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1. Leeswijzer rapport  
 

In het eerste deel van dit rapport beschrijft de inspectie haar bevindingen met 

betrekking tot de onderwijskwaliteit van de school. De focus in het juryrapport ligt op 

de beoordeling van het excellentieprofiel op een aantal onderdelen.  

 

In het tweede deel van het rapport wordt het excellentieprofiel in onderdelen 

weergegeven zoals de school dit heeft beschreven in het aanmeldformulier – de tekst is 

integraal overgenomen. Vervolgens geeft de jury haar bevindingen op het betreffende 

onderdeel van het excellentieprofiel. Het juryrapport eindigt met de conclusie van de 

jury, waarin is opgenomen of de school het predicaat Excellente School toekomt.  

 

De jury beoordeelt het excellentieprofiel op de volgende onderdelen:  

 excellentieprofiel van de school 

 aanpak 

 resultaten van het excellentieprofiel 

 evaluatie en borging  

 ontwikkeling 

 externe gerichtheid  

 duurzaamheid  

 

In de bijlage treft u de zelfevaluatie van de school met betrekking tot de 

onderwijskwaliteit. Deze zelfevaluatie heeft de school aangeleverd in het 

aanmeldformulier – dit zijn de woorden van de school. De inspectie heeft deze 

zelfevaluatie tezamen met andere bronnen gebruikt in haar onderzoek naar de 

onderwijskwaliteit.  

In de bijlage wordt ook de procedure rondom het traject Excellente Scholen toegelicht.  
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2. Beoordeling 
onderwijskwaliteit 
inspectie  
 

De Bareel heeft zich kandidaat gesteld voor het traject Excellente Scholen 2016. 

Voorwaarde voor het predicaat Excellente School is dat een school kwalitatief goed 

onderwijs biedt. Voorafgaand aan de beoordeling door de jury wordt daarom de 

onderwijskwaliteit onderzocht door de inspectie. De inspectie onderzoekt de 

onderwijskwaliteit op basis van gegevens die bij de inspectie bekend zijn én op basis 

van de door de school aangeleverde informatie. 

 

De inspectie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de onderwijskwaliteit bij de 

deelnemende scholen. Wanneer de inspectie onvoldoende of geen recente informatie 

had om een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van het onderwijs van een 

school, werd een verificatieonderzoek uitgevoerd. De verificatieonderzoeken 

verschillen wat betreft inhoud en omvang. Het kan gaan om een gesprek met de 

directie, maar ook om een uitvoerig onderzoek.  

 

Gedurende het onderzoek en/of het verificatiebezoek zijn er door de inspectie geen 

contra-indicaties gevonden voor deelname van de betreffende school aan het traject 

Excellente Scholen 2016.   
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3. Beoordeling 
excellentieprofiel jury 
 

 

Naam school 

Brin nummer 

Naam contactpersoon 

Telefoonnummer 

Emailadres 

Bestuur 

De Bareel 

27YC-0 

Mevr. Lenneke Kerssens 

0251230468 

l.kerssens@tabijn.nl 

Stichting Tabijn 

 

De onderbouwing die de school bij de aanmelding als kandidaat Excellente School 2016 

gaf, luidt als volgt. 

“Wij melden De Bareel aan voor het predicaat Excellente School, omdat wij trots zijn op 

de cultuur, het brede onderwijsaanbod en onze leerlingresultaten. Na gedegen 

onderzoek en motivatie onder alle geledingen (leerlingen, ouders, team en bestuur) zijn 

wij vierenhalf jaar geleden afgestapt van het TOM-onderwijs (team op maat) en hebben 

wij bewuste keuzes gemaakt om tegemoet te komen aan de behoeften en diversiteit van 

al onze leerlingen. Deze verandering heeft ons veel positiviteit opgeleverd zoals: 

• grote tevredenheid onder leerlingen, ouders, team en het bestuur; 

• veel zij-instroom van leerlingen van andere scholen die daar niet optimaal konden 

presteren; 

• een goede naam in de wijde omgeving; 

• van scores op of onder het gemiddelde naar stabiele bovengemiddelde scores; 

• er zijn sindsdien geen kinderen vanwege ontevredenheid over onze school weggegaan; 

• er zijn sindsdien geen teamleden weggegaan vanwege ontevredenheid over het werken 

op onze school. 

Wij zijn trots op de wijze waarop: 

• de school, de leerlingen en ouders met elkaar samenwerken; 

• wij zelf onze kwaliteit beoordelen, borgen en verbeteren; 

• wij communiceren met alle betrokkenen; 

• wij een cultuur van veiligheid, vertrouwen en verbinding hebben opgezet;  

• rust, orde en regelmaat zijn terug te zien, ondanks de grootte van onze school (600-630 

leerlingen). 

Na publicaties over uitreiking van het predicaat Excellente School in februari 2016 

kwamen er meerdere ouders naar ons toe, met de vraag: ‘Ik mis De Bareel in de lijst van 

excellente scholen!’ 

Dit heeft ons het laatste zetje gegeven om ons aan te melden voor het predicaat 

Excellente School. Wij zien het predicaat als beloning voor onze inspanningen van de 

afgelopen vierenhalf jaar.” 
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De school heeft een helder en relevant excellentieprofiel

Toelichting excellentieprofiel 

“Het excellentieprofiel van De Bareel is gericht op de professionele leergemeenschap die 

een voorwaarde is voor het brede onderwijsaanbod binnen de school en waar eenieder 

die betrokken is, een bijdrage aan levert.  

Professionele leergemeenschap 

De Bareel is een school ‘waar je leren samen doet’. Wij hebben een cultuur gecreëerd op 

basis van drie pijlers: inhoud, houding en verhouding.  

• Inhoud houdt voor ons in: weten en zeggen wat je doet. 

• Houding houdt voor ons in: feedback geven en vragen, ontvangen en reflecteren 

waarbij wij ons bewust zijn van onszelf ten opzichte van de ander. 

• Verhouding houdt voor ons in: gericht op de relatie en verbinding met de ander, waarbij 

wij ons kwetsbaar opstellen. 

Doordat wij deze pijlers hebben vormgegeven en uitdragen, zijn wij gekomen tot een 

professionele leergemeenschap. Binnen deze cultuur zien wij de volgende fundamentele 

kernwaarden terug: 

• gedeelde missie, visie, waarden en doelstellingen; 

• een cultuur van samenwerken; 

• een focus op het leren door iedereen (leerling, groep, leerkracht, leerjaar, bouw, team); 

• gezamenlijk onderzoek (wat werkt op De Bareel); 

• actiegericht; leren door te doen; 

• voortdurend streven naar verbetering; 

• kwaliteitsgericht werken. 

Breed onderwijsaanbod 

Binnen De Bareel hebben wij een organisatie neergezet waardoor wij op vijf niveaus 

lesstof aanbieden en tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van elk kind. 

Wij werken onder andere met: 

• een interne plusklas; 

• een externe plusklas; 

• onderwijsassistenten die ondersteunen bij het leerproces en leerbehoeften; 

• een gericht aanbod op het gebied van bewegingsonderwijs waarbij kinderen kunnen 

excelleren binnen deze omgeving en indien nodig een aanbod van motorische remedial 

teaching kunnen krijgen; 

• LB-specialisten.” 

 

Waarom is er gekozen voor dit excellentieprofiel 

“Wij hebben gekozen voor dit excellentieprofiel, professionele leergemeenschap en het 

brede onderwijsaanbod, omdat wij merken dat dit de twee onderwerpen zijn waar wij 

trots op zijn en waardoor wij gegroeid zijn als school. Zowel op leerresultaten als op het 

sociaal-emotionele aspect. Het zijn tevens de onderwerpen waarover de buitenwereld 

spreekt, wat de buitenwereld ziet en wat hen trekt naar de school. Wij krijgen als feedback 

terug van de ouderpopulatie: 

• dat de school kwaliteit uitstraalt; 

• dat de school kwaliteit biedt; 

• dat er een positieve en energieke sfeer hangt; 

• dat de leerlingen door het brede aanbod succeservaringen beleven, vertrouwen krijgen, 

zich competent voelen, autonoom zijn en relatie ervaren; 

• dat ouders een samenwerking ervaren waarbij het kind, de ouders en de school van even 

groot belang zijn. Wij spreken daarbij over de samenwerkingsdriehoek.” 
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De beoogde doelen van het excellentieprofiel 

“Doel 1: 

Wij streven ernaar dat alle leerlingen, ouders en teamleden zich trots en gewaardeerd 

voelen. 

Doel 2: 

De professionele cultuur zorgt voor verbinding, betrokkenheid en vertrouwen, waardoor 

onze leerlingen optimaal tot groei kunnen komen, op cognitief en sociaal gebied, en 

ouders een grote mate van betrokkenheid ervaren. 

Doel 3: 

Wij streven ernaar dat wij tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen 

op alle niveaus: 

• de meer- of hoogbegaafde leerling die naar de plusklas gaat, om te leren leren; 

• de leerling die binnen de klas uitdaging nodig heeft naast het basisaanbod; 

• de leerling die voldoende heeft aan het basisaanbod; 

• de leerling die extra aandacht of verlengde instructie nodig heeft om zijn of haar doelen 

te bereiken; 

• de leerling voor wie de verlengde instructie niet toereikend is en die extra tijd en 

aandacht nodig heeft; 

• de leerling die zorg nodig heeft op het gebied van motoriek en/of sociaal-emotionele 

ontwikkeling. 

Doel 4: 

Binnen de professionele leergemeenschap (PLG) heeft eenieder, leerkracht, 

onderwijsassistent, bouwcoördinator, intern begeleider (IB’er) en directieleden, zijn 

taken en verantwoordelijkheden om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de 

leerlingen en het bereiken van de gestelde doelen.” 

 

De (pedagogische en/of onderwijskundige) visie van de school met betrekking tot het excellentieprofiel 

“Op de interconfessionele basisschool De Bareel heerst een structuur van rust, orde en 

regelmaat, wat zorgt voor een veilige omgeving. Er is veel aandacht voor de inhoud, 

houding en verhouding in ons handelen. Wij werken samen, denken samen, leren samen 

én vieren onze successen. De samenwerking tussen leerling, ouders en leerkracht is zo 

optimaal mogelijk. De ouders zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Wij 

doen het samen! 

• Inhoud betekent op De Bareel dat wij openstaan voor nieuwe ontwikkelingen die onze 

kwaliteit verbeteren en onze bestaande afspraken borgen. Wij werken vanuit een 

uitdagende leeromgeving met coöperatieve werkvormen, waarbij we aandacht hebben 

voor de niveaus waarbinnen kinderen zich ontwikkelen. Het werken met een plusklas, 

digitaal onderwijs en onze hoogwaardige gymlessen zijn hiervan een voorbeeld. 

• Houding betekent op De Bareel dat wij een open communicatie hebben. Wij hebben 

hoge verwachtingen van zowel de leerlingen, ouders als teamleden. Wij leren samen door 

elkaar feedback te geven op basis van vertrouwen. Wij bespreken en bewaken samen onze 

grenzen. 

• Verhouding betekent op De Bareel dat de samenwerkingsdriehoek leerlingen, ouders en 

teamleden centraal staat. Wij werken op gelijkwaardige basis samen aan gestelde doelen 

en richten ons op een optimale ontwikkeling van de leerling.” 

 

Doelgroep  

“Onder de doelgroep verstaan wij alle leerlingen van basisschool De Bareel. Wij ervaren 

dat wij een leerlingenpopulatie hebben die een reële afspiegeling is van de maatschappij. 

Op dit moment trekt de school leerlingen die op andere scholen vastlopen vanwege 

meer- en hoogbegaafdheid en leerlingen die niet of nauwelijks groeien (dit zijn 

voornamelijk leerlingen met een IV-V-score). De school staat in een Vinex-wijk. 

Echtscheidingen komen veel voor. Dat is bij ons een problematiek die veel invloed heeft 
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op het welbevinden van de leerlingen en de leerprestaties.” 

Bevindingen jury op de helderheid en relevantie excellentieprofiel 

De Bareel heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt en is 

uitgegroeid tot een school waar een breed onderwijsaanbod wordt gerealiseerd en in 

het primaire proces met vijf instructieniveaus per groep wordt gewerkt. Het 

excellentieprofiel is ‘onderwijs op maat’, met het doel dat ieder kind zich kan 

ontwikkelen op hoog niveau, binnen zijn of haar capaciteiten.  

