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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit 
jaar uitgevoerd bij het bestuur Vereniging 'Scholen met de Bijbel', 
buurtschap Horst & Telgt Ermelo. We hebben onderzocht of het 
bestuur op zijn school (Goede Herderschool) zorgt voor onderwijs van 
voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de 
toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. 
 
Wat gaat goed? 
Het bestuur, de medezeggenschapsraad en de directeur hebben, 
samen met de leraren, als doel gesteld goed onderwijs te 
verzorgen. Ook is de sfeer op school goed. De leerlingen gaan graag 
naar school en de ouders zijn zeer tevreden over hoe het op school 
gaat en zijn zeer betrokken. Ook houden de leraren goed bij wat de 
leerlingen kennen en kunnen. 
Tot slot is het bestuur financieel gezond. Het bestuur weet hoeveel 
geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed 
onderwijs. 
 
Wat moet beter? 
In de wet staat dat een bestuur moet bestaan uit twee delen: het ene 
deel van het bestuur zegt hoe het moet gaan op school en het andere 
deel van het bestuur, de toezichthouders, moet controleren of de 
afspraken ook zijn nagekomen. Zowel op papier als in de uitvoering 
van de dagelijkse praktijk is dat niet goed op orde. Zo lang alles goed 
gaat - en dat is nu het geval bij De Goede Herder school - valt dat niet 
op, maar als er zaken zijn die minder goed gaan, is die controle 
achteraf wel belangrijk. 
 
De medezeggenschapsraad is betrokken bij de ontwikkeling van de 
school. Zij geeft advies en moet instemmen met het beleid van het 
bestuur. Doordat de directeur de gehele vergadering aanwezig is, is de 
onafhankelijkheid van de medezeggenschapsraad niet 
vanzelfsprekend. Ook hier geldt dat er geen aanwijzigingen zijn dat dit 
niet in een goede sfeer gebeurt, maar mocht er toch iets gebeuren, 
dan is het goed dat de medezeggenschapsraad de schijn niet 
tegen heeft. 
 

Bestuur: Vereniging 'Scholen met de 
bijbel' Buurtschap Horst & Telgt 
Ermelo 
Bestuursnummer: 34893 

School onder bestuur: Goede 
Herderschool 
 
Totaal aantal leerlingen: 209 
 
BRIN: 04OL 
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Wat kan beter? 
Zoals gezegd, probeert iedereen van de Goede Herderschool het 
onderwijs steeds beter te maken. In het schoolplan staat wat men wil 
gaan doen om dat te bereiken. Dat wordt uitgewerkt in 
bespreekonderwerpen. Niet altijd is duidelijk wanneer het doel bereikt 
is en men tevreden is. 
 
Vervolg 
Er is een herstelopdracht geformuleerd voor de scheiding tussen beide 
taken van het bestuur. Over vier jaar komt het bestuur in aanmerking 
voor het volgende vierjaarlijks onderzoek.  Verder vindt er jaarlijks een 
analyse plaats van de prestaties op het niveau van het bestuur en de 
school. Mochten uit deze jaarlijkse prestatieanalyse risico’s naar voren 
komen, dan zal de inspectie hierover in gesprek gaan met het bestuur. 
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Financieel beheer Financieel beheer 

FB1 Continuiteit ● 

FB2 Doelmatigheid 

FB3 Rechtmatigheid ● 

De inspectie heeft in de maanden september en oktober een 
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Vereniging 'Scholen met de 
Bijbel', buurtschap Horst & Telgt Ermelo. In een vierjaarlijks onderzoek 
staat de volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en 
is er sprake van deugdelijk financieel beheer? 
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen: 

1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft het 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit? 

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneert het transparant en integer? 

3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn school? 

4. Is het financieel beheer deugdelijk? 
 
Werkwijze 
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en 
op schoolniveau. 
 
Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek zich met de vier 
deelvragen op de standaarden binnen de kwaliteitsgebieden 
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 

Om deze te kunnen beoordelen doen we niet alleen onderzoek op het 
niveau van het bestuur, maar onderzoeken we tevens de 
onderwijskwaliteit van de school waarvoor het bestuur 
verantwoordelijk is. 
 
Op schoolniveau hebben we onderzoek gedaan bij de Goede 
Herderschool. 
We hebben dit onderzoek ingericht als een verificatieonderzoek. Het 
verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de 
kwaliteitszorg op bestuursniveau. We voeren het in de eerste plaats 
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Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

OP4 (Extra) ondersteuning ● 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat ● 

uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie 
voldoende is; het onderzoek laat zien of het bestuur voldoende 
informatie heeft over de school en of sturing op de kwaliteit door het 
bestuur ook in de praktijk werkt. Het geeft ons in de tweede plaats 
zicht op de onderwijskwaliteit van de school. 
 
Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij de 
school is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze school 
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs. 
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op de school. Ook is 
aangegeven welk type onderzoek is ingezet. 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 
binnen de organisatie. We hebben gesproken met leerlingen, 
ouders en leraren en verschillende lessen bezocht. Ook hebben we 
gesprekken gevoerd met intern begeleider en directie. 
 
 
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 op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op 
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn 
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opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van 
het verificatieonderzoek. 
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en 
rapportage 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 

Financieel beheer 
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Resultaten onderzoek op 
bestuurs/directieniveau 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op 
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden 
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 
 
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. In het eerste 
vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in het funderend 
onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie. We geven alleen een oordeel op  de drie standaarden 
afzonderlijk. Wel is te zien wat het oordeel is op het kwaliteitsgebied 
Financieel beheer op bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre 
onze oordelen overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft 
van de gerealiseerde kwaliteit op de school en in hoeverre het beleid 
van het bestuur doorwerkt tot op schoolniveau. Omdat Kwaliteitszorg 
en ambitie op bestuursniveau samenvalt met Kwaliteitszorg en 
ambitie op schoolniveau, laten we de beoordeling hiervan achterwege 
op schoolniveau. 
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Samenvattend oordeel 
De Goede Herderschool heeft als motto 'Geeft uw kind de ruimte......'. 
Dit houdt in dat de school de kinderen de ruimte geeft om zich te 
ontwikkelen en zich voor te bereiden op een plek in de 
maatschappij. De resultaten zijn al jaren achtereen van ruim 
voldoende niveau. De school is al een aantal jaren bezig met 
nieuwbouw op de huidige locatie. De hoop is dat dit schooljaar 
hiermee een start wordt gemaakt. Dit geeft, zeker voor het 
gebruik van ict in het onderwijs, grote mogelijkheden en nieuwe 
kansen.  Per schooljaar zijn diverse verbeteractiviteiten geformuleerd 
voor zowel de onderbouw als de bovenbouw en zorg. Er is binnen het 
team breed draagvlak voor het beleid is. Verder zijn het team en 
directie kritisch over het eigen handelen. 
 
Tijdens het inspectiebezoek is gezien dat de lessen opgebouwd zijn 
volgens een vaste structuur. Deze lessen zijn van voldoende niveau, 
maar soms nog erg klassikaal en leraargestuurd waardoor leerlingen 
die extra werk aan kunnen te weinig worden uitgedaagd. De 
leerlingen zijn betrokken en gericht op leren. De leerlingenzorg heeft 
een duidelijke structuur, maar de analyse om vast te stellen waarop 
leerlingen uitvallen kan beter evenals de evaluatie om na te gaan of de 
doelen en het proces functioneren. De school heeft als doel om de 
leerling meer eigenaarschap te geven op hun eigen ontwikkeling. 
Hierin kunnen zeker nog stappen gemaakt worden. 
 
De veiligheid op school is van een voldoende niveau en het 
schoolklimaat is van goed niveau. Naast de leerlingen en het team zijn 
ook de ouders zeer te spreken over de sfeer op school. 
 
