Ariënsschool

Kwaliteitsonderzoek
vroegschoolse educatie

Datum vaststelling: 20 februari 2019

Samenvatting

De inspectie heeft op 29 januari 2019 een onderzoek uitgevoerd naar
de kwaliteit van de vroegschoolse educatie op de
Ariënsschool. Vroegschoolse educatie wil zeggen dat er extra
aandacht is voor leerlingen in groep 1 en 2 die dat nodig hebben, zoals
leerlingen met een risico op een (taal)achterstand.

Bestuur: KSU
Bestuursnummer: 77195

De reden voor dit onderzoek is dat wij in 2019 de kwaliteit van de
voor- en vroegschoolse educatie op kinderdagverblijven en in de
groepen 1 en 2 van basisscholen in Nederland in beeld brengen. De
Ariënsschool maakt deel uit van de steekproef die we hebben
getrokken. Deze samenvatting is geschreven voor ouders en andere
belangstellenden.

Totaal aantal leerlingen: 156

In hoofdstuk drie van dit rapport beoordelen wij de verschillende
onderdelen die belangrijk zijn voor de vroegschoolse educatie. Wij
noemen dit standaarden. Per standaard beschrijven we wat goed gaat
op de school in groep 1 en 2, wat beter kan en soms ook wat beter
moet.

BRIN: 15DK

School: Ariënsschool

Totaal aantal leerlingen in de groepen
1 en 2: 26
Percentage gewichtenleerlingen op
de school 1 oktober 2017: 78%

Wat gaat goed?
Op de Ariënsschool krijgen de kleuters een rijk en doordacht aanbod
waardoor ze zich goed kunnen ontwikkelen. De leraren en
onderwijsassistent zijn sterk in de manier waarop ze kinderen
uitdagen, begeleiden en daarbij aansluiten bij het niveau van de
kinderen. Dit leidt ertoe dat de kleuters met zichtbaar plezier spelen
en actief meedoen met de activiteiten. Ook werkt het team van groep
1 en 2 op een goede manier samen. De leraren ontwikkelen samen het
onderwijs en onderzoeken wat werkt en wat niet werkt.
Wat kan beter?
Hoewel alle onderdelen waar we naar gekeken hebben op orde zijn,
kan er altijd wat verbeterd worden. Het team van groep 1 en 2 heeft
daar zelf ook ideeën over. Zo kan de samenwerking met de voorschool
nog verder uitgebouwd worden, op basis van de goede relatie en de
contacten die er al zijn. In de schooldocumenten en op de website kan
de school meer vertellen over hun werkwijze met de kleuters en de
effecten daarvan.
Wat moet beter?
We hebben geen onderdelen gezien die in groep 1 en 2 beter moeten.
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1 . Opzet van het
kwaliteitsonderzoek
De inspectie van het Onderwijs onderzoekt bij een aantal
kinderopvangvoorzieningen met gesubsidieerde voorschoolse
educatie en op enkele basisscholen met veel doelgroepkinderen in
groep 1 en 2 de educatieve kwaliteit, de resultaten en de
kwaliteitszorg van deze locaties. Zo ook bij groep 1 en 2 van de
Ariënsschool.
Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van groep 1 en 2
school te toetsen aan de standaarden uit het Onderzoekskader 2017
Voorschoolse educatie en Primair Onderwijs.

Standaarden voor de vroegschool

Onderzocht

Onderwijsproces
OP1 Aanbod

●

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP3 Didactisch handelen

●

OP6 Samenwerking

●

Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Onderzoeksactiviteiten
We hebben observaties uitgevoerd in de groepen 1 en 2, documenten
geanalyseerd, gesprekken gevoerd met ouders, leraren groep 1 en 2,
vve-coördinator, interne begeleider en directie.
Aan het eind van de onderzoeksdag hebben wij de resultaten van het
onderzoek besproken, waarbij ook een vertegenwoordiger van het
schoolbestuur aanwezig was.
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.
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2 . Hoofdconclusie en vervolg
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie van het
onderzoek in groep 1 en 2 van de Ariënsschool.
Conclusie
Het beeld van de kwaliteit van de vroegschoolse educatie op de
Ariënsschool is positief. Alle onderzochte standaarden zijn voldoende.
Op drie onderdelen zien we goede kwaliteit. Dit betreft het
doelgerichte en rijke aanbod, het sterke didactisch handelen en de
professionele cultuur.
Context
De Ariënsschool is een van de drie scholen in een brede school in de
Utrechtse wijk Hoograven. De populatie van de scholen verschilt,
waarbij de Ariënsschool de meeste leerlingen met een leerlinggewicht
onderwijst. Nagenoeg alle kleuters hebben een indicatie voor vve
gekregen van het consultatiebureau en hebben vier dagdelen
voorschool gevolgd. Een van de leraren van groep 1/2 vervult tevens
de rol van vve-coördinator.
Afspraken over vervolgtoezicht
Omdat alle onderzochte onderdelen in groep 1 en 2 voldoende zijn is
vervolgtoezicht niet nodig.
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3 . Resultaten van het onderzoek in
de groepen 1 en 2
In dit hoofdstuk geven wij per kwaliteitsgebied de oordelen en de
resultaten van het onderzoek in groep 1 en 2 van de Ariënsschool.

