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INLEIDING
Dit verslag is het resultaat van de doorlichting van uw instelling1 door de
onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Zij deed dit in het kader van haar
opdracht zoals bepaald in het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei
2009.
Tijdens een doorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de instelling de
erkenningsvoorwaarden respecteert, of de instelling op systematische wijze haar eigen
kwaliteit bewaakt en of de instelling zelfstandig de tekorten kan remediëren.
De onderwijsinspectie maakt gebruik van de mogelijkheid om het toezicht op de
erkenningsvoorwaarden betreffende hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid afzonderlijk
uit te voeren. Dit impliceert dat het advies in dit verslag betrekking heeft op alle
erkenningsvoorwaarden behalve de voorwaarden die het welzijnsbeleid betreffen
(hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid).
Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een doorlichting is opgebouwd
rond de componenten context, input, proces en output:
• context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële,
bestuurlijke en juridische aard die de instelling karakteriseren
• input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de instelling
• proces: initiatieven die een instelling neemt om output te realiseren, rekening houdend
met haar context en input
• output: de resultaten die de instelling met haar leerlingen of cursisten bereikt.
De doorlichting bestaat uit drie fases: het vooronderzoek, de doorlichtingsbezoeken en de
verslaggeving.
Tijdens het vooronderzoek selecteert de onderwijsinspectie leergebieden en
procesindicatoren of procesvariabelen die het inspectieteam onderzoekt tijdens de
doorlichtingsbezoeken.
Tijdens de doorlichtingsbezoeken verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via
observaties, gesprekken en analyse van documenten.
Het resultaat van de doorlichting is het doorlichtingsverslag.
Het doorlichtingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op de volledige
instelling of op één of meerdere structuuronderdelen van de instelling. De
onderwijsinspectie kan drie adviezen uitbrengen:
• een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van

de instelling of van structuuronderdelen
• een beperkt gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de erkenning van
de instelling of van structuuronderdelen als de instelling 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 instelling of van structuuronderdelen op te starten.
Enkel bij een ongunstig advies adviseert de onderwijsinspectie of de instelling zelfstandig
de vastgestelde tekorten kan remediëren.

1

Instelling: onderwijsinstelling of CLB (Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs, artikel 2, 11°).
Onderwijsinstelling: een pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt en waaraan een uniek
instellingsnummer toegekend is (Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs, artikel 2, 13°).
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Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve verslag
informeert de directeur van de instelling leerlingen, ouders en cursisten over de
mogelijkheid tot inzage. De directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding
informeert de centrumraad.
Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van de instelling het
verslag volledig bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van de
instelling of zijn gemandateerde viseert het verslag en stuurt het binnen dertig
kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt eventueel
melding van zijn opmerkingen.
De instelling mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Meer informatie?
www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be
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1.

