. Als eindverantwoordelijke ziet de directeur
tevens toe op de goede en vlotte werking van de school en neemt zij heel wat
ondersteunende taken op zich.
De directeur is erg geïnteresseerd in wat er op de klasvloer gebeurt en zoekt bij
problemen mee naar gepaste oplossingen. Onder meer via formele
klasbezoeken, functioneringsgesprekken, informele gesprekken,
doorloopbezoeken en door het bijwonen van overlegmomenten houdt zij voeling
met de klaspraktijk en met de zorgwerking. Zij kent de sterke en zwakke punten
van haar school. Zij weet haar team te coachen om vernieuwingen aan te pakken
en om minder sterke punten weg te werken. De directeur bepaalt in sterke mate
mee de professionele en collegiale sfeer die in deze school heerst.
Tevens weet de directeur te delegeren. Zo werkt zij onder meer met kern- en
werkgroepen die verantwoordelijkheid krijgen om bepaalde pedagogischdidactische en organisatorische aspecten van de schoolwerking voor te bereiden
en uit te werken.
Tijdens de personeelsvergaderingen is er frequent ruimte voor het bespreken van
pedagogisch-didactische thema’s. Na een meer algemeen gedeelte voor iedereen
vergaderen de kleuter- en de lagere afdeling geregeld apart, wat het
leerkrachtenteam in staat stelt om niveauspecifieke afspraken te maken.
Sommige (kleuter)onderwijzers zijn vragende partij om een aantal praktische en
organisatorische afspraken al vooraf schriftelijk door te geven zodat er meer
ruimte vrijkomt voor overleg.
Het intern leiderschap waardeert nog niet op regelmatige basis het engagement
van alle (kleuter)onderwijzers.
Visieontwikkeling De school profileert zich als een laagdrempelige school waar ouders welkom zijn.
Deze laagdrempeligheid zet ouders ertoe aan om vlot met de
(kleuter)onderwijzers of met de directie contact op te nemen als ze met vragen
zitten. Tevens zorgt dit ervoor dat beide partijen bij vragen of problemen snel in
onderling overleg kunnen gaan om naar een gepaste oplossing te zoeken.
De school vindt het eveneens belangrijk om ook een zorgzame school te zijn die
veel belang hecht aan het welbevinden en het welzijn van de leerlingen.
Het kernteam wil dat de school verder vorm krijgt vanuit een duidelijke en
gedragen visie op goed onderwijs. De school schreef een pedagogisch project uit
dat de rode draad vormt doorheen een groot aantal facetten van het
schoolleven. Dit project geeft duidelijk weer waar de school voor staat en wat de
ouders van de school mogen verwachten. Onder meer het zorgcontinuüm zit
nadrukkelijk in het pedagogisch project van de school vervat. Vermeldenswaard
is dat de onderwijzers kunnen terugvallen op degelijke ‘zorgfiches’ die werden
opgebouwd op basis van dit zorgcontinuüm. Het leerkrachtenteam maakte al
dergelijke fiches aan voor spelling, technisch lezen, wereldoriëntatie en
huiswerkbeleid. Deze fiches, die een voorbeeld zijn van goede praktijk, bevatten
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onder meer afspraken naar preventieve basiszorg, naar eventuele
zorginitiatieven die inzetbaar zijn bij het remediëren van leerachterstand, naar
verhoogde zorg en naar afspraken over evaluatie.
Besluitvorming De meeste (kleuter)onderwijzers plegen frequent met elkaar overleg om
afspraken te maken, om de klaswerkingen op elkaar af te stemmen en om
problemen van leerlingen met elkaar te bespreken. Deze overlegmomenten gaan
soms op een afgesproken tijdstip door, maar vaak gebeuren ze op informele
wijze. Dank zij dit veelvuldig overleg en door de aandacht voor een goede
communicatie, heerst in deze school momenteel een open schoolcultuur wat een
soepele en doorzichtige besluitvorming bevordert.
Om tot beleidsbeslissingen te komen, zoekt de directeur in de eerste plaats naar
een consensus binnen het team. De (kleuter)onderwijzers krijgen inspraak in de
beleidsvoering, maar indien nodig hakt de directeur de knopen door.
De werking van de leerlingenraad bevordert in sterke mate de maatschappelijke
weerbaarheid van de leerlingen.
Kwaliteitszorg De onderwijzers krijgen heel wat kansen tot nascholing en wisselen expertise uit.
De school is voortdurend in ontwikkeling en professionaliseert zich op basis van
een prioriteitenplan op korte en langere termijn. Hierbij houdt het intern beleid
rekening met de groeikracht van het team.
In het kader van haar integrale kwaliteitszorg liggen er op schoolniveau nog
groeikansen om vanuit de analyse van leerlingenresultaten gerichte acties te
koppelen aan verbeterpunten.
GOK- en zorgbeleid Het schoolteam baseert zijn zorg- en gelijkeonderwijskansenbeleid op de analyse
van data die de meest relevante noden van leerlingen(groepen) in kaart brengt.
De school heeft een correct beeld van het aantal leerlingen dat vanuit het eerste
leerjaar doorstroomt tot het zesde leerjaar zonder leerachterstand op te lopen.
Ze zet gerichte acties op om de doorstroom te bevorderen.
Het schoolteam heeft een visie over de wijze waarop het zijn zorg- en
gelijkeonderwijskansenbeleid vorm wil geven. Het team organiseert de acties
vanuit operationele doelen die aansluiten bij de noden van de leerlingen.
De schoolorganisatie zorgt er in toenemende mate voor dat het team de
vooropgestelde doelen binnen het zorg- en gelijkeonderwijskansenbeleid bereikt.
De acties (op leerling-, leraren- en schoolniveau) die het schoolteam uitwerkt,
sluiten grotendeels aan op de vooropgestelde doelen. Hierbij is er ook aandacht
voor het afstemmen van de eigen acties op het beleid van de
scholengemeenschap.
Het zorgteam evalueert de effecten van de acties binnen het zorg- en
gelijkeonderwijskansenbeleid.
Het schoolteam heeft in zijn professionaliseringsbeleid aandacht voor de
deskundigheidsbevordering van een beperkt aantal teamleden met het oog op
het schooleigen zorg- en gelijkeonderwijskansenbeleid.
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6.1

STERKTES EN ZWAKTES VAN DE SCHOOL
Wat doet de school goed?