Voorheen was De Bareel sterk gericht op het organiseren van het onderwijs naar het 

TOM-concept met combinatiegroepen en groepsdoorbrekend werken, waarbij de 

leerkrachten leerlingen uit drie verschillende leerjaren les gaven. Dit leverde niet de 

gewenste resultaten op gezien de leerlingenpopulatie, en de leerkrachten hadden te 

weinig mogelijkheden om de instructie aan te passen aan de onderwijsbehoeften van 

de leerlingen. Vanuit een andere visie op onderwijs en vooral door de ambities bij te 

stellen, zijn er maatregelen genomen. Dit bracht met zich mee dat er een team is 

gevormd dat de ambitie onderschrijft en kan waarmaken door onder andere 

scholingen te volgen, door collegiale consultaties in te voeren, door 

onderwijsinhoudelijke overleggen op te starten en door het inzetten van gericht 

geschoolde onderwijsassistenten. De leerlingen zijn nu gegroepeerd volgens het 

leerstofjaarklassensysteem. Bovenstaande ontwikkelingen hebben geleid tot een 

helder profiel: onderwijs op maat.  

Het team van De Bareel is samengesteld uit directie, groepsleerkrachten, 

vakleerkrachten en onderwijsassistenten. Er is een vakleerkracht voor 

bewegingsonderwijs, en een aantal groepsleerkrachten is hiervoor geschoold. Er is de 

mogelijkheid om motorische remedial teaching in te zetten. Voor rekenen wordt een 

zogenoemde spoor 3-leerkracht ingezet om extra rekeninstructie te geven aan 

groepjes leerlingen en de school maakt gebruik van gedragsspecialisten. De 

onderwijsassistenten (deels ook werkzaam in de bso) worden ingezet om buiten de 

groep extra instructie te verzorgen aan leerlingen. Deze teamsamenstelling maakt het 

mogelijk een werkwijze te creëren waardoor het excellentieprofiel onderwijs op maat 

waargemaakt kan worden. Maar ook de wijze waarop het team functioneert als een 

professionele leergemeenschap moet hier worden genoemd als een belangrijke 

voorwaarde.  

De school heeft een aantal redelijk abstract geformuleerde doelen. Ze vormen een 

kader van waaruit de school werkt. Ze leiden tot het hoofddoel: kinderen optimaal 

laten groeien met een brede en tegelijkertijd gerichte aanpak. De daarvan afgeleide 

doelen zijn: leerlingen, ouders en team moeten zich trots en gewaardeerd voelen, een 

professionele cultuur hanteren binnen de school, tegemoet komen aan de 

onderwijsbehoeften van alle leerlingen en een professionele leergemeenschap zijn. 

De doelen voor de korte termijn zijn het realiseren van een peuteracademie en door 

een verlengde schooldag een huiswerkklas opzetten. 

Na de omslag die De Bareel heeft gemaakt, ziet de school het leerlingenaantal groeien 

en is er zelfs sprake van een wachtlijst. De school heeft een huisvestingsprobleem om 

de grote instroom, ook zij-instromers uit andere wijken, een plek te kunnen bieden.  

De jury constateerde tijdens het gesprek met een aantal ouders dat er bewust voor De 

Bareel wordt gekozen vanwege de kwaliteit van het onderwijs en vanwege het 

partnerschap van de school met de ouders. De ouders waarderen de open en 

transparante houding van de school en de wijze waarop op een goed gestructureerde 

wijze problemen worden aangepakt. De kwaliteit van de communicatie met de ouders 

wordt hier in het bijzonder genoemd. De jury heeft, als voorbeeld hiervan, kennis 
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genomen van de wijze waarop de oudergesprekken worden gevoerd aan de hand van 

een agenda, die vooraf met de ouders wordt gedeeld en waarbij steeds nadrukkelijk 

ruimte is voor de inbreng van de ouders. 

Het is evident dat het excellentieprofiel van De Bareel relevant is voor alle leerlingen 

van de school. De jury heeft tijdens haar bezoek het onderwijs op maat in de praktijk 

kunnen zien en heeft de focus van alle betrokkenen ervaren, die hierop is gericht. 

De school heeft een weloverwogen aanpak met betrekking tot het excellentieprofiel. 

De aanpak 

“De school heeft een organogram opgesteld waarbinnen de communicatie helder, 

transparant en geborgd kan worden. De school heeft in totaal 60 medewerkers, verdeeld 

in leerkrachten, onderwijsassistenten, administratie, intern begeleiders, buitenschoolse 

opvang (bso) en directie.  

Wij ervaren het team als autonoom, waardoor een situationele leiderschapsstijl wordt 

ingezet. Dit houdt in dat er gedifferentieerd wordt op het gebied van communicatie 

richting eenieder binnen het team. Dit varieert van coachen, sturen, begeleiden tot 

beoordelen.  

De directie werkt met een managementadviesteam waarbinnen de intern begeleiders en 

de bouwcoördinatoren zitting hebben. Binnen dit team worden onderwijsinhoudelijke 

zaken besproken gericht op: 

• het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs; 

• het voldoen aan het brede aanbod van de zorg; 

• handelen naar de missie en visie; 

• bewaken van de waarden van De Bareel; 

• acties (zeggen wat je doet, doen wat je zegt); 

• onderzoekende houding. 

De bouwcoördinatoren bespreken alle agendapunten in het bouwoverleg en/of geven 

deze mee aan het leerjaaroverleg. De terugkoppelingen vanuit de bouwen worden 

meegenomen naar het managementadviesteam, waar de feedback wordt besproken.  

Wij maken gebruik van kwaliteitskaarten waarin ons onderwijsaanbod en de doorgaande 

leerlijn zijn vastgelegd. Deze zijn altijd onderwerp van gesprek tijdens de diverse 

overleggen om het aanbod en de leerlijn te borgen, te verbeteren of om nieuwe inzichten 

te verwerken. 

De rol van de LB-leerkrachten houdt in dat zij samen met het managementadviesteam 

verantwoordelijk zijn voor bepaalde doelstellingen vanuit het schoolplan. Vanuit die rol 

coachen en begeleiden zij leerkrachten en onderwijsassistenten. Zij bewaken en houden 

zicht op de doorgaande leerlijn. Zij schuiven incidenteel aan bij het 

managementadviesteam. Tevens bereiden zij samen met het managementadviesteam de 

themavergaderingen voor, waarin onderwijsinhoudelijke zaken met het team besproken 

worden.  

Tijdens deze themavergaderingen worden er ook geregeld beelden gebruikt van lessen 

van collega’s om met elkaar te bekijken, te bespreken en te analyseren. Dit levert 

waardevolle feedback en inzichten op om onze onderwijskwaliteit te verbeteren.  

Wij werken met een beeldcoach die op verzoek van de leerkracht hem of haar begeleidt 

op vooraf gestelde hulpvragen. Het doel van het beeldcoachen is inzicht krijgen in eigen 

handelen, onderzoeken van mogelijke verbeteringen en vaardigheden vergroten. 

Collegiale klassenconsultaties worden ingezet vanuit heldere vraagstukken en 

doelstellingen. 

De onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten bij het onderwijs en het 

leerproces. Zij worden breed ingezet ter ondersteuning van vooraf gestelde doelstellingen 

op het gebied van rekenen, spelling, lezen, begrijpend lezen en het sociaal-emotionele 
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aspect. Zij krijgen gerichte taken en verantwoordelijkheden en krijgen daarin 

ondersteuning en begeleiding van de leerkracht, de bouwcoördinator, de LB-leerkracht, 

de intern begeleider en de coördinator bso. De LB-leerkracht ondersteunt de 

onderwijsassistenten bij de inhoud en aanpak van het betreffende vakgebied en geeft hen 

feedback. We zijn voornemens om vanaf de start van het schooljaar 2016/2017 de 

bouwcoördinatoren te koppelen aan de onderwijsassistenten. Zij geven hen feedback en 

voeren samen met de bso-coördinator de gesprekkencyclus. De onderwijsassistenten 

werken tevens na schooltijd in de bso, waar zij de cultuur van De Bareel voortzetten. Zij 

zijn onderdeel van het team en van cruciaal belang voor ons brede onderwijsaanbod.” 

 

Het doorwerken van het excellentieprofiel in de dagelijkse onderwijspraktijk  

“De invloed van de professionele leergemeenschap op het onderwijsaanbod zorgt ervoor 

dat wij tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van al onze leerlingen. Zij voelen zich 

competent, zijn autonoom, ervaren relatie en komen tot ontwikkeling. Wij zien dat de 

kinderen dagelijks staan te trappelen van enthousiasme om naar binnen te gaan!  

De ouders ervaren dat zij betrokken worden bij het leerproces van hun kind en een stem 

hebben in de aanpak om te komen tot ontwikkeling van de leerling. Het beleid omtrent 

ouderbetrokkenheid hebben wij sinds het schooljaar 2015/2016 aangepast om te komen 

tot een nog betere samenwerking en meer verbinding. De verwachtingen en 

doelstellingen van zowel de leerling, de ouder, als leerkracht worden aan het begin van 

het schooljaar tijdens het startgesprek besproken. Er worden tijdens dit gesprek 

afspraken gemaakt op welke wijze de communicatie plaatsvindt, de frequentie van de 

gesprekken en aan welke doelen er de komende periode gewerkt gaat worden. Alle 

gesprekken worden aan de hand van een agenda gevoerd; deze is gedeeld met eenieder, 

waarbij de ouder net zo veel invloed heeft op de inhoud als de leerkracht.  

Wij zien dat het team in zijn kracht staat. Ook bij de medewerkers ervaren en krijgen wij 

de feedback dat ze zich competent voelen, autonoom zijn, relatie ervaren en zich 

ontwikkelen!” 

 

Bevindingen jury op de aanpak  

In de aanpak van De Bareel met betrekking tot het excellentieprofiel onderwijs op 

maat is een aantal elementen kenmerkend: de vijf instructieniveaus en het brede 

aanbod, met daarnaast als belangrijke pijlers het functioneren van het team als 

professionele leergemeenschap en het partnerschap met de ouders. 

De leerkrachten bieden de basisstof voor hun leerjaar aan in drie niveaus. Bij nieuwe 

onderdelen geldt de instructie voor alle leerlingen. Wanneer dit niet het geval is, 

ontvangen de plusleerlingen een verkorte instructie en gaan daarna de leerstof 

verwerken. De zorgleerlingen krijgen verlengde instructie. De instructie wordt 

gegeven volgens het IGDI-model. 

De plusleerlingen, ongeveer 15% van de leerlingen, krijgen de leerstof via het 

compacten en verrijken aangeboden en gaan 1,5 uur per week naar een interne 

plusklas. Ongeveer 1% van de leerlingen, de ++leerlingen, gaan één dagdeel per week 

naar de bovenschoolse plusklas, georganiseerd door de Stichting Tabijn. Of leerlingen 

tot de plusgroep horen, wordt onder andere bepaald door het Digitaal 

Handelingsmodel Hoogbegaafden. De school heeft in een Beleidsplan plusleerlingen 

de procedure vastgelegd. 

De zorgleerlingen zijn de leerlingen met niveau 4 en 5. Deze leerlingen krijgen zowel 

in de groep als daarbuiten extra instructie aangeboden. De instructie buiten de groep 

wordt vooral door de onderwijsassistenten verzorgd. Ze zijn daarvoor opgeleid en een 

aantal van hen is ook groepsleerkracht of pedagogisch medewerker in de bso. De 

leerkracht en de onderwijsassistent overleggen over de inzet van de 

onderwijsassistent. Dit betreft vooral het uitvoeren van de 8-weekse 

handelingsplannen met daarin ‘smart’ geformuleerde doelen, die daarna worden 
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getoetst op hun effectiviteit. De zorgleerlingen ontvangen hierdoor extra instructie 

door de leerkracht aan de instructietafel met daarnaast extra instructie door de 

onderwijsassistent buiten de groep. Ook de vakspecialisten worden ingezet voor de 

zorgleerlingen: de rekenspecialist, de leerkrachten met specifieke orthodidactische 

vaardigheden of de MRT-gespecialiseerde leerkrachten. De zorgleerlingen worden 

ook ondersteund door leerlingen uit de bovenbouw. Ze worden ingezet bij zwakke 

lezers in groep 4 en de jury zag tijdens de rondgang door de school een voorbeeld 

waarbij bovenbouwleerlingen groep 3- en 4-leerlingen hielpen bij het digitale 

leesprogramma Bouw.  

De vorderingen van de leerlingen worden gevolgd met behulp van het Early Warning-

systeem (EWS). De IB’ers zijn verantwoordelijk voor het EWS en de IB’er bespreekt met 

de groepsleerkracht de groepsscores. De directie is hier eventueel bij aanwezig 

wanneer de resultaten zorg geven. De leerkracht verantwoordt de bereikte scores en 

IB’er en groepsleerkracht stellen nieuwe doelen vast. 

Het rendement van de handelingsplannen wordt op bouwniveau én op schoolniveau 

bekeken: zijn de leerlingen verschoven naar niveau 3 en wanneer dit niet het geval is, 

zijn ze dan toch vooruit gegaan?  

