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INLEIDING1 .
Op 19 juni 2018 hebben wij een gesprek gevoerd met het bestuur
Stichting Catent van De Kubus. Tijdens dit gesprek hebben wij de
voortgang besproken van het traject dat ingezet is om de kwaliteit van
het onderwijs op De Kubus te verbeteren.

Dit traject is gestart nadat uit het kwaliteitsonderzoek van 22 januari
2018 is gebleken dat de kwaliteit van het onderwijs op De Kubus zeer
zwak is. Wij hebben met het bestuur afspraken gemaakt over het
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Deze afspraken zijn
vastgelegd in het toezichtplan.

In dit verslag geven we de bevindingen weer van de voortgang van het
herstel en de afspraken die gemaakt zijn met het bestuur. Tot slot
beschrijven we het vervolgtoezicht.
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RESULTATEN2 .

Afspraken voortgangsbewaking Evaluatiemiddel Resultaat

Algemeen beeld
De actuele situatie op de school is besproken. We noemen de
ontwikkelingen:

• De school heeft een verbeterplan opgesteld. Dit verbeterplan
wordt maandelijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

• In de afgelopen periode is nagenoeg het gehele team vervangen.
Mede hierdoor is het bouwen aan kwaliteitsverbetering later dan
dat de school had gehoopt gestart.

• Er is externe en interne (bestuur) expertise beschikbaar voor de
begeleiding van de school.

• De school blijft werken met één combinatie groep en twee keer
een combinatie van drie groepen.

• De Kubus werkt aan de professionele schoolcultuur door onder
meer verantwoordelijkheden bij het team te leggen. Dit
vraagt een actieve houding van de teamleden.

• De school gaat zich richten op handelingsgericht werken waarbij
gewerkt gaat worden met één protocol. De school verwacht
dit protocol na de zomervakantie af te hebben.

• De school en het bestuur vinden het noodzakelijk om naast de
bevindingen van de inspectie ook het didactisch handelen te
verbeteren. Dit onderdeel voegen ze zelf toe aan het
verbeterplan.

• De eindresultaten over 2018 zijn van onvoldoende niveau. De
verwachtingen voor 2019 lijken gunstig.

• De functiebeschrijving van de onderwijskundigcoördinator is
vastgelegd.

• Het team is bezig de doelen voor kwaliteitsverbetering van de
school te concretiseren.

• Er is geen reden om het toezichtplan bij te stellen.

Voortgang afspraken
In onderstaande tabel staan de afspraken uit het toezichtplan die van
toepassing zijn op de afgelopen periode. Per afspraak staat
aangegeven in welke mate de afspraak is nagekomen.
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Standaard OP2 Zicht op
ontwikkeling

Afspraak
- Het bestuur neemt maatregelen
die de bekwaamheid van de
leerkrachten in het maken van
adequate analyses bij het zoeken
naar oorzaken van achterblijvende
leerresultaten van individuele of
groepen leerlingen bevordert.
- Het bestuur neemt maatregelen
waarmee de door de school gekozen
manier om het onderwijs te
organiseren (de groepsplannen)
effectiever kan worden ingezet.

Plan van aanpak en
voortgangsdocumenten

gedeeltelijk nagekomen

gedeeltelijk nagekomen

Standaard OR1 Resultaten

Afspraak
De bestuurder neemt maatregelen
om te realiseren dat de
eindresultaten voor Nederlandse taal
en reken/wiskunde weer voldoen
aan de gestelde norm.

Resultaten eindtoets 2017/2018, Plan
van aanpak en
voortgangsdocumenten

Niet nagekomen

Standaard KA1 Kwaliteitszorg

Afspraak
De bestuurder neemt maatregelen
die er toe leiden dat het systeem van
kwaliteitszorg goed functioneert.

Plan van aanpak en
voortgangsdocumenten

Nagekomen

Standaard KA2 Kwaliteitscultuur

Afspraak
De bestuurder neemt maatregelen
om de kwaliteitscultuur te
verbeteren.

Plan van aanpak en
voortgangsdocumenten

Gedeeltelijk voldaan

Standaard KA2 Kwaliteitscultuur

Afspraak
De bestuurder zorgt er voor dat de
taken en bevoegdheden van de
onderwijskundig coördinator
conform de regelgeving worden
vastgelegd.

Managementstatuut

Nagekomen
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VERVOLG3 .
Het herstelonderzoek vindt plaats in het eerste kwartaal van 2019. De
school dient zich dan verbeterd te hebben, zoals vastgesteld in de
herstelopdrachten.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