SAMENVATTING

De Vrije basisschool ‘De Kleine Prins’ is gelegen in het centrum van Lennik. De school
profileert zich als een plaats waar kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen in
een leerklimaat waar betrokkenheid en welbevinden primeren.
Gezien de huidige verbouwingsfase, kampt de school tijdelijk met infrastructurele
beperkingen. Deze worden grotendeels opgevangen door het doordacht faseren van de
werken en door het inspelen op de mogelijkheden die de verbouwingen al snel zullen
bieden. De school heeft weloverwogen plannen om de beschikbare ruimte na de werken
optimaal aan te wenden in functie van de onderwijskwaliteit.
Uit het doorlichtingsonderzoek blijkt dat de school zowel voor de kleuterafdeling als
voor de lagere afdeling aan de erkenningsvoorwaarden voldoet.
Voor de kleuterafdeling baseerde de inspectie zich op het onderzoek van de
onderwijsdoelstellingen voor de leergebieden wereldoriëntatie en muzische vorming.
De school legt voldoende informatie voor die erop wijst dat ze de ontwikkelingsdoelen
optimaal en op een evenwichtige wijze nastreeft. Teamleden bestudeerden het
leerplan en het ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool grondig en gebruiken
deze richtlijnen om een doordachte klaspraktijk te organiseren. Teamleden
ontwikkelden leerlijnen om ruimte- en tijdkaders en terugkerende activiteiten gradueel op
elkaar af te stemmen. Er zijn voldoende materialen aanwezig die de leergierigheid van
de kleuters prikkelen en hen aanzetten tot experimenteren en zelfstandig leren. Het
team hanteert een gelijkgericht observatiesysteem om de vorderingen van kleuters op
te volgen. Vertrekken vanuit de leerplannen om de evolutie in de prestaties van kleuters te
bewaken heeft nog groeikansen. Ouders worden regelmatig op de hoogte gebracht van
de vorderingen van hun kind. Goede afspraken over de leef-en leerhouding in de
kleuterklas en in het bijzonder tussen derde kleuterklas en eerste leerjaar bevorderen een
gelijkgerichte aanpak en een vlotte overgang naar het eerste leerjaar.
Voor de lagere afdeling onderzocht de inspectie eveneens de realisatie van de
onderwijsdoelstellingen voor de leergebieden wereldoriëntatie en muzische vorming.
Voor beide leergebieden is het aanbod sterk afgestemd op het leerplan en sluit zoveel
mogelijk aan bij de leef- en belevingswereld van de leerlingen. Deze benadering werkt
motiverend voor de leerlingen en biedt voor wereldoriëntatie voldoende garanties voor
een degelijke leerplanrealisatie. De school beschikt momenteel over weinig
outputgegevens van de voorbije jaren waaruit ze informatie over de eigen pedagogischdidactische aanpak kan analyseren. Creatieve en gevarieerde werkvormen waarbij de
leerlingen samen informatie verwerken en aan elkaar presenteren kenmerken de aanpak
van de lessen. Kinderen krijgen hierdoor de kans om de kennis en de vaardigheden die
vooropgesteld worden in het leerplan, te oefenen. Het evalueren van de domeinen van
wereldoriëntatie gebeurt nog te weinig volgens de visie van de eindtermen en ook de
rapportering weerspiegelt het gevarieerde aanbod nauwelijks.
De totaliteit van het muzisch aanbod biedt voldoende garanties voor het realiseren
van de leerplandoelen muzische vorming.
Het zorgbeleid zorgt voor voortdurende afstemming tussen het pedagogisch aanbod
en de behoeften van leerlingen. Leerkrachten worden daadwerkelijk geholpen en
gecoached in hun praktijk. Het geheel van initiatieven die met dit doel werden opgezet
getuigen van deskundigheid in het aanbieden van zorg voor leerlingen en maken deel uit
van het systematisch streven naar kwaliteitsvol onderwijs op maat van het kind.
Leerlingen worden zowel voor het bijwerken van hardnekkige problemen als voor het
aanbieden van verrijkingsaanbod handelingsplanmatig begeleid. Het succes van de
genomen maatregelen wordt concreet aangetoond met effectief behaalde resultaten
van kinderen.
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De rapporteringspraktijk is erop gericht om met alle betrokkenen over de ontwikkeling
van een leerling te communiceren. Door ruimte te voorzien voor feedback, krijgen
ouders en leerlingen hierin medeverantwoordelijkheid. Het accent ligt duidelijk bij de
vorderingen die de leerling in zijn eigen leertraject maakt. Op het rapport gaat aandacht
naar alle leergebieden en leergebiedoverschrijdende thema’s, met oog voor het in
kaart brengen van het leertraject van elk kind. Voor wereldoriëntatie is de evolutie die de
school doormaakte in functie van een talentgerichte visie nog niet zichtbaar op het
rapport.
Het stimulerende beleid en het gedreven schoolteam van de vrije basisschool De
Kleine Prins toont aan te beschikken over de nodige draag- en wilskracht en
deskundigheid om de eigen onderwijskwaliteit te bewaken en bij te sturen. De inspectie
besluit de doorlichting met een gunstig advies. Ze waardeert de inspanningen van het
schoolbestuur, de directie en het personeelsteam en rekent op de ‘leer-kracht’ van alle
betrokkenen om verder te bouwen aan kwaliteitsvol onderwijs.