De school zet sterk in op een voortdurende kwaliteitsverbetering en functioneert als 

een professionele leergemeenschap. Directie en de adjunct-directeur bezoeken de 

groepen twee keer per jaar, of vaker bij zorgen over een groep, en gebruiken daarvoor 

een kijkwijzer. De didactische vaardigheden van de leerkracht en het geven van de 

instructie op de drie niveaus met de verlengde instructie in de groep zijn onderdelen 

van de kijkwijzer. De school gebruikt een digitaal programma om de bevindingen 

vanuit de groepsbezoeken vast te leggen. Hierdoor is bekend bij welke leerkracht 

welke vaardigheden goed ontwikkeld zijn of juist verder ontwikkeld moeten worden, 

ook in relatie tot de leerresultaten van de groep. Door het werken met de kijkwijzer 

kan de directie eveneens leerkrachten in de meest geschikte bouw plaatsen. Dit 

programma is tegelijkertijd een hulpmiddel voor de leerkrachten bij de collegiale 

consultaties. De collegiale consultaties vinden meestal vanuit een hulpvraag van de 

leerkracht plaats. De leerkracht kan, door het vastleggen van ieders vaardigheden in 

dit programma, goed nagaan aan welke collega ze de hulpvraag het best kan stellen. 

Voorafgaand aan de consultatie wordt de hulpvraag met de collega besproken. Het 

team is geschoold in het geven van feedback aan elkaar en het reflecteren op het 

eigen handelen. De school werkt met werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor een 

onderwerp of opbrengst, en de leerjaaroverleggen en bouwoverlegggen zijn 

vakinhoudelijke overleggen. Ze vinden eens per twee tot drie weken plaats en kennen 

een agenda met vaste onderwerpen. 

Het partnerschap tussen de school en de ouders is een van de pijlers van De Bareel en 

is op veel momenten zichtbaar: de intakegesprekken met de ouders met een vaste 

structuur, de startgesprekken aan het begin van het schooljaar, een denktank van 

ouders en leerkrachten, het bespreken van de handelingsplannen met de ouders en 

het betrekken van de ouders bij het maken van huiswerk, zijn voorbeelden hiervan. In 

het gesprek met ouders bleek hiervoor waardering. Een bijzonder accent lag op de 

proactieve houding van de school in het bespreken van zorgen van ouders. Deze 

worden vaak al bespreekbaar gemaakt door de school nog voordat de ouders zelf de 

stap willen gaan zetten. 

De jury ziet in de aanpak van De Bareel een strakke sturing op de onderwijskwaliteit 

door directie en team, en de school is daardoor in staat aan te sluiten bij de 

onderwijsbehoefte van de leerling. De aanpak van het excellentieprofiel is dan ook 

weloverwogen. 
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De school bereikt de resultaten zoals beschreven in het excellentieprofiel. 

Realisering beoogde doelstellingen 

“Doel 1 (trots en waardering):  

Op basis van de driehoeksmeting, uitgezet onder leerlingen, ouders en team in maart 

2014, kunnen wij stellen dat zowel de leerlingen, ouders als leerkrachten zeer tevreden 

zijn over De Bareel. Op alle categorieën, met uitzondering van identiteit, krijgen wij een 

goede tot zeer goede waardering. Wij verwachten dat dit bij de driehoeksmeting in 2016 

minimaal gelijk blijft, zo niet hoger uitvalt. De feedback uit de driehoeksmeting komt 

overeen met de feedback die wij dagelijks terugkrijgen van leerlingen, ouders en het 

team. 

De laatste vierenhalf jaar is er nauwelijks verloop binnen het team en hebben er geen 

ouders en leerlingen uit onvrede onze school verlaten.  

Doel 2 (professionele cultuur): 

Wij hebben de afgelopen vierenhalf jaar een grote positieve verandering gezien in onze 

tussen- en eindopbrengsten. Wij zien dat het niveau inmiddels boven het gemiddelde ligt 

op de Cito-eind- en de Cito-entreetoets. Het percentage I – II – III – IV -& V hebben wij 

zien verschuiven. Waar wij voorheen een hoog percentage IV & V in elke groep hadden, 

zien wij dat dat nu verschoven is naar een hoog percentage I – II – III.  

Wij werken met handelingsplannen voor elke IV-V-leerling met daarin beschreven de 

beginsituatie, het doel, de leermiddelen, de organisatie en de evaluatie. In de 

handelingsplannen is vastgelegd welke onderwijsbehoefte de leerling heeft en is dit 

inzichtelijker geworden voor zowel de ouders als de leerkrachten. De handelingsplannen 

worden gedeeld met ouders en ondertekend door ouders. Wij bereiken hiermee een grote 

tevredenheid en betrokkenheid van ouders. 

Doel 3 (onderwijsbehoeften): 

Wij hebben sinds het schooljaar 2012/2013 een interne plusklas waarvan inmiddels 

ongeveer 15% van onze leerlingen gebruik maakt. Daarnaast hebben wij stichtingbreed 

een externe plusklas, waar ongeveer 1% van onze leerlingen uit groep 7 en 8 gebruik van 

maakt. Voor de meer begaafde leerlingen die geen les kunnen missen, werken wij met 

een blauwe instructiegroep. Dat betekent dat zij geregeld minder instructie krijgen, 

minder basiswerk maken en daardoor tijd hebben om te verrijken en te verdiepen. De 

gemiddelde leerling werkt bij ons in de groene instructiegroep, waarin de leerling 

uitdaging vindt in het werken met het basisaanbod. De leerling die geregeld verlengde 

instructie nodig heeft, werkt bij ons in de gele instructiegroep. Wij zorgen hiermee voor 

meer vertrouwen in eigen kunnen en kennis bij deze leerlingen. De leerlingen die niet 

voldoende hebben aan de verlengde instructie, over het algemeen de IV–V-leerlingen, 

werken met een handelingsplan, waarbij zij extra ondersteund worden door de leerkracht 

en/of de onderwijsassistent.  

Doel 4 (professionele leergemeenschap): 

Het werken vanuit het organogram schept voor eenieder de duidelijkheid bij wie de taken 

en verantwoordelijkheden liggen. Het taakbeleid en het nascholingsplan ondersteunen 

hierbij.” 

 

Bevindingen jury op de resultaten van het excellentieprofiel 

Het doel van De Bareel is het geven van onderwijs op maat om daardoor een optimale 

groei van haar leerlingen mogelijk te maken met een brede en gerichte aanpak. De 

onderliggende doelen zijn: leerlingen, ouders en team moeten zich trots en 

gewaardeerd voelen, een professionele cultuur hanteren binnen de school, tegemoet 

komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen en een professionele 



 

13 

 

leergemeenschap zijn.  

Voor de eindopbrengsten hanteert de school een Tabijn-norm, die 2 punten hoger 

ligt dan de inspectienormen. De school heeft de ambitie hier nog boven te zitten. 

De eindopbrengsten van De Bareel laten de laatste jaren een stijgende lijn zien en zijn 

gemiddeld genomen van een voldoende tot goed niveau. De directie geeft aan dat de 

opbrengsten wel onder druk staan. Dit heeft een aantal redenen. De school kent een 

onderinstroom met veel 4-jarigen met problemen in de taal-spraakontwikkeling, en 

in de onderbouw heeft de school noodgedwongen een grote groepsgrootte vanwege 

de huisvestingsproblematiek. Er komen relatief veel leerlingen van andere scholen als 

zij-instromers de school binnen. De school heeft een leerlingenstop moeten 

instellen.  

De school ziet dat de leerlingen in de onderbouw, vanwege de minder goede taal-

spraakontwikkeling, langere tijd nodig hebben om tot lezen te komen, ondanks de 

aandacht die de school heeft voor het fonemisch bewustzijn van de leerlingen. De 

jury geeft hierbij het advies de taal-spraakontwikkeling van de onderbouwleerlingen 

goed in beeld te brengen, zodat dit in breder verband besproken kan worden. 

De jury heeft de tussenopbrengsten van de huidige groepen 6, 7 en 8 bekeken voor 

begrijpend lezen, rekenen en wiskunde aan de hand van het niveau van het laatste 

toetsmoment en ziet daarbij meer dan eens een betekenisvolle voorsprong op het 

landelijk gemiddelde.  

Ten aanzien van genoemde onderliggende doelen constateert de jury dat zij tijdens 

het bezoek aan de school de trots, de waardering en de professionele aanpak zeker 

heeft opgemerkt bij alle geledingen in de school. Door de gerichte inzet van de 

diverse professionals in de school wordt er onderwijs verzorgd op vijf 

instructieniveaus en wordt het excellentieprofiel onderwijs op maat gerealiseerd. 

De school evalueert en borgt op basis van haar systeem voor kwaliteitszorg de aanpak en 

de resultaten van het excellentieprofiel. 

Wijze van evalueren excellentieprofiel 

“Op basisschool De Bareel evalueren wij de aanpak aan de hand van: 

• ons leerlingvolgsysteem; 

• de Early Warning (opbrengsten leerlingvolgsysteem); 

• de groepsbesprekingen; 

• managementgesprekken met de algemene directie van Tabijn; 

• de inspectiebezoeken en verslagen;  

• de verschillende tevredenheidsonderzoeken; 

• het jaarverslag; 

• de gesprekscyclus; 

• de gesprekken met de oudervereniging, OV en medezeggenschapsraad, (feedback); 

• de meedenk-ochtend voor ouders; 

• feedback door externen, bijvoorbeeld bij nascholing. 

Al deze uitkomsten geven op diverse niveaus inzicht in de vervolgstappen ter 

optimalisering van het hele proces.” 

 

Effect van de evaluatie 

“De evaluaties leveren ons waardevolle inzichten op omtrent de groei van de school op 

het gebied van tussen- en eindopbrengsten en de groei naar een professionele 

leergemeenschap. Wij merken dat wij het juiste doen en dat wij hetgeen wij doen moeten 

vasthouden. Wij blijven onszelf verbeteren op de aspecten waarbij wij dat nodig achten. 

Hiervoor is en blijft een reflectieve en kritische houding nodig, wij hebben de OV, MR en 
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andere betrokken nodig om ons van feedback te voorzien.” 

 

Borging resultaten excellentieprofiel 

“De Bareel kent een duidelijke aansturing vanuit de directie. De school heeft een 

overzichtelijke organisatie waardoor eenieder goed op de hoogte is van zijn 

verantwoordelijkheden en taken. Onderwijsondersteunend personeel, leraren en directie 

worden daarop bevraagd en leggen verantwoording af. Er is sprake van cyclisch 

onderhoud op het gebied van de opbrengsten. De school verkeert in een zeer gezonde 

financiële situatie, waardoor er veel mogelijk is qua innovatie, borging van het brede 

onderwijsaanbod (interne plusklas, externe plusklas, vrij roosteren LB’ers, inzet van 

onderwijsassistenten en het nascholen van medewerkers).” 

 
 

Bevindingen jury evaluatie en borging van de resultaten  

De Bareel heeft een sterk op kwaliteit gestuurde organisatie met een duidelijke 

taakverdeling en verantwoordelijkheidsverdeling binnen het team. De resultaten en 

de aanpak van het excellentieprofiel onderwijs op maat moeten leiden tot een 

optimaal leren en ontwikkelen van de leerlingen. Dit wordt op verschillende 

momenten geëvalueerd. Met behulp van het Early Warning-systeem zijn de 

leervorderingen van de leerlingen en de groepsresultaten in beeld. Met behulp van 

SCOL en het observeren van leerlingen wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

de leerlingen gevolgd. Aan de school is een gedragsspecialist verbonden, waardoor er 

zo nodig gerichte interventies kunnen plaatsvinden, zoals het gebruik van het 

programma KIES bij echtscheiding van ouders. 

De school heeft een kwaliteitsdraaiboek en gebruikt kwaliteitskaarten per vakgebied 

per groep. Er is geen specifieke kwaliteitskaart die zich richt op het hanteren van de 

vijf niveaus. 

De Bareel heeft veel beleidsterreinen vastgelegd in documenten. Een voorbeeld 

hiervan is het Beleidsplan plusleerlingen, met daarin overzichtelijk aangegeven 

wanneer er bijsturing plaatsvindt in uitvoering, in beleid en in het doel van het 

plusaanbod. Andere voorbeelden zijn het Statuut samenwerken met ouders, met 

daarin vooral vastgelegd vanuit welke houding een oudergesprek gevoerd moet 

worden, en het Stappenplan voor toelating zij-instromers. Startende leerkrachten 

worden door de Stichting Tabijn begeleid. Hiervoor is een inval-document opgesteld.  

De jury heeft een goede indruk van de wijze waarop De Bareel het excellentieprofiel 

evalueert en borgt. 

De school heeft concrete plannen om het excellentieprofiel verder te ontwikkelen. 

Plannen voor verdere ontwikkeling 

“Wij zijn voornemens om vanaf het schooljaar 2016/2017 te werken met een spoor 3-

leerkracht op het gebied van rekenen. Deze leerkracht willen wij meerdere momenten per 

week vrij roosteren, zodat deze leerkracht gerichte zorg kan geven aan leerlingen die dat 

nodig hebben. Dit kan zowel zorg voor niveau I-leerlingen zijn als zorg voor niveau V-

leerlingen. Mocht dit een succes zijn, dan zijn wij voornemens om dit ook op te gaan 

zetten voor de andere vakgebieden. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat wij van mening 

zijn dat de expertise moet worden ingezet om een passend aanbod te kunnen bieden.  