Wat betreft de erkenningsvoorwaarden
• Zowel in de kleuter- als in de lagere afdeling plannen en realiseren de (kleuter)onderwijzers een
evenwichtig en samenhangend onderwijsaanbod.
• Het leerkrachtenteam bevordert de mobiliteits-, milieu- en gezondheidseducatie en heeft gericht
aandacht voor de ontwikkeling van technische kennis en vaardigheden.
• Binnen aantrekkelijke thema's krijgen de kleuters gevarieerde, uitdagende en denkstimulerende
activiteiten aangeboden.
• De kleuteronderwijzers hebben dagelijks aandacht voor het gebruik van kalenders én brengen de
kleuters inzicht bij in de werking van de wereld rondom hen.
• De kleuteronderwijzers stimuleren de zelfwerkzaamheid en de zelfsturing van de kleuters en geven hen
kansen om te exploreren, te experimenteren en te manipuleren.
• In de lagere afdeling zetten de onderwijzers sterk in op leesbevordering en boekpromotie.
• De onderwijzers hanteren functionele werkvormen die aanzetten tot actief leren en
werkelijkheidsgericht onderwijs in een stimulerende omgeving.
• Vanuit een sterke visie ondersteunt en begeleidt het zorgteam zowel de leerlingen als de
klasleerkrachten op efficiënte wijze.
Wat betreft de kwaliteit/kwaliteitsbewaking van de processen
• Het schoolteam ontwikkelt heel wat gerichte initiatieven die het welbevinden en de betrokkenheid van
de leerlingen op positieve wijze bevorderen.
• De acties in het kader van sociale en emotionele begeleiding hebben een positief effect op het ordelijk
verloop van het schoolgebeuren en op het respectvol samenleven en -werken.
• Zowel in de kleuter- als in de lagere afdeling hanteert het schoolteam verschillende soorten toetsen om
de vorderingen van de leerlingen in kaart te brengen, op te volgen en te evalueren.
• Het leerkrachtenteam heeft oog om naast kennis ook geregeld vaardigheden en attitudes te evalueren.
Wat betreft het algemeen beleid
• Het kernteam, bestaande uit de directeur en de zorgcoördinatoren, werkt op basis van een efficiënte
taakverdeling aan de verdere uitbouw van de school.
• De directeur stimuleert het leerkrachtenteam om vernieuwingen op te nemen en te concretiseren.
• Het pedagogisch concept is het uitgangspunt voor heel wat vernieuwingen en vormt de rode draad
doorheen tal van zorginitiatieven.
• De open schoolcultuur draagt bij tot een soepele en participatieve besluitvorming.

6.2

Wat kan de school verbeteren?

Wat betreft de erkenningsvoorwaarden
• De kleuteronderwijzers kunnen hun onderwijsleeraanbod versterken door het leerplan als
referentiekader te gebruiken.
• De observaties van de kleuteronderwijzers kunnen nog aan kracht winnen door te vertrekken vanuit een
doelgerichte werking.
• De kleuteronderwijzers kunnen meer gericht aandacht geven aan de verwerving van wiskundige
begrippen en meer activiteiten voorzien rond meten, wegen, betalen, classificeren, conservatie en
ordenen.
• In de lagere afdeling kunnen de onderwijzers de afspraken optimaliseren omtrent het oordeelkundig en
dynamisch gebruik van tijd- en ruimtekaders.
• De onderwijzers kunnen meer gebruik maken van de aanwezige ICT-apparatuur als hulpmiddel bij
opzoekwerk, remediëring en schrijfopdrachten.
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Wat betreft de kwaliteit/kwaliteitsbewaking van de processen
• Het team van de kleuterafdeling kan de veelheid aan genormeerde toetsen afbouwen door meer
aandacht te besteden aan doelgerichte observaties.
• In de lagere afdeling kunnen de leerkrachten foutenanalyses aangrijpen om ook bij contractwerk
gedifferentieerde oefeningen te voorzien op maat van elke leerling.
Wat betreft het algemeen beleid
• Het schoolteam kan reflecteren over de optimalisering van de personeelsvergaderingen.
• Het intern leiderschap kan meer aandacht besteden aan de waardering van de inzet en het engagement
van alle (kleuter)onderwijzers.
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ADVIES BETREFFENDE DE ERKENNINGSVOORWAARDEN

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies:
GUNSTIG
• voor de erkenningsvoorwaarde 'voldoen aan de onderwijsdoelstellingen' voor het kleuteronderwijs en

het lager onderwijs.
• voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'.
• voor de overige erkenningsvoorwaarden.

8

OVERIGE REGELGEVING: REGELING VOOR VERVOLG

Op de gecontroleerde overige regelgeving werden door het inspectieteam geen inbreuken voor verder
gevolg door de onderwijsinspectie vastgesteld.

Namens het inspectieteam

Voor kennisname namens het bestuur

Eddy LAMBERTS
de inspecteur-verslaggever

Erna DE KUNST
de directeur

Datum van verzending aan de directie en het
bestuur van de school
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