2.

FOCUS VAN DE DOORLICHTING

Op basis van het vooronderzoek en in het kader van een gedifferentieerde doorlichting
heeft de inspectie leergebieden en procesindicatoren/procesvariabelen geselecteerd voor
onderzoek tijdens de doorlichtingsbezoeken.
De vorige doorlichting vond plaats in november 2007 en werd afgesloten met een beperkt
gunstig advies tot 1 september 2010. Op het ogenblik van deze doorlichting wordt daarom
onderzocht in welke mate de instelling de vermelde tekorten heeft weggewerkt.

2.1 Leergebieden in de focus
Kleuteronderwijs

wereldoriëntatie
muzische vorming

Lager onderwijs

wereldoriëntatie
muzische vorming
sociale vaardigheden

2.2 Procesindicatoren of -variabelen in de focus
Onderwijs
Begeleiding
Leerbegeleiding
Evaluatie
Rapporteringspraktijk

3.

KENMERKEN VAN DE SCHOOL

• recente directiewissel
• schoolinfrastructuur tijdelijk zeer beperkt wegens verbouwingswerken
• aanwezigheid andere school in de onmiddellijke omgeving
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4.

VOLDOET DE SCHOOL AAN DE ERKENNINGSVOORWAARDEN?

Het onderzoek naar het voldoen aan de erkenningsvoorwaarden levert voor de
geselecteerde leergebieden volgende vaststellingen op:

4.1 Kleuteronderwijs: wereldoriëntatie
Voldoet
Vaststellingen
• De

•
•

•

•

•

•

•

effecten van het wereldoriëntatie-onderwijs zijn af te leiden uit
schoolrijpheidstesten, en zichtbaar in de planningsdocumenten en in het klasbeeld. De
ontwikkelingsdoelen voor het leergebied wereldoriëntatie worden in voldoende
mate nagestreefd.
Een grondige leerplanstudie en het bronnenboek van de netbegeleiding staan garant
voor het plannen en bewaken van het aanbod.
Teamleden hanteren een gradueel opgebouwde observatielijst om de vorderingen
van de kleuters in kaart te brengen. Dankzij een doordachte en gelijkgerichte aanpak
van dit instrument wordt de evolutie van de kleuter over de klassen heen geschetst.
Het sterker afstemmen van de items op de observatielijst op de leerplandoelen heeft
nog groeikansen.
Voor de terugkerende thema’s ontwikkelden de teamleden groeilijnen en
hoekenfiches waarmee ze de beoogde effecten van hun onderwijs in kaart brengen
en bovendien de gradatie in het aanbod kunnen aantonen.
Vanuit een sterke aandacht voor de verschillende ontwikkelingsaspecten staat een
gevarieerd aanbod van de verschillende domeinen centraal. Daarbij hebben de
leerkrachten aandacht voor een aangepaste begeleidingsstijl om het positief zelfbeeld
van de kleuters te stimuleren.
Het team maakte afspraken om ruimte- en tijdkaders gelijkgericht en volgens
graduele opbouw op elkaar af te stemmen. Tijdens lesmomenten en in het klasbeeld is
het duidelijk dat de leerkrachten deze instrumenten functioneel aanwenden om het
ruimte- en tijdsbesef van kleuters te stimuleren. Afspraken om zelfsturend leren van
kleuters aan te moedigen sluiten hierbij aan.
Teamleden benutten de mogelijkheden in de directe schoolomgeving om kleuters in
contact te brengen met verkeer en mobiliteit en organiseren uitstappen als stimulans
voor levensecht leren.
Het veelvuldig formeel en informeel overleg tussen de teamleden om over de
eigen pedagogisch- didactische aanpak te reflecteren en het delen van verworven
expertise tijdens vormingsmomenten bevorderen de deskundigheid van het team.