Daarnaast zijn wij voornemens om een tweede leerkracht op te leiden tot 

talentbegeleider voornamelijk gericht op het aanbod voor de meer- en hoogbegaafden in 

de onderbouw. Zodat de talentbegeleiders met elkaar kunnen sparren, hun aanbod op 

een nog hoger niveau kunnen brengen en wij nog meer leerlingen kunnen bereiken.” 
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Bevindingen jury concrete plannen ontwikkeling excellentieprofiel 

De school heeft tijdens het bezoek van de jury een aantal ontwikkelpunten 

aangegeven die duidelijk in lijn liggen met het excellentieprofiel. Om een 

doorgaande lijn te bewerkstelligen in het leer- en ontwikkeltraject van leerlingen 

vanaf de peuterleeftijd, zou de school een peuteracademie willen starten en willen 

uitgroeien tot een volwaardig IKC. De school kan dan vve-trajecten aanbieden en 

heeft daarmee de mogelijkheid kinderen met problemen in de taal-

spraakontwikkeling eerder te signaleren en te ondersteunen. Deze ontwikkeling 

vraagt echter eerst het oplossen van het huisvestingsprobleem.  

Om leerlingen nog beter te kunnen bedienen in het geven van onderwijs op maat 

ziet de school mogelijkheden in het realiseren van een huiswerkklas tijdens een 

verlengde schooldag. 

De Bareel beschikt over een aantal specialisten binnen het team, maar ziet dit aantal 

graag uitgebreid worden. Hiermee wordt hun inzetbaarheid vergroot en kan de 

ondersteuning van de leerlingen meer frequent plaatsvinden.  

De onderwijsassistenten zijn geschoold in het uitvoeren van de handelingsplannen 

en werken gericht met groepjes leerlingen. Om de didactische vaardigheden van de 

leerkrachten te vergroten, maakt de school gebruik van beeldcoaching en bespreekt 

de opnamen in het team. Deze vorm van coaching wil men ook gaan toepassen bij 

de onderwijsassistenten om hen nog beter toe te rusten bij het begeleiden van de 

leerlingen. Hierdoor kan onderwijs op maat nog meer diepgang krijgen. 

Het excellentieprofiel van de school wordt (zowel intern) als extern erkend. 

 

Wijze van (interne en) externe erkenning 

“Wij hebben goed in beeld waar wij goed in zijn en waar wij ons nog verder in kunnen 

verbeteren. Wij zijn trots op de ontwikkeling die wij de afgelopen vierenhalf jaar door 

hebben gemaakt.  

Interne erkenning in willekeurige volgorde: 

•tevredenheid over ons onderwijsconcept; 

• breed draagvlak voor de in- en uitvoering van het excellentiebeleid; 

• tevredenheid over de zorgcyclus; 

• tevredenheid over de expertise van het team; 

• positiviteit binnen de school; 

• denken in mogelijkheden; 

• tevredenheid van het personeel. 

Externe erkenning in willekeurige volgorde: 

• tevredenheid onder ouders/verzorgers en leerlingen, te zien in 

tevredenheidsonderzoeken en hoorbaar tijdens gesprekken; 

• tevredenheid vanuit het voortgezet onderwijs over de aansluiting daarop; 

• tevredenheid vanuit de stichting over de behaalde resultaten en de ontwikkeling van de 

school; 

• tevredenheid vanuit het samenwerkingsverband over de expertise en de wijze van 

communiceren met ouders; 

• interesse vanuit andere scholen; 

• een hoge mate van zij-instroom grotendeels door positieve kritiek van de huidige 

ouderpopulatie; 

• een constructieve samenwerking met andere instanties, zoals schoolmaatschappelijk 

werk, psychologen en dergelijke; 

• positieve feedback van externen die de school bezoeken.” 

 



 

16 

(Interne en) externe kennisdeling 

“Interne kennisdeling in willekeurige volgorde: 

• leerjaaroverleg; 

• bouwoverleg; 

• themavergaderingen; 

• MAT-vergaderingen; 

• IB-MT-vergaderingen; 

• een zeer gestructureerde overdracht; 

• gebruik maken van elkaars kwaliteiten (advies en feedback vragen); 

• klassenconsultaties naar aanleiding van een hulp- of kijkvraag; 

• beeldcoaching. 

Externe kennisdeling in willekeurige volgorde: 

• netwerken voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 stichtingbreed; 

• netwerk voor de talentbegeleiders stichtingbreed; 

• netwerk voor de ict-coördinatoren stichtingbreed; 

• netwerk voor de adjunct-directeuren stichtingbreed; 

• netwerk voor de IB’ers stichtingbreed; 

• directeurenberaad; 

• Heemskerks overleg tussen de scholen van de stichting; 

• PLG met een aantal directieleden van andere scholen binnen de stichting. 

De afgelopen jaren is er bewust voor gekozen om de focus te leggen op de interne 

processen binnen De Bareel en nog niet mee te werken aan officiële audits. Andere 

scholen zijn de afgelopen jaren geïnteresseerd geweest in De Bareel; hen hebben wij een 

kijkje laten nemen in onze keuken.” 

 
 

Bevindingen jury (interne en) externe gerichtheid  

De interne gerichtheid van de school manifesteert zich duidelijk in de focus die er is 

op het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Er vindt op veel 

momenten en op diverse manieren kennisdeling plaats tussen de leerkrachten 

onderling, waarbij ook de onderwijsassistenten meegenomen worden. De directie 

heeft een goed beeld van de vaardigheden van de leerkrachten.  

Uit de gesprekken met de leerlingen en de ouders, maar ook uit het gegeven dat de 

school leerlingen trekt uit andere wijken, blijk de waardering die er is voor de 

school. De Bareel heeft een goede naam. Er is sprake van bezoek door andere 

scholen en de school heeft workshops verzorgd over schoolontwikkeling en over de 

plusklas. 

Hoewel de jury begrip heeft voor de keuze van de school zich tot nu toe vooral te 

richten op het ontwikkelen en borgen van de werkwijze van de school na de omslag 

die de school heeft gemaakt, adviseert de jury directie en team zich nog meer 

bewust te zijn van de eigen kwaliteiten en dit ook gericht uit te dragen. Het 

voornemen van de directie audits te organiseren met vergelijkbare scholen wordt 

door de jury dan ook gewaardeerd. 

De school heeft een toekomstbestendig excellentieprofiel. 

 

Waarborging duurzaamheid 

“Het jaarplan en het schoolplan zijn gericht op het onderhouden en borgen van de 

behaalde kwaliteit. Er zijn geen grote beleidsmatige wijzigingen in het vooruitzicht 

gesteld, met uitzondering van het implementeren van een aanbod Engels binnen de 

gehele school. Het gehele team draagt de ingezette koers. Eenieder die het team komt 

versterken, zal hier wat betreft kwaliteit, motivatie en kennis aan moeten voldoen.” 



 

17 

 
 

Bevindingen jury toekomstbestendigheid  

Directie en team hebben een gelijkluidende visie op het onderwijs in De Bareel, 

mede omdat een aantal jaren geleden bewuste keuzes zijn gemaakt, die stap voor 

stap verder zijn ingevoerd. De organisatie van het team en de aansturing door de 

directie maken een gedegen indruk. Door het vastleggen van werkwijzen in diverse 

documenten zijn ontwikkelingen geborgd en ontstaat er ruimte voor nieuwe 

ontwikkelingen. De school wordt daarin ondersteund door Stichting Tabijn. De 

school heeft bij Stichting Tabijn kenbaar gemaakt aan welke deskundigheidseisen 

te benoemen leerkrachten aan De Bareel moeten voldoen. Hieraan zal, indien 

mogelijk, gehoor worden gegeven. Stichting Tabijn is bovendien verantwoordelijk 

voor het begeleiden van nieuwe leerkrachten. 

De school verkeert in een fase waarin ze kan werken aan verdere verfijning van het 

profiel, omdat ze de basis goed op orde heeft. De jury heeft dan ook alle vertrouwen 

in de toekomstbestendigheid van het excellentieprofiel van de school. 

De Bareel heeft door het maken van bewuste keuzes in visie en werkwijzen, maar vooral 

ook door ambitie te tonen, een excellentieprofiel ontwikkeld waardoor de school in staat 

is goed aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de individuele leerling en onderwijs 

op maat te verzorgen. Door het gericht inzetten van leerkrachten, vakspecialisten en 

onderwijsassistenten kent het team een samenstelling waardoor de ambities 

waargemaakt kunnen worden. De school verzorgt onderwijs op vijf niveaus, waarbij naast 

de drie niveaus in de groepen, er een specifiek aanbod is voor de plusleerlingen en de 

zorgleerlingen. Er is een interne plusklas en voor een kleine groep leerlingen is er een 

bovenschoolse plusklas. De geschoolde onderwijsassistenten worden ingezet om extra 

instructie te geven aan de zorgleerlingen. De school heeft bovendien de mogelijkheid 

MRT te geven, een rekenspecialist in te zetten en er is een gedragsspecialist aan de school 

verbonden.  

De resultaten van de leerlingen worden nauwlettend gevolgd. De tussenopbrengsten en 

de eindopbrengsten van de school zijn gemiddeld genomen van goede kwaliteit.  

Directie en team vormen een professionele leergemeenschap, waarbij er veel aandacht is 

voor onderlinge kennisdeling en voor de didactische vaardigheden van leerkrachten.  

De ouders van De Bareel hebben veel waardering voor de onderwijskwaliteit van de 

school en voor de open houding in de contacten tussen ouders en school.  

De school verkeert in een fase waarin veel ontwikkelingen inmiddels zijn geborgd en er 

ruimte ontstaat om de eigen kwaliteiten uit te dragen. De jury wil de school dan ook 

aanmoedigen contacten te leggen met vergelijkbare scholen om tot wederzijdse 

kennisdeling en verdere verfijning van het profiel te komen. 
 

Alles overziende is de jury van oordeel dat De Bareel op basis van de door de jury 

waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het predicaat Excellente 

School Primair onderwijs toekomt. 
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4. Bijlage  
Procedure traject Excellente Scholen  

Al meer dan 340 scholen hebben in de afgelopen jaren deelgenomen aan het traject 

Excellente Scholen. Zij meldden zich aan bij de jury Excellente Scholen, omdat zij het 

predicaat zien als een vorm van erkenning en waardering voor hun prestaties, en ook 

als een uitdaging om hun onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en verder te 

ontwikkelen. 

 

Het traject Excellente Scholen kent de volgende fasen:  

 aanmeldingsperiode  

 onderzoek naar onderwijskwaliteit door de inspectie  

 dialoog  

 jurybezoek  

 rapportage en beoordeling  

 uitreiking predicaat 

 

Onderzoek naar het excellentieprofiel door de jury  

Het excellentieprofiel – datgene waar de school in uitblinkt – heeft sinds 2015 een 

centrale plaats gekregen in de beoordeling van excellentie. De jury kijkt hier in de 

beoordeling primair naar. Naast onderwijs van goede kwaliteit, die beoordeeld wordt 

door de inspectie, is een aantoonbaar 

excellentieprofiel voorwaardelijk voor deelname aan het traject Excellente Scholen. 

 

De jury beoordeelt het excellentieprofiel op de volgende onderdelen:  

 excellentieprofiel van de school 

 aanpak 

 resultaten 

 evaluatie en borging  

 ontwikkeling 

 externe gerichtheid  

 duurzaamheid  
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Zelfevaluatie onderwijskwaliteit school  

Het aanmeldformulier bestaat uit twee delen, namelijk een deel waarin de school het 

excellentieprofiel beschrijft, en een zelfevaluatie van de onderwijskwaliteit van de 

school. De zelfevaluatie is gebaseerd op het concept waarderingskader 2017.  

 

We definiëren onderwijskwaliteit als het geheel van de prestaties van de school, met 

uitzondering van financieel beheer. Het laatste gebied wordt als voorwaardelijk gezien 

voor (het voortbestaan van) de kwaliteit. Financieel beheer is daarom niet opgenomen 

in deze zelfevaluatie. 

Het waarderingskader beschrijft per kwaliteitsgebied een aantal standaarden. Elke 

standaard is van een uitwerking voorzien. Hierin wordt onderscheid gemaakt in 

wettelijke standaarden en kwaliteitseisen. De school heeft zichzelf beoordeeld op de 

standaarden en deze beoordeling van een toelichting voorzien. Zie voor meer 

informatie over de waarderingskaders: 

http://www.onderwijsinspectie.nl/toezicht/vernieuwing-in-het-toezicht.  

 

Let op: de zelfevaluatie is - net zoals de beschrijving van het excellentieprofiel - integraal overgenomen, 

dit zijn de woorden van de school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/toezicht/vernieuwing-in-het-toezicht
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1. Onderwijsresultaten 
1.1 Resultaten 

De school behaalt met haar leerlingen resultaten die ten minste in overeenstemming 

zijn met de gestelde norm.  

