
 
 
 

3 . Resultaten onderzoek    

 Herman Jozefschool 

 

 

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op de 

Herman Jozefschool. In samenspraak met de school heeft het bestuur 

deze school voorgedragen voor een onderzoek naar een goede school. 

Het bestuur heeft de school een zelfevaluatie laten opstellen. Deze 

zelfevaluatie is gebaseerd op het waarderingskader van de inspectie. 

 
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek. 

 
Beoordeling Onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Conclusie 

 

Het team van de Herman Jozefschool werkt met passie en professionaliteit 

aan onderwijs dat steeds meer is afgestemd op de specifieke 

onderwijsbehoeften van de leerlingen en dat gericht is op kennis en 

vaardigheden die voor hun toekomst van belang zijn. 

 
De school voldoet aan de basiskwaliteit zoals in de wet staat omschreven. 

Daarnaast weet het schoolteam de eigen ambities gericht op 'hoofd, hart en 

handen' op zeer overtuigende wijze waar te maken. Ook de ambities die zijn 

aangegeven in het strategisch beleid van Skipos zijn duidelijk zichtbaar in 

de school. Dit betekent dat we het eens zijn met het bestuur, dat dit een 

goede school is. 

 
De betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen vorderingen en 

leerproces, het respectvolle pedagogische klimaat, het activerend en 'op 

maat' leren, voeren op deze school de boventoon.



 
 

3.1. Onderwijsproces: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  Breed aanbod dat op activerende wijze wordt aangeboden 

 
Het aanbod voldoet aan de kerndoelen en sluit aan bij het niveau van 

de leerlingen. Er is veel aandacht voor aanbod waarmee de leerlingen hun 

sociale competenties kunnen vergroten, waarbij ook onderwerpen van 

burgerschap en diversiteit duidelijk aangeboden worden. Het aanbod is 

bovendien breed. Mediawijsheid, ict, muziek, creativiteit en Engelse taal 

worden volop aangeboden. De school biedt wereldoriëntatie thematisch 

aan, waarbij ook hogere denkvaardigheden en onderzoekend leren aan bod 

komen, conform de ambitie in het strategisch beleid van Skipos. 

 
Voor leerlingen die meer aankunnen bestaat de mogelijkheid om Spaanse 

les te volgen. Daarnaast heeft de school een plusklas, met specifiek aanbod 

voor de meer begaafde leerlingen die behoefte hebben aan een aanbod 

gericht op het versterken van de executieve functies. 

Om het leren te versterken is de school begonnen met 'bewegend leren'. Een 

werkvorm waarbij de leerlingen beweging gebruiken om kennis te 

automatiseren. Beweging en sport zijn bovendien een belangrijk onderdeel 

binnen de school. Hiervoor heeft de school het Gezonde School vignet 

ontvangen. 

Ten slotte maakt de school, voor leerlingen die wat extra’s nodig hebben om 

met de lesstof mee te kunnen, gebruik van aangepast aanbod en extra 

materialen. Dit, om tegemoet te komen aan de leerbehoefte en leerstijl van 

de leerlingen. 

 
Leraren én leerlingen hebben zicht op de ontwikkeling, analyseren en stellen 

doelen 

 

De school verzamelt systematisch informatie over de vorderingen van de 

leerlingen. Dit gebeurt onder andere met valide toetsen voor taal, rekenen 

en sociale competenties. Deze informatie benut de school voor het 

afstemmen van het onderwijs op de leerlingen.



 

 
De school legt de kenmerken, vorderingen, bijzonderheden, observaties, 

handelingsplannen, enzovoort van leerlingen op efficiënte en 

overzichtelijke wijze vast. Hiermee voldoet de school ruimschoots aan de 

wettelijke basiskwaliteit. 

 
De school maakt bovendien de eigen ambitie en die van Skipos waar, daar 

waar het gaat om het versterken van de verantwoordelijkheid van de 

leerling bij zijn/haar eigen leerproces. 

Leerlingen worden formatief getoetst. Wanneer blijkt dat de leerling de 

leerstof beheerst, kan het zelfstandig met de verwerking van de 

opdrachten aan de slag. Op die gebieden waar de leerstof nog problemen 

oplevert volgt instructie. De opdrachten in de dag- en/of weektaken 

worden afgestemd op de uitslag van de formatieve toetsen. 