4.2 Kleuteronderwijs: muzische vorming
Voldoet
Vaststellingen
• Uit

de outputgegevens - herkenbaar in kleuterwerkjes, in plannings- en
registratiedocumenten en in het kleutervolgsysteem – blijkt dat alle teamleden de
ontwikkelingsdoelen voor het leergebied muzische vorming voldoende
nastreven.
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• Na een grondige leerplanstudie vormen het ontwikkelingsplan voor de katholieke

kleuterschool samen met het leerplan het referentiekader voor de organisatie van een
gevarieerd aanbod van de verschillende domeinen van muzische vorming. De wijze
waarop teamleden hun aanbod doelgericht bewaken draagt bij tot continuïteit en een
graduele opbouw over de klassen heen.
Op het leerplan gebaseerde groeilijnen voor wederkerende momenten, verschillende
actuele onderwijsleermaterialen en info vanuit nacholingen liggen aan de basis van
een doordachte klaspraktijk.
Teamleden nemen elementen van muzische, creatieve en expressieve ontwikkeling
van de kleuters op in het kindvolgsysteem. Ze hanteren hiertoe een observatielijst die
gradueel is opgebouwd en de evolutie van de kleuter in kaart brengt. Het koppelen
van de gekozen items op de observatielijst aan de leerplandoelen heeft nog
groeikansen.
Voor het domein beeld krijgen kleuters kansen om te experimenteren met gevarieerde
materialen en technieken. Binnen de thema’s komt muziek in zijn verschillende
aspecten aan bod. Muziek beluisteren, zingen en zelf muziek maken met al dan niet
zelfgemaakte instrumenten wordt regelmatig opgenomen in de planning.
Teamleden maken binnen het domein media gebruik van ICT en aangepaste
multimedia om het muzisch werken in de thema’s te verrijken.
De kleuters krijgen voldoende bewegingskansen en ook tijdens de lessen
lichamelijke opvoeding wordt waar mogelijk de koppeling gemaakt met het klasthema.
Via een heen- en weermapje worden ouders op de hoogte gehouden van het thema en
de daaraan verbonden muzische activiteiten. Vorderingen van de kleuters worden
regelmatig op formele en informele wijze gecommuniceerd naar de ouders.

•

•

•

•
•
•

4.3 Lager onderwijs: wereldoriëntatie
Voldoet
Vaststellingen
• De school kan op basis van haar onderwijsleeraanbod en op basis van de resultaten

die de leerlingen bereiken aantonen dat ze de eindtermen voor wereldoriëntatie
bereikt en dat de leerplandoelen worden gerealiseerd .
Na een intensieve leerplanstudie vormt het leerplan het referentiekader van waaruit
het aanbod binnen de recent gekozen onderwijsleermethode en van diverse andere
bronnen op elkaar afgestemd worden.
Teamleden brengen hun aanbod digitaal in kaart en overleggen geregeld formeel en
informeel om de graduele opbouw van doelen en inhouden op schoolniveau te
bewaken.
Het team onderzocht de groeilijnen die de kleuterafdeling voor wereldoriëntatie
ontwikkelde en hanteerde deze informatie om het aanbod van de lagere school verder
uit te bouwen.
In de eerste en tweede graad werden 20 thema’s uitgewerkt aan de hand van de
leerplandoelen. De leerkrachten selecteren hieruit de doelen voor hun klasaanbod. In
de derde graad wordt de leerplangerichte aanpak verder gezet vanuit eigen thema’s.
De gekozen inhouden van de thema’s sluiten goed aan bij de leefwereld van de
leerlingen en bieden ook ruimte om in te spelen op de actualiteit. De aandacht voor
werkelijkheidsgericht onderwijs uit zich ook in het benutten van aangeboden
activiteiten in de nabije omgeving en tijdens extra-murosuitstappen om het
leerstofaanbod te verrijken.