3.1. Onderwijsproces

Spelend leren in een rijke leeromgeving
Het aanbod in groep 1 en 2 waarderen we als goed. Dat komt omdat
de school voldoet aan de basiseisen en daarbovenop zorgt voor een
rijke leeromgeving waarin de leerlingen zich spelenderwijs kunnen
ontwikkelen. Het team van groep 1 en 2 heeft de afgelopen twee jaar
geïnvesteerd in het uitwerken van het aanbod op basis van de
ontwikkeldoelen voor jonge kinderen. Het effect daarvan is mooi te
zien. Zowel de inrichting van het lokaal, de aangeboden
kringactiviteiten als de spelbegeleiding zijn gericht op deze doelen.
Doordat de leraren de doelen met veel creativiteit ‘verpakken’ in
een uitdagende, rijke leeromgeving en betekenisvolle activiteiten,
ontstaat er grote betrokkenheid van de leerlingen. Daarbij lukt het de
leraren ook het aanbod af te stemmen op het ontwikkelingsniveau.
Zicht op de ontwikkeling leidt tot afgestemde begeleiding
De leraren van groep 1 en 2 hebben voldoende zicht op de
ontwikkeling van de leerlingen. Het startpunt hiervoor is de informatie
van de voorschool en van de ouders. Vanaf de start in groep 1 maken
de leraren gebruik van een observatie-instrument dat zij drie maal per
jaar invullen en van toetsen (volgens een toetskalender). De
observaties die ze dagelijks noteren in de dagplanning helpen bij het
invullen van het observatie-instrument. Op basis van analyse van de
verzamelde gegevens stemmen de leraren hun aanbod en begeleiding
af. Dit gebeurt onder andere (volgens een groepsplan) in de kleine
kring, meerdere malen per dag. Doordat er extra handen in de
groepen beschikbaar zijn, lukt het de geplande begeleiding
consequent uit te voeren.
Didactisch handelen van hoge kwaliteit
De leraren in groep 1 en 2 zijn sterk in hun didactisch handelen, we
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waarderen deze standaard als goed. Tijdens de observaties in de
groepen zien we dat de leraren vooraf goed hebben doordacht wat ze
met de leerlingen willen bereiken en hoe ze dat kunnen aanpakken.
Waar de leraren de gestructureerde aanpak van het instructiemodel
volgen, ervaren de leerlingen vooral een betekenisvolle activiteit en
afstemming op hun eigen niveau. Het is mooi te zien hoe dit bij hen
tot plezier en betrokkenheid leidt. Een ander sterk punt is de manier
waarop de leraren het vrije spel begeleiden. Door mee te spelen lukt
het de leraren ‘op maat’ aan te sluiten en het leren een stapje verder
te brengen. Het stellen van denkvragen en het geven van aanwijzingen
draagt daaraan bij.

Voldoende samenwerking met de ouders en de voorschool
We beoordelen de standaard samenwerking als voldoende, waarbij er
kansen zijn om de samenwerking met de voorschool verder vorm te
geven. De standaard samenwerking kent meerdere componenten, we
spitsen ons hier toe op de samenwerking met de ouders en met de
voorschool.
De school doet er voldoende aan om met ouders samen te werken. De
ouders die we hebben gesproken zijn hier positief over. De leraren
informeren de ouders over de ontwikkeling van hun kind. Dit gebeurt
tijdens het huisbezoek in groep 1, de inloop en de rapportgesprekken.
De leraren betrekken de ouders bij de ontwikkeling van hun kind door
hen te informeren over de thema’s en tips te geven voor activiteiten
thuis. Zo is er de koffer met de letter van de week die de leerlingen om
de beurt mee naar huis nemen om woorden te verzamelen. Tijdens de
koffieochtenden komen diverse onderwerpen aan bod die mede door
de ouders aangedragen worden. Er is veel belangstelling voor de
taalondersteuning aan ouders die op school aangeboden wordt. In
deze groepen is er ook aandacht voor ‘onderwijsbegrippen’ en vragen
die de ouders willen stellen aan school.
De samenwerking met de voorschool (in hetzelfde gebouw) kan
verder uitgewerkt worden. De basis daarvoor is aanwezig: de relatie is
goed en de lijntjes zijn kort. Naast het brede schooloverleg op het
niveau van de coördinatoren en de warme overdacht kan de
samenwerking gericht op de inhoud van het aanbod en de werkwijze
zich verder ontwikkelen. Een recent initiatief van de school is de
voorschool uit te nodigen eenmaal per week te komen spelen samen
met de kleuters. Dit kan een opmaat zijn tot meer inhoudelijke
samenwerking met het oog op een doorgaande lijn.
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3.2. Kwaliteitszorg en ambitie