 

Uitwerking  

De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van 

de leerlingenpopulatie verwacht mag worden. Dit betekent dat de eindresultaten op de 

kernvakken Nederlandse taal en rekenen/wiskunde voldoen aan de gestelde norm.  

 

De school heeft de kenmerken van haar leerlingenpopulatie in beeld en heeft op basis hiervan 

verwachtingen over de cognitieve eindresultaten die de leerlingen kunnen bereiken. De school stelt 

ambitieuze doelen voor de cognitieve eindresultaten die passen bij de kenmerken van de 

leerlingenpopulatie. Ze laat zien dat deze doelen gerealiseerd worden. Daarbij kan de school de 

leergroei betrekken. 

 

NB De inspectie beschikt al over deze gegevens, deze hoeven niet aangeleverd te 

worden. 

 

Eventueel licht de school deze resultaten nader toe 

“De tweede helft van het schooljaar heeft de directie van De Bareel de 

opbrengstgesprekken, een manier om de resultaten van de Cito-toetsen op groeps- en 

schoolniveau te analyseren en interventies te bespreken, op een andere wijze ingezet. 

Leerkrachten schrijven een groepsbespreking op een vooraf door directie en IB 

opgesteld format. Naar aanleiding van dit format, de klassenbezoeken en de 

groepssfeer wordt er een opbrengstgesprek gevoerd. Afhankelijk van de resultaten van 

de groep wordt dit gesprek gevoerd met de leerkracht en IB of mogelijk ook de directie. 

Deze wijziging, opbrengstgesprekken met alleen leerkracht en IB of ook de 

aanwezigheid van directie, heeft de directie doorgevoerd na het laatste inspectiebezoek 

van november 2013. De inspecteur heeft geadviseerd om tijd en energie te steken in 

groepen die niet naar verwachting presteren en de verantwoordelijkheid bij goed 

presterende groepen bij de leerkrachten te houden. De opbrengstgesprekken en de 

daaruit voortvloeiende afspraken worden vastgelegd. De afspraken en de daarbij 

behorende interventies worden in acties omgezet. De borging vindt plaats met behulp 

van de al aanwezige agendering van de diverse besprekingen, studiedagen en het 

afleggen van klassenbezoeken. De eindopbrengsten waren in 2008/2009 onder het 

landelijk gemiddelde. Daarna zien wij een overduidelijke stijgende lijn, die wij tot 

dusver hebben weten te continueren. In onderstaand schema zijn de cijfers 

weergegeven. 

Eindopbrengsten groep 8 

Schooljaar | Ondergrens schoolgroep zonder correctie | Bareel gemiddelde 

2008/2009|                        535,0                             |        527,5 

2009/2010|                        534,9                             |        535,3 

2010/2011|                        535,1                             |        535,4 

2011/2012|                        535,2                             |        535,5 

2012/2013|                        534,7                             |        537,3 

2013/2014|                        534,8                             |        537,0 

2014/2015|                        534,9                             |        539,2 

Entreetoets groep 7 
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Schooljaar | Landelijk gemiddelde zonder correctie      | Bareel gemiddelde 

2010/2011|                        291,6                             |        299,9 

2011/2012|                        291,5                             |        284,5 

2012/2013|                        292,3                             |        302,8 

2013/2014|                        292,3                             |        311,5 

2014/2015|                        292,1                             |        305,4 

De opbrengsten leerlingvolgsysteem (LVS) schoolbreed, gemeten in januari 2016, 

zitten ver boven de ondergrens van de inspectie. Wij zien door ons kwaliteitsgerichte 

werken, de gemaakte afspraken en onze hoge verwachtingen een overduidelijk 

stijgende lijn. Ons doel is het voortzetten van de trend, de stijgende lijn, en het 

behouden van de opgezette kwaliteit. Wij zien dat technisch lezen schoolbreed 

aanzienlijk verbeterd is ten opzichte van voorgaande jaren. Technisch lezen is 

voldoende tot goed; desondanks blijft dit onze aandacht houden. Op het gebied van 

AVI zit het niveau op goed tot zeer goed. Voor dit schooljaar hebben wij nieuwe doelen 

opgesteld en acties afgesproken waarmee wij de resultaten op het gebied van technisch 

lezen (DMT) nog meer denken te verhogen.  

Alle afspraken voor alle vakgebieden zijn vastgelegd in kwaliteitskaarten en bekend bij 

het team en opgenomen in de kijkwijzer. Er wordt gewerkt met digitale 

groepsoverzichten en groepsplannen om de werkdruk te verminderen, en 

handelingsplannen voor de leerlingen met een IV- of V-score.” 

 

Context van de school 

De (bijzondere) omstandigheden waaronder een school haar werk doet, kunnen 

invloed hebben op de keuzes die een school heeft gemaakt en op de resultaten die een 

school met de leerlingen 

behaalt. We denken bijvoorbeeld aan de samenstelling en de omvang van de 

leerlingenpopulatie van een school. 

 

Indien er dergelijke bijzondere omstandigheden op de school aanwezig zijn, die 

van invloed zijn op de resultaten die de school met de leerlingen behaalt, wordt 

dat hier aangegeven 

Ja 

 

Op deze wijze houdt de school rekening met deze omstandigheden 

“De Bareel telt op 1 oktober 2015 581 leerlingen en groeit uit tot ongeveer 630 

leerlingen aan het eind van het schooljaar. De afgelopen jaren zijn er gemiddeld 15 tot 

20 leerlingen tussentijds ingestroomd in de groepen 3 t/m 8. Wij ervaren dat de 

leerlingenpopulatie een reële afspiegeling is van de maatschappij. In februari 2016 zijn 

wij onze 24e groep gestart, een instroomgroep voor 4-jarige kinderen. Op De Bareel 

zijn ongeveer 60 medewerkers werkzaam. De opvang van de leerlingen tijdens de 

lunchpauze van de medewerkers wordt zo veel mogelijk door ouders en vrijwilligers 

gedaan. Zij worden hierin bijgestaan door een aantal onderwijsassistenten. De school 

staat in een Vinex-wijk, wat betekent dat wij veel leerlingen hebben van wie de ouders 

een leeftijd hebben tussen de 30 en 45 jaar. Echtscheidingen komen veel voor; dat is bij 

ons een problematiek die veel invloed heeft op het welbevinden van de leerlingen en 

de leerprestaties.  

De Bareel is een brede school. Na schooltijd wordt het gebouw gebruikt voor 

buitenschoolse opvang en bredeschoolactiviteiten en door allerlei sportverenigingen. 

Tijdens schooltijd wordt er door schoolmaatschappelijk werk geregeld training 

gegeven aan leerlingen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Schoolmaatschappelijk werk geeft ook een specifieke training op het gebied van 

echtscheiding: de KIES-training (kind in echtscheiding).  

Het brede aanbod zorgt ervoor dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.” 
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1.2 Sociale en Maatschappelijke competenties  

De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat 

ten minste in overeenstemming is met de gestelde doelen.  

 

Uitwerking  

De leerlingen verlaten de school met sociale en maatschappelijke competenties die passen bij de 

kenmerken van de leerlingenpopulatie. De school heeft de kenmerken van haar leerlingenpopulatie in 

beeld en heeft op basis hiervan reële verwachtingen over het niveau dat de leerlingen kunnen bereiken. 

Deze verwachtingen toetst zij aan de groei die de leerlingen gedurende de schoolperiode doormaken. 

Daarmee kan de school aantonen dat zij op dit gebied uit haar leerlingen haalt wat erin zit. 

 

Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret 

Goed 

 

Toelichting oordeel zicht op sociale en maatschappelijke competenties 

“Wij werken met het sociaal-emotionele leerlingvolgsysteem SCOL. Twee keer per jaar 

vullen de leerkrachten van groep 1 t/m 8 en de leerlingen van groep 6 t/m 8 een 

vragenlijst in. Wij zien dat wij dit jaar op de categorieën aardig doen, een keuze 

maken, een taak uitvoeren, ervaringen delen, jezelf presenteren, omgaan met ruzie 

en samen spelen en werken, in alle groepen voldoende tot goed scoren. De categorie 

opkomen voor jezelf wordt in 22 van de 23 groepen voldoende tot goed gescoord. In 

de groep waarin niet voldoende gescoord is, hebben wij interventies ingezet die het 

groepsklimaat reeds hebben verbeterd. Wij verwachten dat dat bij het volgende 

meetmoment ook voldoende zal scoren. 

Wij kunnen concluderen door onze gegevens in het leerlingvolgsysteem dat onze 

resultaten op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling zich sinds het 

schooljaar 2009/2010 in een stijgende lijn hebben ontwikkeld.  

In 2009/2010 was het aantal leerlingen dat de norm behaald heeft 81,5%. In 2011/2012 

was dit 91,6% en op dit moment, in 2015/2016, is dit 97,3%. Wij denken dat de inzet 

van onze LB-gedragsspecialist bij heeft gedragen tot deze stijging. Zij begeleidt 

individuele leerlingen en groepen leerlingen bij hun sociaal-emotionele 

ontwikkeling, te denken valt aan sova-training en faalangsttraining. 

De gegevens vanuit SCOL worden door het team geanalyseerd met behulp van het 

formulier aanpak SCOL en sociaal-emotionele ontwikkeling, waarna er een 

groepsaanpak opgesteld wordt.” 

 

 



 

23 

 

 

1.3 Vervolgsucces 

De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is bekend en 

voldoet ten minste aan de verwachtingen van de school.  

 

Uitwerking  

De school beschikt over toereikende gegevens over het vervolg van de loopbaan van leerlingen die 

de school verlaten hebben. De school analyseert of de eindresultaten en de eerder afgegeven 

schooladviezen hiermee in overeenstemming zijn. De eerder afgegeven schooladviezen passen bij 

het vervolgsucces van de leerlingen. 

 

Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret 

Goed 

 

Toelichting oordeel zicht op vervolgsucces 

“De Bareel krijgt tijdens de terugkoppeling met het voortgezet onderwijs feedback 

op het advies en de plaatsing van onze leerlingen. Over het algemeen kunnen wij 

stellen dat het advies overeenkomt met de prestaties die de leerling in het 

voortgezet onderwijs laat zien. Tijdens het afgelopen feedbackgesprek met onze 

grootste partner, het Kennemer College havo/vwo, hebben wij te horen gekregen 

dat deze zeer tevreden over De Bareel is. Met name over de wijze waarop de 

leerlingen mee kunnen komen met de leerstof.” 
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2. Onderwijsproces 

2.1 Aanbod  

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. 

 

Uitwerking  

De school biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de 

referentieniveaus taal en rekenen omvat en dat aansluit bij het (beoogde) niveau van 

alle leerlingen.  

Het onderwijs gaat ervan uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. 

Daarom is het onderwijs gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale 

integratie, en op kennis hebben van en kennismaken met verschillende 

achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Het aanbod draagt bij aan de 

basiswaarden van de democratische rechtsstaat.  

Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst van de school, 

wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de 

leerlingenpopulatie en bereidt hen voor op het aanbod bij de start van het 

vervolgonderwijs. Daartussenin verdelen de leraren de leerinhouden evenwichtig en 

in samenhang over de leerjaren heen. 

 

De leraren hanteren leermiddelen en een leeromgeving in de groep die afgestemd zijn op de 

ontwikkelingsfase van de leerlingen. De leraren richten de lokalen/de leeromgeving aantrekkelijk en 

uitdagend in, waarbij zij rekening houden met de ontwikkelingsfase van de leerlingen.  

Om een goede aansluiting te verzorgen op de maatschappelijke verwachtingen en het 

vervolgonderwijs, dient het onderwijsaanbod eigentijds te zijn. 

 

Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret 

Goed 

 

Toelichting oordeel aanbod 

“Het team van De Bareel is in aanpak en inhoud bewust bezig met het verhogen van 

de opbrengsten, op groepsniveau, schoolniveau en leerlingniveau. Ook dit schooljaar 

wordt er wederom gewerkt aan het verwezenlijken van de doelen, het versterken en 

duurzaam implementeren van het kwaliteitsgericht werken binnen de organisatie 

(het werken met kwaliteitskaarten). Door de inzet van teambijeenkomsten, 

groepsbesprekingen, kwaliteitsgesprekken, bouw- en leerjaarvergaderingen en 

themabijeenkomsten worden de opbrengsten schoolbreed besproken en wordt 

feedback gegeven op de aanpak, het aanbod en de organisatie. Dit schooljaar zijn wij 

ons nog meer dan andere jaren gaan richten op de zorgstructuur ten behoeve van het 

verbeteren van het resultaat op leerling- en groepsniveau. De extra instructietijd die 

wij kunnen realiseren met behulp van de inzet van onderwijsassistenten is van grote 

waarde voor de school en de leerlingen. Hierdoor kunnen wij: 

• nog meer aandacht realiseren voor onze zorgleerlingen (leerlingen met een IV-V-

score of de meer- en hoogbegaafde leerlingen); 

• gerichte effectieve begeleiding geven, binnen of buiten de groep; 

• expertise ontwikkelen voor individuele leerlingen en/of groepjes leerlingen met een 

en dezelfde onderwijsbehoeften. De kennis en/of expertise valt/vallen in handen van 

de leerkracht en/of de onderwijsassistent.  