•

•

•

•

•
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• De meeste teamleden hebben aandacht voor het creëren van een krachtige

•

•

•

•

leeromgeving. Uit de observaties blijkt dat de gehanteerde werk- en
groeperingsvormen, waarbij het probleemoplossend denken gestimuleerd wordt en
leerlingen tevens leren informatie te verwerken, een meerwaarde betekenen voor het
wereldoriënterend onderwijs. Waar zinvol wordt ook bewust de link gelegd met andere
leergebieden.
De ruimte- en tijdskaders zijn in alle klassen aanwezig, maar zijn niet overal
conform het leerplan. Het functioneel gebruik is nog geen schoolkenmerk. In de
meeste klassen is er duidelijk aandacht voor het inspelen op de actualiteit.
Vanuit een groeiend bewustzijn van de nood aan een brede evaluatie, hebben
sommige teamleden oog voor het observeren van vaardigheden en attitudes. Er
werden nog geen schoolafspraken gemaakt om de vorderingen van de leerlingen
gelijkgericht in beeld te brengen. De wijze waarop teamleden het leergebied evalueren
weerspiegelt de creatieve aanpak binnen het aanbod nog niet.
Door de globale benadering van het leergebied is de ontwikkelingsevolutie van de
leerlingen voor de verschillende domeinen van wereldoriëntatie niet te achterhalen op
het rapport.
De school biedt kansen tot gerichte nascholing. Het behoort tot de visie en de cultuur
van het team om de opgedane expertise te delen met collega’s en aan te wenden in
functie van de onderwijskwaliteit op schoolniveau.

4.4 Lager onderwijs: muzische vorming
Voldoet
Vaststellingen
• De school kan op basis van haar onderwijsleeraanbod en op basis van de resultaten

•

•

•

•
•

•

die de leerlingen bereiken aantonen dat ze de eindtermen voor muzische vorming
bereikt en dat de leerplandoelen voor de verschillende domeinen van het leergebied
worden gerealiseerd.
Na een intensieve leerplanstudie vormt het leerplan het referentiekader van waaruit
het aanbod binnen de recent gekozen onderwijsleermethode en van diverse andere
bronnen op elkaar afgestemd worden.
Teamleden houden een overzicht van de aangeboden leerplandoelen bij en geven
deze informatie aan elkaar door om overlappingen en hiaten op het spoor te komen en
bij te sturen waar nodig. Dit systeem biedt garanties voor een kwaliteitsvolle
planning en realisatie van het leerplan.
De geïntegreerde aanpak en een sterke horizontale samenhang, ook zichtbaar in
het jaarplan, valt in de meeste klassen in positieve zin op. De meeste teamleden
bieden regelmatig muzische tussendoortjes aan, af en toe worden deze bewust
aangewend om de verwerking van het leerstofaanbod gericht te ondersteunen.
De school benut kansen om deel te nemen aan buitenschoolse culturele activiteiten
die afgestemd zijn op het niveau van de leerlingen.
Teamleden hebben aandacht voor het stimuleren van de creativiteit van de
leerlingen door het aanbieden van uitdagende werkvormen en materialen en door
ruimte te bieden voor experimenteren en voor het observeren van kunst in zijn
verschillende vormen.
De meeste teamleden hanteren ICT en andere multimediale middelen om muzische
activiteiten technisch te ondersteunen. Kinderen krijgen kansen om met deze
materialen te leren werken.
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• Teamleden hebben aandacht voor het evalueren van de verschillende domeinen en

bieden kansen aan kinderen om zichzelf en medeleerlingen te evalueren. Er zijn al
sporen van het vooropstellen van criteria om minder meetbare aspecten van het
leergebied in kaart te brengen. Ook op het rapport komen alle domeinen van muzische
vorming geregeld aan bod.
• De school beschikt over voldoende materialen en middelen om dit leergebied verder
uit te bouwen. De overlegcultuur binnen het team draagt bij tot het delen van elkaars
expertise.

