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Samenvatting 

De kwaliteit van het onderwijs van de Oecumenische Basisschool De 
Kubus hebben wij in januari 2018 als zeer zwak beoordeeld, omdat we 
tekortkomingen constateerden in de eindresultaten die drie 
schooljaren onder de wettelijk vastgestelde ondergrenzen lagen en 
vanwege tekortkomingen bij de standaard 'Zicht op ontwikkeling'. 
Verder werden de standaarden 'Kwaliteitszorg' en 'Kwaliteitscultuur' 
eveneens als onvoldoende beoordeeld. 
  
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als voldoende en 
niet meer als zeer zwak. De school laat verbeteringen zien, 
tegelijkertijd kunnen er ook nog verbeteringen plaatsvinden. 
 
Wat moet nog beter? 
Er zijn geen onderwerpen die beter moeten. 
 
Wat is verbeterd? 
De school heeft nu in beeld hoe de leerlingen zich ontwikkelen. 
Wanneer leerlingen achterstanden in hun ontwikkeling hebben weten 
de leraren op welke manier die achterstanden aangepakt moeten 
worden. De leraren leggen duidelijker uit en de leerlingen laten zien 
dat ze betrokken zijn bij de lessen. 
De eindopbrengsten zijn voldoende. Dit is een duidelijke verbetering 
ten opzichte van vorige jaren. 
Het werken aan het verbeteren van het onderwijs pakt de school 
nu beter op. Ze weet aan welke onderwerpen ze moet werken om het 
onderwijs beter te maken. 
 
Wat kan beter? 
De leraren hebben over het algemeen voldoende in beeld hoe de 
leerlingen zich ontwikkelen. Wat zij echter nog beter kunnen doen 
is onderzoeken met welke onderdelen van de verschillende vakken de 
kinderen moeite hebben. 
 
De school maakt plannen om het onderwijs te verbeteren. Wat in die 
plannen beter kan is de beschrijving van de doelen die daarin zijn 
opgenomen. Het is vaak niet duidelijk met welk resultaat de school 
tevreden is wanneer de plannen zijn afgerond. 
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Hoe verder? 
De school staat niet langer onder verscherpt toezicht. We bezoeken 
De Kubus weer als daar reden voor. Daarnaast voeren we jaarlijks een 
analyse uit, om na te gaan of er risico's zijn in de onderwijskwaliteit. 
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Opzet van het herstelonderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten   

OR1 Resultaten ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

De inspectie heeft op 26 februari en op 18 juni 2019 een 
herstelonderzoek uitgevoerd op de Oecumenische Basisschool De 
Kubus naar aanleiding van het oordeel zeer zwak in januari 2018. 
 
Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te 
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair 
onderwijs. 

Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen 
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met 
leerlingen, leraren, intern begeleider, directie en een 
vertegenwoordiging van het bestuur. 
 
De standaard KA3 hebben we in plaats van standaard OR3 onderzocht. 
Dit is een wijziging ten opzichte van het toezichtsplan. De standaarden 
'Didactisch handelen' (OP3) en 'Verantwoording en dialoog' (KA3) 
hebben we op schoolniveau geverifieerd op basis van lesobservaties 
en documenten. Vervolgens zijn de oordelen overgenomen uit het 
kwaliteitsonderzoek van januari 2018. Daarom zijn de oordelen op 
deze standaarden wel zichtbaar in de betreffende tabellen, maar 
ontbreekt een onderbouwing van deze standaarden in deze 
rapportage. 
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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 

met art. 40 WPO. 
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

art. 4b, WPO. 
 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, de conclusie en het vervolgtoezicht. 
Hoofdstuk 3 gaat verder in op de resultaten van het onderzoek op de 
onderzochte standaarden. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur 
op het onderzoek en het rapport opgenomen. 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 
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Hoofdconclusie en vervolg 2 . 
In januari 2018 hebben wij op De Kubus een onderzoek uitgevoerd en 
het oordeel zeer zwak toegekend. 
 
Op 26 februari en 18 juni 2019 hebben wij de kwaliteit van het 
onderwijs opnieuw in kaart gebracht en wij kennen nu het oordeel 
voldoende toe. 

Het onderzoek op de Oecumenische Basisschool De Kubus laat zien 
dat de kwaliteit van het onderwijs verbeterd is ten opzichte van het 
vorige onderzoek in januari 2018. Deze verbeteringen zijn met name te 
zien bij de standaarden 'Zicht op ontwikkeling', 'Onderwijsresultaten', 
'Kwaliteitszorg' en 'Kwaliteitscultuur' die nu van voldoende niveau 
zijn. Er zijn geen tekortkomingen. 

Afspraken over vervolgtoezicht 

De inspectie heeft de kwaliteit van het onderwijs beoordeeld op de 
Oecumenische Basisschool De Kubus. De school staat niet langer 
onder verscherpt toezicht. We bezoeken De Kubus weer als daar reden 
voor is. Daarnaast voeren we jaarlijks een analyse uit, om na te gaan 
of er risico's zijn in de onderwijskwaliteit. 
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Resultaten herstelonderzoek 3 . 
De Oecumenische Basisschool De Kubus is een kleine dorpsschool in 
Wijthmen (gemeente Zwolle). 
 
 
 

3.1. Onderwijsproces 

Zicht op ontwikkeling is nu van voldoende niveau 
De standaard 'Zicht op ontwikkeling' is ten opzichte van het vorige 
onderzoek sterk verbeterd en is nu als voldoende beoordeeld. Het 
team heeft voldoende zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. 
 