De sturing van de school en het bestuur heeft naast de sterke ook 
een kwetsbare kant. De beleidsontwikkelaar en spil in de uitvoering 
van dat beleid is de directie van de school. Een verbeterpunt is de 
scheiding van de taken van binnen het bestuur. Zowel op papier als in 
de praktijk is dit niet goed geregeld.  Het bestuur vervult als geheel, 
dus ook het toezichthoudend deel van het bestuur, de rol van kritische 
gesprekspartners vooraf en niet als toezichthouders achteraf. Wij 
hebben hiervoor een herstelopdracht gegeven. De directeur is voor de 
dagelijkse leiding door het bestuur gemandateerd voor alle 
beleidsterreinen. 
 
De financiële positie van het bestuur is in orde. We zien op de korte of 
middellange termijn geen risico’s voor de financiële continuïteit bij 
Ver. 'Scholen met de Bijbel'. Het bestuur voldoet aan de onderzochte 
standaarden van het kwaliteitsgebied Financieel beheer. 

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
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ambitie, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen. 

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in 
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie 
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we 
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied. 
 
KA1 Kwaliteitszorg: Heeft het bestuur doelen afgesproken met de 
scholen, heeft zij voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en 
stuurt zij op de verbetering van de onderwijskwaliteit? 
Het systeem van kwaliteitszorg is op bestuursniveau van een 
voldoende niveau. Primair stelt het bestuur zichzelf als doel om ieder 
kind de gelegenheid te geven zich optimaal voor te bereiden op het 
vervolgonderwijs, ieder naar zijn eigen gaven en talenten. Hiervoor 
heeft het bestuur in haar strategisch beleidsplan de verschillende 
dimensies, die nodig zijn om deze doelstelling te bewerkstelligen, 
uitgewerkt. Deze ambities zijn verder uitgewerkt in zowel het 
schoolplan als in afzonderlijke documenten. In het schoolplan is 
een planning opgenomen voor vier jaren waarin (nagenoeg) alle 
beleidsterreinen worden geëvalueerd. Verder zet het bestuur extra 
middelen in om invulling te geven aan haar doelstelling. Zo is er extra 
capaciteit beschikbaar voor leraren en onderwijsassistenten. 
 
De te verbeteren activiteiten, die voortvloeien uit de evaluaties van de 
verschillende beleidsterreinen, zijn vastgelegd als bespreekonderwerp 
in betreffende schooljaar. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen 
bovenbouw, onderbouw en zorg gerelateerde onderwerpen. De 
bespreekonderwerpen bevatten alle onderwerpen, verspreid over 
verschillende jaren, waarmee de school aan het werk is. De doelen die 
in de bespreekonderwerpen zijn geformuleerd kunnen echter wel 
scherper en concreter. Omdat de directie van de school de spil is 
tussen bestuur en school is veelal duidelijk wat wordt 
bedoeld. Concreet geformuleerde beleidsvoornemens 
zorgen namelijk voor een betere professionele dialoog, die 
ondersteunend kan zijn aan het realiseren van de ambities van de 
school en zo ook zorgdragen voor een gedegen evaluatie van 
resultaten en proces. 
Afspraken legt het team vast en komen met regelmaat terug in 
teamoverleggen. 
 
Het bestuur laat zich regelmatig informeren over de voortgang van de 
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resultaten van school. Elk half jaar maakt het team een analyse van de 
tusentijdse resultaten en van de eindresultaten. Te 
verbeteren onderdelen beschrijft de school vervolgens als een 
bespreekonderwerp. 
 
Een van de onderwerpen waar het bestuur en de school druk mee zijn, 
is de nieuwbouw die op het huidige schoolplein gerealiseerd gaat 
worden. De start van de bouw is gepand in het voorjaar van 2019. 
Verder wordt er binnenkort glasvezelkabel aangelegd waardoor de 
school haar ict beter kan benutten.  
 