Gedegen zorg voor kwaliteit
Deze standaard is ruim voldoende: de vroegschool doet op een
gedegen manier wat zij moet doen als het gaat om kwaliteitszorg in
groep 1 en 2. Een analyse van de populatie laat zien dat nagenoeg alle
leerlingen doelgroepleerlingen zijn. Zij hebben een indicatie van het
consultatiebureau gehad en vier dagdelen voorschool gevolgd.
Daarmee valt de evaluatie van de vroegschoolse educatie samen met
de evaluatie van het onderwijs in groep 1 en 2. De school heeft
hiervoor een cyclische werkwijze. De ijkpunten voor kwaliteit ontleent
zij onder andere aan het Utrechtse Kwaliteitskader en bij de
vaststelling van de kwaliteit hanteert de school een gestandaardiseerd
instrument. De analyse van de uitkomsten leidt tot concrete
verbeterpunten in een jaarplanning die halverwege het jaar wordt
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Het Handboek voor groep 1 en
2 is een mooi voorbeeld van de borging van werkwijzen en afspraken.
Samen onderwijs ontwikkelen
In groep 1 en 2 is sprake van een goede kwaliteitscultuur. Sterke
punten hierin zijn de gedeelde visie en ambities, het samen
ontwikkelen en de reflectie op het handelen. Aan de basis van de
professionaliteit van de leraren ligt de scholing gericht op de
vroegschoolse educatie en in aanvulling daarop de scholing in
spelbegeleiding. De plus die leidt tot de waardering goed is dat onder
leiding van de vve-coördinator een heldere visie op het onderwijs aan
de jonge doelgroepkinderen is ontwikkeld en is geoperationaliseerd in
ambities en doelen. De leraren ontwikkelen samen het onderwijs en
onderzoeken wat werkt en niet werkt. Video-opnamen en
gezamenlijke reflectie zijn daarbij vaste onderdelen.
In schooldocumenten meer vertellen
De standaard verantwoording en dialoog vinden we voldoende. De
school informeert de ouders over de werkwijze in groep 1 en 2 en de
ouders die we hebben gesproken zijn tevreden over de communicatie.
Wel valt op dat in de schooldocumenten weinig te vinden is over de
vroegschoolse educatie en wat de school daarmee bereikt. Hier kan de
school meer over vertellen.
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4 . Reactie van het bestuur
Hieronder geeft het bestuur een reactie op de uitkomsten van het
onderzoek en geeft het bestuur aan hoe de school hiermee ten
aanzien van groep 1 en 2 mee aan de slag gaat.
Als school en bestuur herkennen we ons in het beeld dat uit het
inspectierapport naar voren komt. Er is de afgelopen jaren gewerkt
aan de doorgaande lijn, een rijk aanbod, spelontwikkeling, didaktiek
en samenwerking met ouders en voorschool.
De leerkrachten zijn op het gebied van de VVE geschoold.
We zijn heel blij dat de inspectie dit ziet en waardeert. We zijn er trots
op.
Er wordt systematisch op school geëvalueerd middels een
kwaliteitsmeting, en de ontwikkelpunten worden structureel
bijgesteld. Het team werkt professioneel samen. En blijft zich voeden
met scholing en deelnemen aan netwerken. Ook worden nieuwe
leraren hierin meegenomen.
De adviezen die de inspectie ons geeft zullen we zeker mee nemen in
onze ontwikkeling. De samenwerking met de voorschool wordt
intensiever. We starten nu bijoorbeeld met een pilot om doelgroep
leerlingen eenmaal in de week in onze kleuterbouw te ontvangen en
zo de aansluiting nog optimaler te maken.
We mogen naar de buitenwereld meer laten zien hoe goed we het
doen. Er zal op onze website en schoolgids meer aandacht worden
gevestigd op ons kleuteronderwijs en de VVE. We vertellen hoe we
werken met onze kleuters en de effecten hiervan op het vervolg van
hun ontwikkeling in het onderwijs. Ook in het nieuwe schoolplan zal
er een hoofdstuk gewijd worden aan de ontwikkelingen van de vroegen voorschoolse educatie. Dit gebeurt nu nog in een apart
ontwikkelplan.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