De resultaten van zowel de methodetoetsen als de methode-
onafhankelijke toetsen worden door de school geanalyseerd. Zij doet 
dat door op basis van de analyse van de resultaten een didactisch 
overzicht te maken op leerlingniveau. Een foutenanalyse en concrete 
doelen per vakgebied maken hier onderdeel van uit. Wel is het zaak 
om de analyse op basis van de resultaten nog verder te verdiepen, 
zodat zeker is dat aan de juiste problematiek wordt gewerkt. 
Met behulp van het didactisch overzicht maakt de school 
groepsplannen. Hierbij worden de leerlingen ingedeeld in drie 
niveaus. Het leerstofaanbod is in de weekplanning opgenomen. 
De school was tijdens het onderzoek bezig de groepsplannen te 
evalueren om daarmee de eerste cyclus van de leerlingenzorg zoals 
hierboven beschreven af te ronden en een nieuwe cyclus van de 
leerlingenzorg te starten. 
 
 
 
 
 

3.2. Schoolklimaat 
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Veiligheid 
De standaard 'Veiligheid' is evenals tijdens het vorige onderzoek als 
voldoende beoordeeld. Op basisschool De Kubus is dit schooljaar 
opnieuw een veiligheidsmonitor uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt 
dat aanpassing van het veiligheidsbeleid niet nodig is en dat de 
leerlingen zich voldoende veilig voelen. Verder continueert de school 
de werkwijze zoals die is beschreven in het definitieve rapport naar 
aanleiding van het onderzoek van januari 2018. 

3.3. Onderwijsresultaten 

De eindresultaten zijn onvoldoende 
De standaard 'Resultaten' is als voldoende beoordeeld. 
Ten tijde van het onderzoek in januari 2018 waren de eindresultaten 
nog van onvoldoende niveau. De eindresultaten van 2019 liggen 
boven de norm die daarvoor wettelijk is vastgesteld waardoor de 
school voldoende eindresultaten heeft. 

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Kwaliteitszorg is nu van voldoende niveau 
De standaard 'Kwaliteitszorg' is als voldoende beoordeeld. 
 
Ten opzichte van het vorige onderzoek is de kwaliteitszorg nu 
doelgericht en planmatig opgesteld. 
Op basis van de cyclus plan-do-check-act is het kwaliteitszorgsysteem 
opgebouwd. Vanuit ontwikkellijnen is aangegeven wat 
de ontwikkeling moet betekenen voor de school, de groep en de 
leraar. De opgestelde doelen zijn met het gehele team besproken en 
vastgesteld. Wel kunnen deze doelen concreter geformuleerd worden. 
Het is nu niet altijd duidelijk met welk resultaat het team tevreden is. 
De directie en intern begeleider komen regelmatig in de groepen en 
hebben daardoor een goed beeld van het didactisch handelen van de 
leraren. Ook toetsen zij of de gemaakte afspraken worden 
nagekomen. Verder maken de leraren gebruik van collegiale 
consultatie en beeldcoaching. 
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Naast bovenstaande activiteiten analyseert de school elk jaar de 
resultaten. Uit deze gegevens komen vervolgens verbeteractiviteiten 
naar voren. Eén van die activiteiten waaraan de school werkt is een 
andere aanpak voor het vak begrijpend lezen om zo de resultaten van 
dit vak, maar ook de eindresultaten, te verhogen. 
 
Kwaliteitscultuur is professioneel 
De standaard 'Kwaliteitscultuur' is als voldoende beoordeeld. 
 
Het afgelopen jaar heeft de school gewerkt aan een professionele 
cultuur. Er is nu een open sfeer en er wordt meer gebruik gemaakt van 
de competenties van de teamleden. Het team vertelde ons dat zij 
elkaar aanspreken wanneer gemaakte afspraken niet worden 
nagekomen. Van een afwachtende houding van het team, zoals dat 
tijdens het vorige onderzoek is geconstateerd, is nu geen sprake meer. 
Ieder teamlid is betrokken bij het verbeteren van het onderwijs op De 
Kubus. 

3.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
 
Inhoudelijke bestuursreactie 
We kijken terug op een goed bezoek van de inspectie aan basisschool 
De Kubus op 26 februari 2019, en we stellen het op prijs dat de 
inspectie zo grondig de resultaten van het onderwijs onder de loep 
heeft genomen alvorens tot conclusies te komen. 
Vanzelfsprekend zijn we als bestuur trots op het team van De Kubus 
dat in een relatief korte tijd een enorme verbeterslag heeft weten te 
maken waardoor we kinderen en ouders weer onderwijs van 
voldoende niveau kunnen garanderen. 
 
Samen met het team van De Kubus onderschrijven we de punten 
waarop nog verbeteringen mogelijk zijn. Het team van De Kubus is 
een team met een aantal startende leerkrachten die nog volop in 
ontwikkeling zijn, ook in het nog verder verdiepen van de analyses en 
het bepalen van passende interventies. 
 
De resultaten van de leerlingen blijven onze belangrijkste zorg, met 
name de resultaten van begrijpend lezen. Deze resultaten zijn 
moeilijker te beïnvloeden dan resultaten op rekenen, technisch lezen 
en spelling. We zien al wel een positieve tendens, maar daarin zijn 
zeker nog stappen te zetten. 
 
Het concreter maken van doelen is een van de aandachtspunten in de 
huidige ontwikkeling van het nieuwe schoolplan. Daarin gaan we met 
elkaar na wat - zo nauwkeurig mogelijk omschreven - indicatoren zijn 
voor het bereiken van doelen van verbeteractiviteiten, niet alleen bij 
individuele leerlingen of in de groepen maar ook op schoolniveau. 
Hiermee maken we de PDCA-cyclus helemaal rond, waardoor we 
blijvend aan de kwaliteit van het onderwijs op alle niveaus werken. 
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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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