 
KA2 Kwaliteitscultuur: Heeft het bestuur een professionele 
kwaliteitscultuur en functioneert het transparant en integer? 
De kwaliteitscultuur bij het bestuur en op de school is van een 
voldoende niveau. 
Het bestuur en de directeur hebben een sterke focus op 
goede kwaliteit van het onderwijs, resulterend in hoge prestaties van 
de leerlingen. Ook is er aandacht voor de professionalisering van het 
team. 
 
Een verbeterpunt is de scheiding van de uitvoerende en de 
toezichthoudende taken van het bestuur (Code Goed Bestuur). 
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat aan de scheiding tussen de 
uitvoerende taken van het dagelijkse en toezichthoudende bestuur 
onvoldoende inhoud wordt gegeven. Beide delen van het bestuur 
functioneren feitelijk nu als één gezamenlijk bestuur en vinden alle 
maandelijkse vergaderingen ook gezamenlijk plaats. Daarbij denkt 
men mee met de directie over de beleidsvoering en worden er ook 
kritische vragen gesteld. Door deze werkwijze is het voor de intern 
toezichthouder onvoldoende mogelijk om onafhankelijk van het 
bestuur te functioneren. Ook in de statuten wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen de taken van het dagelijks en toezichthoudend deel 
van het bestuur. In het bestuurs- en directiestatuut 'scholen met de 
bijbel Horst en Telgt' is wel een duidelijke taakverdeling gemaakt voor 
de gemandateerde taken van de directie en die van het bestuur. 
Tijdens het gesprek dat wij hadden met het bestuur, hebben zij 
aangegeven al bekent te zijn met de onvoldoende scheiding tussen 
het dagelijks en toezichthoudend deel van het bestuur en is door 
hen aangegeven zich te willen committeren aan de Code Goed 
Bestuur van de PO-Raad. De eerste gesprekken daarover zijn al 
gevoerd. 
Voor nu constateren we echter dat het bestuur niet voldoet aan 
artikel 17b tweede lid van de WPO dat stelt dat het toezichthoudend 
bestuur onafhankelijk van het bestuur functioneert. 
 
Sturing op een professionele kwaliteitscultuur 
Het bestuur heeft hoge verwachtingen van het personeel. In 
hoofdstuk vier van het schoolplan is het personeelsbeleid en de 
professionalisering beschreven. De leraren geven aan nauw 
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betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de school en ook dat er 
ruime aandacht is voor teamgerichte scholing. De directeur en de 
leerkrachten zijn geregistreerd in respectievelijk het 
schoolleiders- en lerarenregister. 
 
KA3 Verantwoording en dialoog: Communiceert het bestuur actief 
over de eigen prestaties en ontwikkelingen en die van zijn scholen? 
De verantwoording en dialoog is van een voldoende niveau. 
Het bestuur verantwoordt zich conform de wettelijke bepalingen, 
intern en extern jaarlijks met een jaarverslag. 
De directeur rapporteert met tussentijdse managementrapportages 
aan het bestuur over de stand van zaken op de school en de 
activiteiten uit het schoolplan en bespreekonderwerpen. 
De medezeggenschapsraad (MR) vergadert regelmatig. Eén van de 
overleggen is gezamenlijk met het bestuur. Een verbetering hierbij 
is het overleg tussen de directie van de school en de MR. De directie is, 
ook tijdens de stemming, bij het gehele overleg aanwezig. Ook gezien 
de integriteit en de schijn van invloed op de besluitvorming is het niet 
gewenst dat de directie de volledige tijd aanwezig is. Verder krijgt 
de MR alle vergaderstukken tijdig en duidelijk is waarover zij advies- 
of instemmingsrecht hebben. Wel voelt de MR zich een volwaardige 
gesprekspartner van het bestuur en de directie. 
 