4.5 Lager onderwijs: sociale vaardigheden
Voldoet
Vaststellingen
• De school kan, op basis van een schoolspecifieke leerlijn en aan de hand van

•

•

•

•

•
•

•

planningsdocumenten, aantonen dat ze de eindtermen voor sociale vaardigheden
voldoende nastreeft en de thema-overschrijdende leerplandoelen realiseert.
De leerlijn is geënt op de leerplandoelen en start vanaf de kleuterafdeling. Via
gelijkerichte afspraken op klas- en schoolniveau worden de geïntegreerde activiteiten
die betrekking hebben op sociale vaardigheden in de leerlijn opgenomen. Teamleden
hebben zo een overzicht over hun eigen aanbod en over het aanbod op schoolniveau.
De aandacht voor sociale vaardigheden van de leerlingen is opgenomen in het
pedagogisch project van de school en blijkt ook uit de dagelijkse praktijk. De
relatiewijzen die de teamleden onderling hanteren en de wijze waarop leerkrachten
omgaan met de leerlingen dragen bij tot een warm en stimulerend pedagogisch
klimaat.
In de klassen ontstonden in samenspraak met de kinderen afspraken om een fijne
samenwerking en een aangename leefomgeving te bevorderen. Deze afspraken
omvatten zowel tips voor het naleven van gespreksconventies als tips om de
onderlinge samenwerking te bevorderen.
Ook op schoolniveau werden afspraken gemaakt om onder andere problemen rond
pesten gelijkgericht te benaderen. Via leerlingenbevraging gaat de school de effecten
van deze benadering na.
De aandacht voor het screenen van welbevinden en betrokkenheid uit zich ook in
de leerlingendossiers.
Uit gesprek en uit feedback via de schoolwebsite blijkt dat de meerdaagse skireis
kansen biedt om de sociale vaardigheden van de leerlingen extra te stimuleren. Het is
niet duidelijk in hoeverre deze kansen bewust afgestemd worden op de vooropgestelde
doelen van de leerlijn.
De sociale vaardigheden worden, aangepast aan het leeftijdsniveau, opgenomen in
het rapport en met een letter beoordeeld. Het rapport biedt ook ruimte voor de
leerkracht om een persoonlijke beoordeling te schrijven. Sommige leerkrachten
benutten die ruimte om gericht over sociale vaardigheden te rapporteren.
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5.

BEWAAKT DE SCHOOL DE EIGEN KWALITEIT?

Het onderzoek naar de kwaliteit en de kwaliteitsbewaking van de geselecteerde
procesindicatoren of -variabelen levert volgende vaststellingen op:

5.1 Personeelsbeheer
5.2 Professionalisering
5.3 Materieel beleid
5.4 Welzijn
5.5 Curriculum
5.6 Begeleiding
5.6.1

Afstemming tussen school en CLB of andere partners

5.6.2

Leerbegeleiding

De vaststellingen wijzen op redelijke tot sterke aandacht voor:
- doelgerichtheid
- ondersteuning
- doeltreffendheid
- ontwikkeling.
Vaststellingen
• Een gelijkgerichte visie, een doordachte systematische en geïntegreerde werkwijze

liggen aan de basis van een doeltreffend zorgbeleid.
• De zorgcoördinatie brengt de doelgroep in kaart om zeer specifiek te kunnen inspelen
op de zorgvraag van de leerlingen en op de ondersteuningsbehoeften van
leerkrachten. Vanuit deze context schrijft de school haar visie op zorgzaam omgaan
met leerlingen uit.
• Het uitbouwen van een sterke eerstelijnszorg gebeurt planmatig en effectief.
Leerkrachten worden collegiaal gecoacht en ondersteund. Hiervan getuigen
bijvoorbeeld het brede aanbod didactische suggesties, de organisatie van groeps- en
contractwerk, het differentiatiemateriaal via pc, het uitbouwen van een
leesbevorderende klasomgeving.
• De zorgcoördinatie bouwt expertise op via netwerkvorming, overleg op niveau van de
schoolgemeenschap en gerichte eigen professionele ontwikkeling. De opgedane
expertise wordt gericht gedeeld met het team. De beleidsvisie wordt in overleg vertaald
in concrete doelen en accenten en zorgt voor een algemeen aanvaard draagvlak en
gelijkgerichtheid in uitvoering.
• Het team streeft naar een algemeen klimaat van zorgzaamheid voor alle leerlingen

