28 februari 2019
Betreft: Uitkomst herstelonderzoek inspectie 26 februari 2019
Aan alle ouders/ verzorgers en kinderen van basisschool de Kubus,
Dinsdag 26 februari hebben Bert Molema en Ed Biesta, inspecteurs in het primair onderwijs,
onze school bezocht in het kader van het herstelonderzoek. We waren eerlijk gezegd best
gespannen, maar we kijken terug op een goede dag en een prettige samenwerking.
Wat was de herstelopdracht?
22 januari 2018 is een kwaliteitsonderzoek op de Kubus uitgevoerd. Er zijn toen 7
standaarden onderzocht te weten: OP2 zicht op ontwikkeling, OP3 didactisch handelen, SK1
veiligheid, OR1 resultaten, KA1 kwaliteitszorg, KA2 kwaliteitscultuur en KA3 verantwoording
en dialoog. Op de onderdelen OP2, OR1, KA1 en KA2 heeft de Kubus toen een onvoldoende
gekregen, met als totaaloordeel zeer zwak.
We hebben in samenwerking met de PO-raad en de manager onderwijs en kwaliteit van
Catent een plan van aanpak opgesteld om deze achterstanden weg te werken. We hebben
OP3 als extra aandachtspunt in het plan opgenomen.
Via de nieuwsbrieven, onder het kopje schoolontwikkeling, heeft u kunnen volgen welke
stappen de school het afgelopen jaar heeft genomen om de kwaliteit te verbeteren. Deze
stappen zijn onderdeel van het plan van aanpak.
Wat is de uitkomst van het herstelonderzoek?
De inspecteurs hebben alle 7 standaarden opnieuw bekeken. Alleen standaard OR1 kan nog
niet beoordeeld worden, omdat hierbij gekeken wordt naar de resultaten van de eindtoets.
De overige 6 standaarden zijn allemaal als voldoende beoordeeld!
We kregen een compliment voor de hoeveelheid werk die is verzet. Het cyclisch werken is
duidelijk te zien in onze kwaliteitszorg structuur en bij het begeleiden en volgen van de
ontwikkeling van de leerlingen. De kwaliteitscultuur beschrijven ze als: mooi open en met
een kritische blik. De school heeft geen herstelopdracht meer.
Het totaaloordeel is nu ‘onvoldoende’ en niet meer ‘zeer zwak’. Dat klinkt u misschien nog
niet zo positief in de oren, maar het is het beste oordeel dat we nu konden krijgen omdat
OR1 - de eindopbrengsten - nog niet meegenomen konden worden.
Hoe nu verder?
Het oordeel is nog niet definitief, in die zin dat het rapport nog geschreven moet worden en
dat een commissie er nog een definitieve klap op moet geven. Wij krijgen het rapport
vervolgens in concept, omdat wij er op mogen reageren. Pas als er een definitief rapport ligt
gaat de Kubus van de lijst met zeer zwakke scholen af.
In mei/ juni plannen we een informatieavond waar we het rapport van de inspectie zullen
toelichten en bespreken we onze vervolgstappen bij de ontwikkeling van de Kubus. Ook
hebben we vanuit de vragenlijst oudertevredenheid 2019 mooie input van u gekregen waar
we tijdens deze informatieavond op terug zullen komen.
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Bedankt
Via deze weg willen we ouders/ verzorgers en kinderen bedanken voor het vertrouwen en de
steun, die we in woord en daad hebben gevoeld het afgelopen jaar. Dit was, en is nog
steeds, voor ons een enorme stimulans.
Met vriendelijke groet,
Namens het team de Kubus, Marja Tijs
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