De ouders en de buurt zijn sterk betrokken bij de school. De school 
heeft hier een goed beeld van door de vele (externe) contacten die het 
heeft, maar ook door de ouderenquête die regelmatig uitgezet wordt 
evenals de leerling- en lerarenenquête. Alle geledingen zijn heel 
tevreden over hoe het op school gaat. 
 
Ook zijn het bestuur en de school goed vertegenwoordigd in allerlei 
overleggremia. Zo zijn zij betrokken bij samenwerkingsverband 
passend onderwijs, directie overleg Ermelo en bij diverse 
gemeentelijke overleggen.  
 

2.2. Financieel beheer 

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer 
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële 
continuïteit en rechtmatigheid. 
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 Indicatie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liquiditeit   (current 
ratio) 

< 0,75 of 
< 0,50 

7,09 8,02 9,05 9,15 8,85 9,61 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,88 0,90 0,91 0,91 0,91 0,92 
 

Weerstandsvermogen 
  (n.v.t. voor MBO) 

< 5% 63,8% 69,0% 75,4% 82,1% 82,3% 86,6% 

Rentabiliteit < 0% 6,8% 5,7% 10,8% 6,3% -0,1% 3,8% 
 

Financiële continuïteit 
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur 
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie 
jaren afgezet tegen de signaleringswaarden ('indicatie') die wij 
gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie. 

Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘voldoende’. Zoals blijkt 
uit de tabel is er immers geen sprake van waarden die wijzen op een 
mogelijk financieel risico voor de continuïteit van het onderwijs op de 
korte of middellange termijn. In ons onderzoek vonden wij geen 
belangrijke informatie die strijdig is met dat beeld. 
 
De personeelslasten zullen de komende jaren licht stijgen door 
aanstelling van de onderwijsassistenten. Dat is een investering in de 
onderwijskwaliteit vanuit de reserve en kan de instelling prima 
dragen. Het nieuwe schoolgebouw geeft in de beginfase uiteraard wat 
extra kosten/investeringen maar ook dat kan de instelling goed 
dragen. Met een nieuw gebouw zal naar verwachting de komende 
jaren ook minder aan onderhoud nodig zijn. 

Financiële doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel 
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan 
daarover zo nodig het gesprek aan. Bij het bestuur kwamen in het 
telefonisch overleg hierover de volgende onderwerpen aan de orde: 

- Privaat geld vanuit de steunvereniging mag gebruikt worden in 
de nieuwbouw. Zolang er andersom maar geen publiek geld naar 
de vereniging gaat. Hiervan is geen sprake. 
- De vereniging hoeft niet in de jaarrekening geconsolideerd te 
worden. Dat moet alleen als het bestuur voor meer dan 50% 
eigenaar is. 
- De governance van de onderwijsinstelling en van de 
steunvereniging moeten gescheiden worden. De bestuurder zit 
als toehoorder/lid in de steunvereniging. De eerdere situatie 
waarbij bestuur van school en vereniging vrijwel gelijk waren, is 
aangepast. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

Kwaliteitscultuur (KA2) 
Het bestuur handelt niet zodanig dat 
er een duidelijke 
verantwoordelijkheidsverdeling is 
tussen het intern toezicht, het 
bestuur, schoolleiding en de leraren. 
Dit is een overtreding van artikel 17b 
tweede lid van de WPO dat stelt dat 
het toezichthoudend bestuur 
onafhankelijk van het bestuur 
functioneert. 

Het bestuur zorgt zowel op schrift als 
in uitvoering dat er een duidelijk 
scheiding is tussen bestuur, toezicht, 
schoolleiding en leraren. De 
betreffende documenten stuurt het 
bestuur vóór december 2019 naar de 
inspectie. 

In december 2019 beoordeelt de 
inspectie de toegezonden 
documenten.  