zodat zij zich goed voelen in de school en in de klas. We treffen zowel preventieve
(tevredenheidsonderzoeken vanuit verschillende invalshoeken) als curatieve
(opvangen van leerlingen met problemen/ aanbieden van verrijking) maatregelen aan.
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• Vanuit een specifieke deskundigheid maar altijd in samenwerking met de leerkracht
•

•

•

•

krijgen leerlingen individuele of in kleine groepen extra aandacht.
Het kleutervolgsysteem gaat uit van de procesvariabelen ‘betrokkenheid, welbevinden
en competenties’ om kleuters op te sporen die extra zorg behoeven. De verkregen
informatie levert snel aanwijzingen op om de nodige stappen te kunnen ondernemen.
Leerplannen zijn niet richtinggevend voor het bewaken van de na te streven prestaties
en worden nog niet gehanteerd om stapsgewijs na te gaan of oa wiskundige
begrippen, taalontwikkeling, tijd en ruimteaspecten voldoende verworven zijn.
Door het ontwikkelde zorgconcept zien we in de lagere afdeling gewaardeerde
inspanningen
om
de
leerinhouden
gedifferentieerd
aan
te
bieden:
binnenklasdifferentiatie,
doorschuif-of
carrouselsysteem,
differentiatie
naar
beheersingsniveau. Er ontstaan eveneens klasoverschrijdende gedifferentieerde
groeperingsvormen. Ook met verlengde instructie of door de extra oefenmomenten in
contracten krijgen kinderen de kans om greep te krijgen op de leerstof. Naast de
cognitieve remediëring investeert de school sterk in goede relatiewijzen en correcte
omgangsvormen.
Het MDO en de kindvrije overlegmomenten verlopen doelgericht. Het overleg wordt
voorbereid en gemaakte afspraken worden handelingsplanmatig opgevolgd. Deze
afspraken hebben betrekking op het afstemmen van de aanpak door de verschillende
betrokkenen.
De leerkrachten tonen met resultaten van kinderen op leestoetsen aan dat het niveau
stijgt. De efficiëntie van gehanteerde documenten in het opvolgen van leerlingen wordt
constant in vraag gesteld en bijgestuurd. De leerbegeleiding staat als vast agendapunt
op personeelsvergaderingen. De school evalueert de effecten van de genomen
maatregelen op een systematische wijze.

5.6.3

Loopbaanbegeleiding

5.6.4

Sociale en emotionele begeleiding
5.7 Evaluatie

5.7.1

Evaluatiepraktijk

5.7.2

Rapporteringspraktijk

De vaststellingen wijzen op redelijke tot sterke aandacht voor:
- doelgerichtheid
- ondersteuning.
Vaststellingen
• Het team verantwoordt op verifieerbare wijze via systematische rapportering (rapport

en heen en weerschrift), de schoolwebsite (voorstelling van aanbod en aanpak) en
verschillende oudercontacten haar onderwijskundig handelen en de beoogde effecten
naar ouders.
• De rapportering over de ontwikkeling van de kleuters gebeurt mondeling tijdens
formele en informele oudercontacten.
• Het rapport in de lagere afdeling beslaat alle leergebieden. Vooral de leerstofeenheden
worden aangehaald. De leerling stelt vast of hij vooruitgang maakt via een
codesysteem. Dit werkt stimulerend en/of vraagt om de nodige alertheid en
ondersteunt het individueel leer- en ontwikkelingsproces.
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• Voor het leergebied wereldoriëntatie is de rapportering miniem en nauwelijks

•

•

•
•

6.