De hoeveelheid tijd per groep voor de inzet van onderwijsassistenten wordt gedegen 
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bekeken en besproken, daar waar wij voorheen elke groep evenveel assistentie gaven, 

ongeacht de zwaarte van de zorg. Hiermee sluiten wij aan bij de behoefte van een 

groep, de noodzaak voor een leerling en/of competenties van een leerkracht. De 

aanpak omtrent de zorg voor meer- en hoogbegaafden is dit jaar geborgd en 

uitgebreid met de aanschaf van een nieuwe methode voor technisch lezen en 

rekenen. Deze methoden hebben een geïntegreerd aanbod voor de meer- en 

hoogbegaafden. Voor leerlingen die met dit extra aanbod niet uitgedaagd worden, is 

er de interne plusklas. Dit schooljaar hebben wij de onderwijstijd voor deze leerlingen 

met een half uur verlengd, waardoor er nog meer tijd voor deze doelgroep is 

gerealiseerd. De kinderen krijgen extra pluswerk, dat ze naast hun reguliere werk en 

het standaard pluswerk in de eigen klas moeten maken.  

Als team zijn wij van mening dat de opbrengsten groeien als het aanbod van het 

onderwijs goed is. Dit houdt in dat er sprake is van kwalitatief goed aanbod op de 

cognitieve vakken en kundigheid van de leerkracht, maar tevens kwaliteit van de sfeer 

in de school en een breed aanbod. Creativiteit, bewegingsonderwijs, ict, een cultureel 

aanbod en de sociaal-emotionele vaardigheid behoren ook tot de pijlers van ons 

onderwijs. Door een breed aanbod bereiken wij meer momenten van competent 

voelen, successen vieren en met plezier naar school gaan. Door een breed aanbod 

binnen een veilig klimaat gaan de kinderen graag naar school en komen de kinderen 

tot leren.” 
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2.2 Zicht op ontwikkeling 

De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een 

ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. 

 

Uitwerking  

De school verzamelt vanaf binnenkomst systematisch informatie over de kennis en 

vaardigheden van haar leerlingen. Voor de kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde 

gebeurt dit met genormeerde toetsen. Leraren vergelijken deze informatie met de 

verwachte ontwikkeling. Deze signalering en analyses maken het mogelijk om het 

onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele 

leerlingen. Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren gaat de school na waar 

de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Bovendien 

gaat zij na wat bijvoorbeeld nodig is om eventuele achterstanden bij leerlingen te 

verhelpen. 

 

De school volgt de vordering van alle leerlingen systematisch op alle ontwikkelingsgebieden. Voor de 

cognitieve vakken bij het jonge kind en de niet-cognitieve vakken gebeurt dit ten minste met een 

gestandaardiseerd observatie-instrument dat het mogelijk maakt om vroegtijdig te signaleren op de 

verschillende ontwikkelingsgebieden. De school gebruikt deze gegevens in een cyclisch proces van 

doelen stellen, passend onderwijs bieden (zowel aan leerlingen met achterstanden als aan leerlingen 

die specifieke talenten hebben), en het evalueren en bijstellen van doelen en onderwijsaanbod. 

 

Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret 

Goed 

 

Toelichting oordeel zicht op ontwikkeling 

“De school heeft duidelijk zicht op de ontwikkeling van al haar leerlingen.  

• Er wordt gewerkt met groepsoverzichten (vanuit onderwijsbehoeften van leerlingen 

te genereren uit observaties, kindgesprekken, methode(on)gebonden toetsen) en 

groepsplannen, per vak- en vormingsgebied viermaal per jaar op/bij te stellen (na 

evaluatie, analyse en gevolgtrekking).  

• Er wordt gewerkt met handelingsplannen voor de IV- en V-leerlingen waarin 

concrete doelen en reflecties worden beschreven. Deze worden viermaal per jaar 

geëvalueerd en bijgesteld of afgesloten indien nodig. De ouders zijn bekend met de 

handelingsplannen en worden, indien nodig, er nauw bij betrokken. 

• De leerlingen worden met regelmaat besproken tijdens diverse overleggen, te 

denken valt aan het IB-MT-overleg, ondersteuningsteam intern (OTI) en het 

ondersteuningsteam extern (OT). 

• Tweemaal per jaar vindt de groepsbespreking plaats gekoppeld aan de Early Warning 

die door directie, IB’ers en LB’ers wordt opgesteld en geanalyseerd. Dit wordt 

vervolgens gedeeld met het team. De leerkracht bereidt de groepsbespreking voor 

middels de Early Warning en een groepsbesprekingsformulier. Bij een aantal 

groepsbesprekingen sluit ook de directie aan; dit is afhankelijk van de problematiek 

en de noodzaak. Gezamenlijk wordt er bekeken wat een groep nodig heeft. 

• Er wordt een keer per jaar een jaarverslag geschreven, als reflectie op de 

ontwikkeling en de gestelde doelen van het afgelopen schooljaar.  

• Er wordt ieder jaar een EWS-vragenlijst afgenomen, met wisselende thema’s, om 

zicht te houden op alle aspecten die de kwaliteit kunnen bevorderen of belemmeren. 

De volgende onderwerpen komen cyclisch aan bod: risicofactoren, bovenschools 

management, teamfunctioneren en leidinggeven, opbrengsten, onderwijsleerproces 

en onderwijs en leren. 
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• Om het jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek, de zogeheten driehoeksmeting, 

gehouden onder de ouders, leerlingen en het team.” 
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2.3 Didactisch handelen 

Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren 

en ontwikkelen.  

 

Uitwerking  

De leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij 

over leerlingen hebben. De leraren zorgen ervoor dat het niveau van hun lessen past 

bij het beoogde eindniveau van leerlingen. De aangeboden leerstof is logisch 

opgebouwd binnen een reeks van lessen alsook binnen één les. Het pedagogisch 

leerklimaat maakt het leren mogelijk: leerlingen zijn actief en betrokken. Met 

geschikte opdrachten en heldere uitleg structureert de leraar het onderwijsaanbod zo 

dat de leerling het zich eigen kan maken.  

De leraren stemmen de instructies en spelbegeleiding, opdrachten en onderwijstijd af 

op de behoeften van groepen en individuele leerlingen. De afstemming is zowel op 

ondersteuning als op uitdaging gericht, afhankelijk van de behoeften van leerlingen. 

 

De leraren hebben hoge verwachtingen van hun leerlingen en concretiseren dat door doelen voor hun 

leerlingen te stellen. De leraren stimuleren een brede ontwikkeling bij hun leerlingen. Bij de instructies 

en opdrachten gebruiken de leraren passende vakdidactische principes en werkvormen. Leraren weten 

de geplande onderwijstijd effectief te benutten door een efficiënte lesuitvoering. De leraren gaan actief 

na of leerlingen de leerstof en de opdrachten begrijpen en of zij daarmee hun doelen gehaald hebben. 

Zij geven de leerlingen feedback op hun leerproces en bespreken met hen wat nodig is om hun 

doelstelling te halen. 

 

Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret 

Goed 

 

Toelichting oordeel didactisch handelen 

“Het didactisch handelen van onze leerkrachten beoordelen wij als goed. De 

instructies zijn effectief en interactief ondersteund en het niveau van de lessen past bij 

het beoogde eindniveau. Wij geven instructie volgens het IGDI-model (interactief, 

gedifferentieerd, directe instructiemodel) De fases die worden doorlopen tijdens een 

les zijn: 

1. start- en oriëntatiefase; 

2. interactieve instructie; 

3. begeleide inoefening; 

4. zelfstandige verwerking; 

5. verwerking; 

6. verlengde instructie; 

7. evaluatie;  

8. feedback geven. 

De leraren realiseren een duidelijke structuur bij het lesgeven. De leerlingen zijn 

betrokken en er heerst een taakgerichte werksfeer. Door wisselende en actieve 

(coöperatieve) werkvormen te gebruiken, zorgen wij voor een uitdagend lesaanbod. 

Rust, orde en regelmaat zijn in ons onderwijs de pijlers om effectief les te kunnen 

geven. De leerlingen ontvangen zo veel mogelijk directe feedback op het leerproces 

en het resultaat. Wij complimenteren hen groot (hoorbaar voor iedereen) en 

corrigeren hen klein (alleen hoorbaar voor betrokkenen). 

De leerkrachten krijgen regelmatig feedback van de directie, IB’er, coördinator of 

collega’s op hun leerkrachtvaardigheden. De directie hanteert bij de klassenbezoeken 

een kijkwijzer waarin de didactische vaardigheden zijn opgenomen. 
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Wij hanteren een organisatie gebaseerd op vijf niveaus, waarbij er gezorgd wordt voor 

een aanbod passend bij de onderwijsbehoefte van elke leerling. De leerlingen zijn 

gewend aan uitgestelde aandacht, hiervoor gebruiken wij vaste looprondes, 

stoplichtkaarten en een time-timer. In sommige groepen wordt gewerkt met 

stemniveaus om de rust in de groepen te bewaken.” 
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2.4 (Extra) Ondersteuning 

Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod, ondersteuning en 

begeleiding.  

 

Uitwerking 

Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod krijgen op een ander niveau dan 

de leeftijdsgroep, stelt de school een passend onderwijsaanbod (leerstof en aanpak) 

samen, gebaseerd op de mogelijkheden van de desbetreffende leerling. De school 

evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft en stelt de interventies zo 

nodig bij.  

 

Voor de leerlingen die extra bekostigd worden vanuit het samenwerkingsverband, legt 

de school de doelen en begeleiding in een ontwikkelingsperspectief vast. De school 

heeft voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften interventies (zowel in 

aanbod als gedrag) gepland. Deze interventies zijn gericht op het (ontwikkelings) 

perspectief van de leerling en daarmee op een ononderbroken ontwikkeling. De 

school evalueert regelmatig (met ouders) of de extra ondersteuning het gewenste 

effect heeft en stelt de interventies zo nodig bij. 

 

Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret 

Goed 

 

Toelichting oordeel (extra) ondersteuning 

“Basisschool De Bareel heeft de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften goed 

in beeld. Hiermee bedoelen wij de leerlingen die meer- of hoogbegaafdheid zijn en 

die een specifiek aanbod en specifieke aanpak nodig hebben alsmede de leerlingen 

met een IV/V-score.  

Uitgangspunt is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen 

mogelijkheden. Daarbij is het van belang de ondersteuningsbehoeften van kinderen 

tijdig te signaleren en in kaart te brengen. De school doet dit in samenwerking met 

ouders en kinderen, waarbij de ouders gezien worden als ervaringsdeskundige en 

pedagogische partner. 

Bij het realiseren van passend onderwijs wordt niet alleen gekeken naar de 

mogelijkheden van het kind, maar ook naar de mogelijkheden van de school zelf, 

zodat zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de ondersteuningsbehoeften van 

elk kind.  

Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen 

middelen kan bieden. In dat geval zoekt de school, samen met de ouders, naar een 

passende oplossing. Deze oplossing kan bestaan uit extra ondersteuning op de eigen 

school met behulp van middelen, of expertise vanuit het samenwerkingsverband. In 

een enkel geval zal samen met de ouders worden gezocht naar een plaats op een 

andere school met een beter passend aanbod. Hierin worden school en ouders 

ondersteund door het samenwerkingsverband en het schoolbestuur. 

Alle kinderen met een dalende leer- of ontwikkelingslijn worden begeleid met behulp 

van een handelingsplan (de IV/V-leerlingen) en/of een groeidocument. Leerlingen die 

extra zorg behoeven buiten de mogelijkheden van de school zoals beschreven in het 

schoolondersteuningsprofiel van de school, krijgen begeleiding op basis van een 

arrangement. Kinderen die binnen de basiszorg uitvallen op een bepaald gebied, 

krijgen extra onderwijsbegeleiding voor een bepaalde periode (vaak acht tot tien 

weken), beschreven in een handelingsplan en/of het groeidocument. Op het moment 

van schrijven staan er 603 leerlingen ingeschreven. Daarvan hebben 7 leerlingen een 
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arrangement. 

De school kent een groot aantal meer- en hoogbegaafde leerlingen. Hier heeft zij haar 

onderwijs (aanbod) en begeleidingsstructuur op aangepast.  

Door onze gerichte aanpak voor de meer- en hoogbegaafden en de zorg die wij bieden 

aan leerlingen die extra aandacht en hulp nodig hebben, merken wij dat 

belangstellende ouders met dit beeld naar de school toekomen. Wij krijgen steeds 

meer geïnteresseerde ouders van kinderen die meerbegaafd zijn (en soms ook op de 

huidige school onderpresteren) of kinderen die stagneren in hun ontwikkeling. 