Financiële rechtmatigheid 
We hebben de financiële rechtmatigheid voor vereniging "Scholen 
met de Bijbel", Buurtschap Horst & Telgt Ermelo als ‘voldoende’ 
beoordeeld. Ons oordeel bij deze standaard gaat enerzijds uit van de 
bevindingen van de instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht 
op de financiën van het onderwijs. Anderzijds speelt aanvullende 
informatie een rol, zoals signalen en (lopende) onderzoeken op het 
gebied van financiële rechtmatigheid. Beide aspecten leiden 
gezamenlijk tot een gewogen oordeel.  In het onderzoek bij het 
bestuur hebben zich aan ons geen gegevens voorgedaan die een 
positieve waardering van de financiële rechtmatigheid in de weg 
staan. 
 
 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 

Het bestuur dient ervoor te zorgen dat het de bovengenoemde 
tekortkoming herstelt. Bij het eerstvolgende vierjaarlijks onderzoek 
beoordelen we opnieuw of het bestuur aan de deugdelijkheidseisen 
heeft voldaan. 
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Resultaten onderzoek op 
schoolniveau 

3 . 

De Goede Herderschool is een dorpsschool met circa 230 leerlingen 
verdeeld over 9 groepen en trekt ook leerlingen uit de omliggende 
dorpen. De Goede Herderschool stelt hoge eisen aan de eigen 
onderwijskwaliteit en heeft de afgelopen jaren steeds hoge 
eindresultaten behaald. Naast de basisschool valt de kinderopvang 
ook onder de Goede Herderschool. 
Het team van de Goede Herderschool is enthousiast en zeer betrokken 
bij de ontwikkelingen van de school en ook onderling is de 
betrokkenheid groot. 

3.1. Basisschool De Goede Herder 

Zicht op ontwikkeling 
De leerkrachten hebben zicht op de ontwikkeling van de 
leerlingen en bieden passende zorg. Wij waarderen dit met een 
voldoende op deze standaard. 
De school kent de kenmerken van de leerlingen. Tevens gebruikt de 
school zowel methode onafhankelijke als methode gebonden toetsen 
om de ontwikkeling van de leerlingen in beeld te krijgen. In groep 1/2 
volgt de leerkracht de ontwikkelingen van de leerlingen aan de hand 
van een observatie-instrument. Voor leerlingen die extra aandacht 
nodig hebben, vanwege achterstanden, heeft de Goede Herderschool 
een handelingsplan opgesteld. Deze plannen zijn cyclisch van aard 
met problematiek, doel(en), aanpak en evaluatie. De analyse en de 
conclusie uit deze analyse kunnen beide echter concreter zodat de 
zorg nog beter op de problematiek is afgestemd. Ook zorgt 
het verbeteren van de analyse er voor dat de doelen en de 
evaluatie scherper geformuleerd (kunnen) worden. 
Tenslotte hebben de leerkrachten regelmatig overleg met de intern 
begeleider over de ontwikkeling van de groep en/of individuele 
leerlingen. 
 
Didactisch handelen 
Het didactisch handelen van de leerkrachten waarderen we eveneens 
als voldoende. 
Samen met een observant van de school hebben we vier lessen 
bijgewoond. Tijdens de observaties hebben we een duidelijke 
structuur in de lessen waargenomen. De leerlingen zijn, ondanks dat 
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de lessen soms lang klassikaal zijn, actief bij de lessen betrokken. Wat 
beter moet is de afstemming tussen de verschillende 
ontwikkelniveaus van de leerlingen. Alle leerlingen volgen over het 
algemeen de klassikale les terwijl een aantal van hen eerder aan het 
werk, afgestemd op eigen ontwikkeling, gezet kunnen worden. In het 
gesprek, dat wij met enkele leerlingen gevoerd hebben, 
werd aangegeven dat de lesstof duidelijk wordt uitgelegd. Een 
aandachtspunt van de school zelf is dat de leerlingen meer zelf mee 
gaan denken over hun eigen ontwikkeling. Dit is echter nagenoeg nog 
niet zichtbaar in de lessen. 
 