representatief voor het brede aanbod in de klaspraktijk. De visie in het leerplan is nog
niet richtinggevend.
Het instrument voorziet in ruimte voor reflectie van ouders en leerling. Het luik socioemotionele ontwikkeling krijgt van verschillende leerkrachten zeer gerichte aandacht en
betekent een duidelijke en ondersteunende meerwaarde voor de leer- en werkhouding
van de leerling.
De deelvaardigheden binnen het leergebied muzische opvoeding komen wisselend
aan bod. Bij enkele leerkrachten herkennen we de leerlijn uit het leerplan. De
resultaten van leerlingen krijgen een code.
De leerkracht lichamelijke opvoeding heeft een eigen rapport en brengt evolutie van
leerlingen in kaart.
De (globale) rapporteringspraktijk is een weergave van de schoolvisie op onderwijs en
de aandacht die de school heeft voor de verschillende betrokken partners. Alle
teamleden worden op een relevante wijze betrokken bij de (voortdurende)
ontwikkeling van de rapporteringspraktijk gericht op een doeltreffende communicatie.

ALGEMEEN BELEID VAN DE SCHOOL

Het onderzoek naar het algemeen beleid van de school levert volgende vaststellingen op:
• De school startte op 1 september 2010 met een nieuwe directeur. Vanuit een

democratisch leiderschap en met een groot empatisch vermogen naar het team,
leerlingen en ouders toe, tekent
de schoolleiding de krijtlijnen uit om de
onderwijskwaliteit te bewaken en vorm te geven.
• De in het schoolwerkplan beschreven visie wordt grotendeels gedragen door het hele
team. De schoolleiding neemt initiatieven om zowel het naleven van afspraken als het
functioneren van het personeel gericht op te volgen.
• De school beschikt over efficiënte interne communicatie- en overlegkanalen.
Personeelsvergaderingen, formele en informele overlegmomenten en werkgroepen
verlopen doorgaans doelgericht en leiden tot een participatieve besluitvorming.
• Het schoolteam staat open voor een kritische reflexie op het eigen
onderwijsleerproces. De school staat aan het begin van een ontwikkelingsproces om
haar outputgegevens in kaart te brengen en deze informatie aan te wenden in functie
van de onderwijskwaliteit.
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7.

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

Wat betreft de erkenningsvoorwaarden:
• De graduele opbouw van tijd- en ruimtekaders in de kleuterafdeling.
• De organisatie van het aanbod voor wereldoriëntatie, vanuit een grondige studie van

het leerplan.
• De organisatie van het aanbod voor muzische vorming, vanuit een grondige studie van
het leerplan.
Wat betreft de kwaliteit/kwaliteitsbewaking van de processen:
• Een systematisch en planmatig zorgbeleid dat aansluit bij de noden van kinderen en

vragen van leerkrachten.
• Een rapporteringspraktijk gericht op formatieve ondersteuning van het leer- en
ontwikkelingsproces.
Wat betreft het algemeen beleid:
• Het begeleidend en organiserend talent van het leiderschap draagt in belangrijke mate

bij tot een gezamenlijk engagement en een vernieuwende dynamiek.

7.2 Wat kan de school verbeteren?
Wat betreft de erkenningsvoorwaarden:
•

De afstemming van de evaluatie van het leergebied wereldoriëntatie op het aanbod,
vooral wat betreft vaardigheden en attitudes.

Wat betreft de kwaliteit/kwaliteitsbewaking van de processen:
• De rapportering over de verschillende domeinen van het leergebied wereldoriëntatie.

Wat betreft het algemeen beleid:
• Outputgegevens in kaart brengen en deze informatie aanwenden in functie van de

onderwijskwaliteit.

7.3 Wat moet de school verbeteren?
Wat betreft de erkenningsvoorwaarden:
nihil
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8.

ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het
advies voor erkenning
GUNSTIG
voor de volledige instelling.

9.

REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Vera Van de Velde
Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:
Voor kennisname
Het bestuur of zijn gemandateerde

Naam:
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