Indien wij een aanmelding krijgen van een leerling met speciale onderwijs- en/of 

zorgbehoefte, wordt er gekeken of de school de zorg en begeleiding kan bieden. 

Middels een vast stappenplan, waarbij gesprekken en observaties een rol spelen, 

proberen wij een zo objectief mogelijk beeld te krijgen om te kunnen bepalen of wij 

de leerling kunnen plaatsen. 

Uitgangspunten voor mogelijke inschrijving zijn: 

• groepsgrootte; 

• zorg in de groep – kan de leerkracht de zorg van de mogelijk nieuwe leerling 

realiseren met de huidige middelen en organisatie?  

• kennis en kunde van het team; 

• onderwijsbehoefte van de leerling; 

• samenwerking met en steun van de ouders; 

• factoren om tot een succesvolle plaatsing te komen.” 
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2.5 Samenwerking 

De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen 

vorm te geven.  

 

Uitwerking  

De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen, voorgaande scholen en 

ketenpartners door informatie over leerlingen in achterstandssituaties uit te wisselen 

en het onderwijs in een doorgaande leerlijn te realiseren. De school maakt afspraken 

over te bereiken resultaten in het kader van vroegschoolse educatie.  

Aan het eind van de schoolperiode en bij tussentijds vertrek van leerlingen informeert 

ze de ouders en de vervolgschool over de ontwikkeling van de leerlingen.  

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de school samen met 

het samenwerkingsverband en, indien nodig, met partners in de zorg.  

 

De school ziet ouders als partner in het stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen en stemt 

haar ouderbeleid daarop af. 

 

Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret 

Goed 

 

Toelichting oordeel samenwerking 

“Op De Bareel zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk, volgens de visie van 

ouderbetrokkenheid 3.0, voor de schoolontwikkeling van het kind. 

Ouderbetrokkenheid 3.0 gaat uit van een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige 

samenwerking tussen ouders en school. Die samenwerking vormt de basis van 

waaruit de optimale (school)ontwikkeling van het kind wordt gerealiseerd.  

De praktische invulling van ouderbetrokkenheid 3.0 op De Bareel ziet er als volgt uit.  

• Samenwerkingsovereenkomst  

In een overeenkomst tussen de ouders, de school en het kind worden de onderlinge 

afspraken vastgelegd. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt voor het eerst 

getekend bij het inschrijven van het kind bij De Bareel tussen directie en ouders.  

• De Frisse Start aan het begin van het schooljaar 

Aan het begin van het schooljaar wordt gestart met een bijeenkomst waarbij zowel 

ouders als kinderen van de klas aanwezig zijn. De bijeenkomst staat in het teken van 

het kennismaken van de ouders met elkaar, elkaars kinderen en de leerkracht. Tijdens 

de bijeenkomst wordt voor het leerjaar specifieke informatie meegegeven 

(informatiekaart).  

• Startgesprekken in week 4  

Na de Frisse Start-bijeenkomst vindt er een startgesprek plaats tussen de leerkracht, de 

ouders en het kind. Dit startgesprek wordt aan het begin van het schooljaar gepland. 

Tijdens dit gesprek wordt aan de hand van een vooraf gedeelde agenda het gesprek 

gevoerd. Er wordt gesproken over de doelen voor dit schooljaar, teruggeblikt op het 

afgelopen schooljaar (wat werkte) en er worden afspraken gemaakt over de 

samenwerking (wie doet wat). 

• Vervolggesprekken  

Ouders en kinderen hebben na het startgesprek gedurende het schooljaar doorgaans 

nog twee gesprekken met de leerkracht. Deze gesprekken zijn driehoeksgesprekken 

tussen ouders, kind en leerkracht. Echter indien de behoefte bestaat bij ouders en/of 

leerkracht om dit anders in te vullen, zal dat worden besproken en vastgelegd. Naast 

deze vastgelegde gesprekken is er altijd de gelegenheid om tussentijds een gesprek te 

plannen.  
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Onze visie op samenwerking is terug te vinden in de missie & visie van de school, de 

pedagogische huisstijl en onze slogan: ‘De Bareel, waar je leren samen doet!’ 

De Bareel is gericht op een samenwerking gebaseerd op vertrouwen en 

gelijkwaardigheid. Het team heeft de afgelopen twee jaren nascholing gevolgd op het 

gebied van communicatie, en feedback geven en ontvangen. Hierdoor is het team in 

staat om vanuit een gelijkwaardige houding en verbinding alle mogelijke gesprekken 

te voeren. Het team is gewend aan het werken met een vooraf opgestelde agenda en 

vraagt elke gesprekspartner om aanpassingen en/of wijzigingen daarvan. De 

samenwerking is niet alleen gericht op de ouders, maar in de breedste zin van het 

woord bijvoorbeeld de buurt, het samenwerkingsverband, CJG (centrum jeugd en 

gezin), SMW (schoolmaatschappelijk werk), de schooltuin opa’s, collega-scholen en 

dergelijke.” 
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2.6 Toetsing en afsluiting 

De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig.  

 

Uitwerking  

Alle leerlingen (behoudens wettelijke uitzonderingen) in leerjaar 8 maken een 

eindtoets.  

Tijdens de schoolperiode maken ze toetsen van het leerlingvolgsysteem. De leraren 

nemen de toetsen af conform de voorschriften. Ouders worden geïnformeerd over de 

vorderingen van de leerlingen. Alle leerlingen krijgen een advies voor het 

vervolgonderwijs. De school hanteert hierbij een zorgvuldige procedure.  

 

De keuze van toetsen en frequentie van afname past bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie. De 

school evalueert de adviesprocedure regelmatig en stelt deze indien nodig bij. 

 

Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret 

Goed 

 

Toelichting oordeel toetsing en afsluiting 

“Onze school werkt bewust aan kwaliteit. Om de kwaliteit goed te kunnen bewaken 

en (verder) te verbeteren maken wij gebruik van het kwaliteitsdraaiboek van Stichting 

Tabijn. Dit document kunt u vinden op onze site. Hiermee is een systeem van 

kwaliteitszorg opgezet dat aansluit bij de eisen die de overheid aan het onderwijs 

stelt.  

Bij de Cito-toetsen die wij hiervoor afnemen, hanteren wij de voorwaarden en 

voorschriften van Cito. De leerlingen worden met behulp van landelijke toetsen, 

methodegebonden toetsen en door middel van observaties in hun ontwikkeling 

gevolgd. Op deze wijze wordt voorkomen dat leerlingen een achterstand oplopen die 

niet onderkend wordt. Indien uit bovenstaande toetsen en observaties blijkt dat het 

onderwijsleerproces op welk vakgebied dan ook stagneert, krijgen betreffende 

leerlingen direct extra hulp om hiaten in de stof te voorkomen en/of te herstellen.  

De leerlingen van groep 7 maken in april de Cito-entreetoets. Begin juni komt daarvan 

de uitslag binnen en worden, samen met de leerling en de ouders, de mogelijkheden 

van doorstroom naar het voortgezet onderwijs besproken. De uitslag van de 

entreetoets is voor ons een indicatie voor het niveau van het kind op dat moment, en 

een richtlijn voor datgene waar extra aan gewerkt moet worden in de nog resterende 

basisschoolperiode. Mede aan de hand van het niveau, de werkhouding en het gedrag 

wordt de wens geformuleerd en als voorlopig advies aan het eind van het gesprek 

genoteerd.  

In februari wordt samen met de leerling en de ouders besproken met welk advies zij 

van school gaan en welke onderwijsvorm hierbij aansluit. Het advies wordt niet alleen 

aangedragen door de leerkracht, maar er wordt in goed overleg met elkaar besloten 

welk advies het best passend is. Wij ervaren door de vroege signalering en de 

gesprekken dat het advies niet als verrassing komt voor de ouders en leerling.” 
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3. Schoolklimaat 

3.1 Veiligheid 

Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen.  

 

Uitwerking  

Schoolleiding en leraren dragen zorg voor de veiligheid van de school en haar 

omgeving gedurende de schooldag, voor alle leerlingen. Zij voorkomen pesten, 

agressie en geweld in elke vorm en treden zo nodig snel en adequaat op. Dit is 

zichtbaar doordat leerlingen, leraren, schoolleiding en overig personeel respectvol en 

betrokken met elkaar omgaan. Er is geen sprake van stelselmatige strijdigheid met 

basiswaarden in de uitingen van leerlingen en leraren. De leraren leren leerlingen 

sociale vaardigheden aan en tonen voorbeeldgedrag.  

De school heeft daarvoor een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen, 

registreren, afhandelen en evalueren van incidenten. Het beleid voorziet ook in een 

regelmatige meting van de veiligheidsbeleving van de leerlingen. De school heeft een 

functionaris die aanspreekpunt is als het gaat om pesten. 

 

Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret 

Goed 

 

Toelichting oordeel veiligheid 

“Op De Bareel durven wij te zeggen dat er een prettige sfeer heerst, op basis van 

veiligheid en vertrouwen.  

De Bareel heeft positief geformuleerde grenzen opgesteld, die zorg dragen voor een 

veilig klimaat voor leerlingen, ouders en medewerkers. Tevens is er een protocol 

Omgaan met gedrag op basisschool De Bareel opgesteld en afgelopen schooljaar is 

het pestprotocol geïntroduceerd, bij team, ouders en leerlingen. Het team investeert 

in gedrag door middel van grenzen stellen en alert zijn bij wangedrag. De 

bewustwording van de noodzaak van het bewaken van de grenzen, de opgestelde 

protocollen en eventuele gesprekken met leerkrachten, ouders en leerlingen hebben 

het beoogde effect. Het vereist de nodige aandacht, maar wij merken dat we daarmee 

het gewenste resultaat behalen. Invallers hebben minder moeite om de groepen in de 

bovenbouw op te vangen. Er zijn duidelijke regels en afspraken, consequenties bij 

misstappen, en structuur in de aanpak van de lessen en de dagplanning.  

Een goed pedagogisch klimaat is voorwaarde voor het gevoel van veiligheid van 

leerlingen, leerkrachten en ouders binnen de school. Door middel van gezamenlijk 

opgestelde afspraken proberen we een goed pedagogisch klimaat te waarborgen. 

Deze afspraken zijn beschreven in onze Pedagogische Huisstijl. Het zijn positief 

opgestelde afspraken, samengesteld door het team.  

Op een positieve wijze omgaan met elkaar is onderwerp van gesprek binnen alle 

groepen. Het team geeft zelf het goede voorbeeld door te communiceren in positieve 

bewoordingen. Wij complimenteren groot (hoorbaar voor iedereen) en corrigeren 

klein (alleen hoorbaar voor degene die het betreft). Wij begroeten de ouders en 

leerlingen elke morgen bij de deur en in onze benadering van leerlingen en ouders 

gaan wij in eerste instantie uit van het bespreken van mogelijkheden. Op deze wijze 

leggen wij een basis voor een positieve en veilige sfeer. In geval van pesten hanteren 

wij het pestprotocol, in het geval van gedragsproblemen hanteren wij het protocol 

Omgaan met gedrag. In dit protocol hebben wij ook de preventieve voorwaarden 

beschreven die nodig zijn om te komen tot het gewenste gedrag. De preventieve 
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voorwaarden zijn gericht op leerkrachtvaardigheden en duidelijkheid richting de 

leerling en zijn of haar ouders. Indien een leerling opvallend gedrag vertoont, 

reflecteert de leerkracht eerst op het eigen handelen en vraagt indien nodig om 

feedback.  

Vorig schooljaar heeft een LIO-stagiair onderzoek gedaan naar de beleving van pesten 

onder ouders en leerkrachten. De aanleiding voor dit onderzoek was de discrepantie 

tussen de tevredenheid rondom pesten op De Bareel, tussen ouders (matig; aandacht 

gewenst) enerzijds en leerlingen en het team anderzijds (voldoende tot goed). Uit het 

onderzoek is gebleken dat ouders en leerkrachten hetzelfde over de definitie pesten 

en plagen denken en dit overeenkomt met de definitie die landelijk wordt 

gehanteerd. Een aanbeveling uit het onderzoek is dat De Bareel nog meer met ouders 

moet communiceren over de preventieve aanpak; dit is inmiddels opgepakt.  

Op bestuursniveau wordt het beleid agressie en geweld ook voor onze school 

gehanteerd. Daarnaast beschikken we over een protocol seksuele intimidatie, 

informatierecht en informatieplicht en is er een gedragscode zowel op school- als op 

bestuursniveau.” 

 

De school gebruikt wel of geen instrument om de veiligheid van leerlingen in 

beeld te brengen 

Ja 

 

Indien ja: naam van het instrument dat gebruikt wordt om de veiligheid van 

leerlingen in beeld te brengen 

“SCOL.” 

 

De resultaten van de twee meest recente metingen en wanneer deze metingen 

hebben plaatsgevonden. 