Extra ondersteuning 
Deze standaard is als voldoende beoordeeld. Voor leerlingen die extra 
ondersteuning krijgen vanuit het samenwerkingsverband passend 
onderwijs, is een ontwikkelingsperspectief 
opgesteld. Deze perspectieven voldoend aan de wettelijke vereisten, 
hebben een beschrijving van de problematiek, een doel waaraan 
gewerkt wordt en een uitstroomprofiel. Ook wordt de perspectief 
regelmatige geëvalueerd.   
 
 

Veiligheid 
De standaard veiligheid is voor de Goede Herderschool als voldoende 
beoordeeld. 
De leerlingen met wie wij gesproken hebben, gaven aan dat er weinig 
gepest wordt en dat ze graag en met plezier naar school gaan. 
Wanneer leerlingen elkaar toch pesten, dan grijpt de leraar adequaat 
in. Ook is er op de school een functionaris die verantwoordelijk is voor 
het veiligheidsbeleid en aanspreekbaar is op pestgedrag. Een 
aandachtspunt voor het actueel houden van het veiligheidsbeleid is 
om de resultaten uit de monitor voor het in beeld brengen van de 
veiligheidsbeleving van de leerlingen, ook te betrekken bij het 
veiligheidsbeleid. 
 
Pedagogisch schoolklimaat 
De school heeft een goed pedagogisch schoolklimaat. We hebben 
deze standaard dan ook als goed beoordeeld. De leraren zijn actief 
betrokken en werken gezamenlijk aan een positieve sfeer op school. 
Ook geven de leerlingen aan met heel plezier naar school te gaan dat 
bevestigd werd door de ouders die hierover ook zeer positief zijn. Op 
het schoolplein zijn de leerlingen in goede harmonie met elkaar aan 
het spelen. Leraren geven daarbij het voorbeeld hoe er met elkaar 
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omgegaan dient te worden. Wanneer blijkt dat de leerlingen de 
gemaakte afspraken overtreden, sturen de leraren duidelijk op 
aanpassing/verbetering van het gedrag van de leerlingen. Hiervoor 
voeren zij gesprekken met de betreffende leerlingen en met de groep. 
 

Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Reactie van het bestuur/de 
directie 

4 . 

Naar aanleiding van het inspectiebezoek een korte reactie van de kant 
van het schoolbestuur. 
Allereerst hebben we het bezoek als zeer prettig ervaren. 
Voorafgaand zijn goede afspraken gemaakt over de invulling van het 
bezoek, er was voldoende ruimte om een eigen inbreng te hebben in 
het geheel. 
 
Het schoolbestuur heeft goed zicht op het functioneren van de school 
en het bestuur als zodanig. 
De inhoudelijke aanbevelingen zullen verder worden uitgewerkt, voor 
het grootste gedeelte was de organisatie hier al mee bezig. 
 
Op bestuurlijk vlak zal de invulling van toezichthoudend - en dagelijks 
bestuur verder vorm gegeven worden in de komende periode. Hier 
was het bestuur reeds mee bezig ten tijde van het inspectiebezoek. 
 
Wel willen we de opmerking maken dat door de opzet van het rapport 
een aandachtspunt op veel verschillende plaatsen terugkomt, wat ons 
betreft is deze wijze van rapporteren voor verbetering vatbaar. 
Hierover is ook reeds van gedachten gewisseld met de inspecteur. 
 
Omdat we een bestuur zijn van een eenpitter komt in dit rapport het 
positieve van bijv. de kwaliteitszorg niet goed naar voren. 
Aanbeveling is om hier bij eenpitters op een andere wijze invulling aan 
te geven. 
Nu sneeuwen de schoolzaken teveel onder in het bestuurlijk geheel. 
Ook hierover is een mondelinge toelichting gegeven aan de 
inspecteur. 
 
Echter, al met al een heel positief bezoek. We zijn bevestigd in hetgeen 
we doen. 
Een goede, leerrijke en veilige plek bieden voor leerlingen, ouders en 
medewerkers. 
Komende jaren gaan we hier vol goede moed mee door. 
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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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