“Najaar 2015 – Het resultaat is dat van de 516 leerlingen (groep 2 t/m 8) 502 leerlingen 

de norm hebben gehaald; dat is een percentage van 97,3%. De norm is behaald. 

Voorjaar 2015 – Het resultaat is dat van de 476 leerlingen (groep 2 t/m 8), 464 

leerlingen de norm hebben gehaald; dat is een percentage van 97,5%. De norm is 

behaald.” 
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3.2 Ondersteunend en stimulerend Schoolklimaat 

De school kent een ondersteunend en stimulerend klimaat.  

 

Uitwerking  

Er zijn duidelijke regels en een voorspelbaar en betrouwbaar positief klimaat in 

school waarin afspraken nagekomen worden. Schoolleiding en leraren kennen een 

focus op persoonlijke ontwikkeling en leren, waarbij alle leerlingen gezien worden en 

zich betrokken voelen bij de school. De binnen- en buitenruimten van de school 

dragen bij aan een positieve leeromgeving.  

 

De schoolleiding en de leraren creëren een stimulerend en ambitieus pedagogisch en didactisch 

klimaat. Er heerst een sfeer binnen de school waarin leerlingen worden uitgedaagd hun talenten te 

ontplooien. Leraren herkennen tijdig talent en zijn bereid en in staat om flexibele 

onderwijsprogramma’s en individuele trajecten uit te voeren voor deze leerlingen. 

 

Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret 

Goed 

 

Toelichting oordeel schoolklimaat 

“Op De Bareel geven we de onderwijsleersituatie zodanig vorm dat het kind een 

ononderbroken ontwikkelingsproces binnen de eigen groep kan doormaken. Binnen 

onze groepen houden we rekening met de verschillen tussen de kinderen. 

Ons streven is de leerstof binnen ons onderwijs op maat en op het niveau van de 

leerling aan te bieden. Dit betekent dat de leerling voor de verschillende 

vormingsgebieden in diverse niveaugroepen binnen de eigen groep leert. Ook de 

instructies voor taal en rekenen vinden binnen deze niveaugroepen plaats. Op grond 

van Cito-toetsen, methodegebonden toetsen en observaties worden leerlingen in 

betreffende niveaugroepen ingedeeld. Voor een deel vinden aanbod en verwerking op 

cognitief gebied digitaal plaats. Naast de leerkracht zijn er ook onderwijsassistenten 

in de verschillende groepen werkzaam. Zij ondersteunen de leerkrachten bij het geven 

van extra zorg aan individuele leerlingen of groepjes leerlingen. Dit kan zijn door 

middel van het overnemen van de groepstaken of door het aanbieden van extra hulp 

volgens een vastgesteld plan. Naast het leren in de vormingsgebieden leert de leerling 

zelfstandigheid op het gebied van taakstelling, planning van tijd en werk, leren leren 

en bepaling van leerinhouden. 

Doel is dat alle leerlingen datgene leren wat binnen hun mogelijkheden ligt, waarbij 

wij streven naar het aanbieden van een breed pakket op verschillende niveaus en we 

uitgaan van hoge, realistische verwachtingen. Het aanbod bestaat uit 

vormingsgebieden op cognitief, expressief/creatief, sociaal-emotioneel en sportief 

vlak.” 
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4. Kwaliteitszorg en Ambitie 

4.1 Doelen, evaluatie en verbetering 

Het bestuur en zijn scholen hebben vanuit hun maatschappelijke opdracht doelen 

geformuleerd, evalueren regelmatig en systematisch de realisatie van die doelen en 

verbeteren op basis daarvan het onderwijs. 

 

Uitwerking  

De school heeft in haar schoolplan de eigen opdrachten voor het onderwijs omschreven. Ook 

heeft zij aangegeven hoe zij de kwaliteit bewaakt. Dit omvat de voortgang van de 

ontwikkeling van leerlingen en de afstemming van het onderwijs op de ontwikkeling van 

leerlingen. Dit veronderstelt dat de school regelmatig evalueert wat de resultaten zijn van 

haar leerlingen én wat de kwaliteit is van het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren 

zoals de school dat heeft omschreven in het schoolplan. Op basis van de evaluaties neemt de 

school maatregelen ter verbetering van de kwaliteit.  

 

De school heeft ambitieuze doelen voor zichzelf geformuleerd die passen bij haar maatschappelijke opdracht. 

Via een cyclisch werkend systeem van kwaliteitszorg evalueert zij alle doelstellingen uit haar schoolplan. Het 

omvat in ieder geval objectieve evaluaties over het schoolklimaat, het aanbod, het didactisch handelen en de 

afstemming. Hierbij betrekt zij ook de tevredenheid en feedback van haar stakeholders. Op basis van deze 

evaluaties neemt zij planmatig en doelgericht maatregelen ter verbetering. 

 

Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret  

Goed 

 

Toelichting oordeel evaluatie en verbetering 

“De kern van ons zorgsysteem bestaat uit de beschrijving van procedures voor processen en 

activiteiten die op school plaatsvinden, te denken valt aan: het gedragsprotocol, het 

pestprotocol, het schoolondersteuningsprofiel, de kwaliteitskaarten en het 

kwaliteitsdraaiboek.  

Wij hanteren het Early Warning-systeem om onze resultaten te analyseren, diagnoses te 

stellen en passende interventies in te zetten. De interventies zijn gericht op het verbeteren 

van de kwaliteit van ons onderwijsaanbod en de leerkrachtvaardigheden.  

Het schoolplan en het jaarplan worden ingezet om doelen, verantwoordelijkheden en acties 

duidelijk te omschrijven. Het jaarverslag is gericht op het evalueren van het jaarplan en heeft 

een reflecterende functie.  

Het kwaliteitsdraaiboek, waarin het kwaliteitszorgsysteem is vastgelegd, is een stichtingbreed 

document waarin essentiële afspraken staan over werkprocedures waarnaar in het schoolplan 

wordt verwezen. Het kwaliteitsdraaiboek geeft heel specifiek aan hoe er op school gewerkt 

wordt aan de belangrijkste punten. Om alle plannen en processen te evalueren, maken wij 

gebruik van de PDCA-cirkel. De kwaliteitsverbeterende maatregelen voortkomend uit 

tevredenheidsonderzoeken, personeelsgesprekken, toetsresultaten en dergelijke worden 

jaarlijks vastgesteld in het jaarplan en geëvalueerd in het jaarverslag.  

De afgelopen jaren is er bewust voor gekozen om de focus te leggen op de interne processen 

binnen De Bareel en nog niet mee te werken aan officiële audits. Andere scholen zijn de 

afgelopen jaren geïnteresseerd geweest in De Bareel; hen hebben wij een kijkje laten nemen 
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in onze keuken. De interne focus was nodig en heeft ervoor gezorgd dat wij ons nu 

aanmelden voor excellentie! Wij hebben feedback gekregen tijdens de management- en 

opbrengstoverleggen met de stichting, die beide twee keer per jaar plaatsvinden.” 

 

Tevredenheidsonderzoeken die recent (2014-2016) zijn uitgevoerd op de school 

Medewerkerstevredenheid   Ja 

Oudertevredenheid   Ja 

Leerlingtevredenheid   Ja 

 

Jaar van afname, aantal respondenten en de gemiddelde scores (in cijfers) van de laatst 

afgenomen onderzoeken 
 

 Jaar  Aantal 

respondenten 

Gemiddelde 

van de school 

Landelijke 

benchmark 

Medewerkerstevredenheid 2014 48 8,0 8,1 (Tabijn) 

Oudertevredenheid 2014 283 7,9 7,7 (Tabijn) 

Leerlingtevredenheid 2014 201 8,4 7,9 (Tabijn) 
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4.2 Structuur en Cultuur 

Het bestuur en zijn scholen hebben een heldere organisatie- en beslissingsstructuur, kennen 

een professionele kwaliteitscultuur en functioneren transparant en integer. 

 

Uitwerking  

De directie en het personeel handelen vanuit een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling.  

De bekwaamheid van het personeel wordt onderhouden, rekening houdend met gestelde 

bekwaamheidseisen en beroepsprofielen en behaalde resultaten bij de leerlingen.  

 

De schoolleiding en de leraren werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van hun professionaliteit.  

Het beleid van de school om haar visie op de onderwijskwaliteit en ambities te realiseren is breed gedragen. Er is 

een grote bereidheid om gezamenlijk het onderwijs te verbeteren. Het bestuur en de schoolleiding vertonen 

onderwijskundig leiderschap en kwaliteitsbewustzijn. Leraren en andere betrokkenen bij de opleiding werken 

resultaatgericht, zijn aanspreekbaar op gemaakte afspraken en zijn zich bewust van de effecten van hun 

handelen op de onderwijskwaliteit en op de ontwikkeling van de leerlingen.  

De school werkt vanuit een transparante en integere cultuur waarin sprake is van zichtbaar zorgvuldig 

handelen. Externe belanghebbenden ervaren dit ook zo.  

Er wordt gehandeld vanuit een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling. 

 

Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret 

Goed 

 

Toelichting oordeel structuur en cultuur 

“De school heeft een organogram opgesteld waarbinnen de communicatie helder, 

transparant en geborgd kan worden.  

Wij ervaren het team als autonoom, betrokken, en doelen worden breed gedragen. Het beleid 

van de school om haar visie op de onderwijskwaliteit en ambities te realiseren, wordt door de 

leraren breed gedragen. Er is een grote bereidheid om gezamenlijk het onderwijs te 

verbeteren. Het bestuur en de schoolleiding vertonen onderwijskundig leiderschap en 

kwaliteitsbewustzijn. Er wordt gehandeld vanuit een duidelijke 

verantwoordelijkheidsverdeling tussen alle geledingen in de instelling.  

De schoolleiding, leraren en het ondersteunend personeel werken gezamenlijk aan een 

voortdurende verbetering van hun professionaliteit. Leraren en andere betrokkenen bij de 

school werken resultaatgericht, zijn aanspreekbaar op gemaakte afspraken en zijn zich 

bewust van de effecten van hun handelen op de onderwijskwaliteit en op de ontwikkeling van 

de leerlingen. De school werkt vanuit een transparante en integere cultuur waarin sprake is 

van zichtbaar zorgvuldig handelen.  

De LB’ers zijn betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het beleid. Dit alles heeft 

geresulteerd in een professioneel en samenwerkend team, dat betrokken is bij de aanpak en 

de zorg voor al onze leerlingen en op het gebied van passend onderwijs. De inzet van de 

volgende functies zorgen ervoor dat wij leerlingen de aandacht en begeleiding kunnen geven, 

die zij nodig hebben: 

• gedragsspecialist;  

• leescoördinator;  

• taalcoördinator;  

• MRT-deskundige;  

• rekenspecialist;  

• onderbouwdeskundige;  

• coördinator meer- en hoogbegaafdheid;  

• bouwcoördinatoren;” 
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4.3 Verantwoording en Dialoog 

Het bestuur en zijn scholen leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar 

verantwoording af over ambities, doelen en resultaten en voeren daarover actief een 

dialoog. 

 

Uitwerking  

De school rapporteert regelmatig (in ieder geval in de schoolgids en het jaarverslag) 

over haar doelen en onderwijsprestaties en onderwijskundige ontwikkelingen. Zij 

rapporteert over de bevindingen voortkomend uit het stelsel van kwaliteitszorg en 

over de getroffen verbetermaatregelen.  

De school overlegt periodiek met de medezeggenschapsraad en legt besluiten voor 

conform geldende wet- en regelgeving.  

 

De school betrekt interne en externe belanghebbenden bij de ontwikkeling van haar beleid, en 

bespreekt regelmatig haar ambities en de resultaten die ze behaalt. De school stimuleert deze partijen 

betrokkenheid en inzet te tonen bij het realiseren van haar ambities en doelen. Daarnaast staat de 

school open voor wensen en voorstellen van interne en externe belanghebbenden en neemt zij deze 

aantoonbaar serieus. 

 

Oordeel school ten opzichte van het hierboven geschetste portret 

Voldoende 

 

Toelichting oordeel verantwoording en dialoog 

“De Bareel beschikt over een actieve MR waarin al onze plannen en doelen openlijk 

besproken worden. De directie vraagt in deze setting feedback op de koers, het beleid 

en andere vraagstukken. De voorzitter van de oudervereniging neemt standaard 

zitting als toehoorder in de MR, waardoor de OR als orgaan vertegenwoordigd en op 

de hoogte is van alles wat er speelt op school. 

Wij vragen regelmatig feedback aan de OR. De vergaderingen van de OR worden 

standaard bezocht door de adjunct-directeur en een leerkracht, zodat wij als school op 

de hoogte zijn wat er speelt bij ouders.  

Het bestuur, team en de ouders hebben aangegeven dat er behoefte is aan een 

integraal kindcentrum binnen De Bareel. De mogelijkheden tot het opzetten van een 

peuterschool zijn wij nu aan het onderzoeken.” 
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