Ook bespreekt de leraar de uitslagen van de toetsen met de leerlingen. 

Samen analyseren ze de fouten en stellen ze doelen voor de volgende 

periode. In elke groep hangt een datamuur waarop voor spelling, taal en 

rekenen de groepsdoelen en individuele doelen aangegeven zijn. Alle 

leerlingen hebben een 'rapportfolio', waarin ze hun doelen en vorderingen 

zelf bijhouden. Dit zijn zowel vorderingen op het gebied van taal en rekenen 

(inclusief vaardigheidsgroei), als vorderingen op andere 

ontwikkelingsgebieden. 

 
Didactisch handelen ruim voldoende, pedagogisch handelen krachtig  

 

Ons beeld komt overeen met het beeld dat de school zelf heeft van zowel 

het didactisch, als het pedagogisch handelen. Leraren geven helder en 

gestructureerd les. De instructie is afgestemd op de onderwijsbehoefte van 

groepjes of individuele leerlingen en de onderwijstijd wordt effectief 

benut. Activerende en coöperatieve werkvormen zijn een 

vanzelfsprekendheid en leraren zorgen voor een taakgericht en 

stimulerend leerklimaat. Ook geeft de school aan dat op enkele onderdelen 

leraren zich nog verder kunnen bekwamen, zoals in het geven van effectieve 

feedback. Om deze reden is deze standaard met een 'voldoende' 

beoordeeld. 

 
Het team benadrukt het belang van goed lesgeven. Vandaar dat er door de 

schoolleider regelmatig flitsbezoeken plaatsvinden en dat leraren op hun 

eigen functioneren reflecteren. De school heeft hierdoor goed zicht op de 

competenties van de leraren. 

Omdat er teamleden zijn die boven de basis uitsteken, kunnen de leraren 

veel van elkaar leren, om schoolbreed het didactisch handelen op een nóg 

hoger plan te tillen. 

 
Passend en planmatig onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning 

nodig hebben. 

 

Voor leerlingen die op een ander niveau les krijgen dan hun leeftijdgenoten, 

biedt de school passend aanbod en passende begeleiding. Dit betreft zowel 

leerlingen waarvoor extra bekostiging geregeld is vanuit het 

samenwerkingsverband, als leerlingen waarvoor 

geen extra bekostiging is. Voor deze leerlingen heeft de school 

ontwikkelingsperspectieven opgesteld die voldoen aan de wettelijke 

criteria. Hierin is duidelijk aangegeven welk aanbod en welke ondersteuning 

de leerlingen nodig hebben. Ook is een uitstroomverwachting opgenomen. 

Hiermee voldoet de school aan de basiskwaliteit. 



De school stijgt echter uit boven deze basiskwaliteit, door er bovendien voor 

te kiezen de ondersteuning zoveel mogelijk te laten bieden door eigen 

leraren die hiervoor de expertise al bezitten of deze zo nodig verwerven. 

Hierdoor is de transfer van de extra ondersteuning naar de ondersteuning in 

de groep gegarandeerd. 

Uit bestudering van de ontwikkelingsperspectieven blijkt dat de 

vorderingen regelmatig geëvalueerd worden en dat leerlingen over het 

algemeen een passende groei laten zien. 

Een extra reden om deze standaard als 'goed' te beoordelen is het feit dat ook 

de leerlingen, in samenspraak met de leraar, hun resultaten en eigen 

ontwikkelingsdoelen bespreken. 

 
Hoge betrokkenheid van ouders en veel samenwerking met ketenpartners 

 

De school werkt in het kindcentrum EigenWijs samen met de kinderopvang. 

Deze samenwerking wordt steeds intensiever. Het motto van het 

kindcentrum is 'Spelen en Leren door beleven met Hart– Hoofd – handen'. 

Dit motto krijgt inhoud door onder andere  een kind-volgstructuur, die met 

elkaar is opgesteld voor kinderen van een half jaar tot en met dertien jaar. 

Hierin zijn veel afspraken vastgelegd, zoals over de warme overdracht, de 

wenperiode, het volgen van de ontwikkeling, het gezamenlijk 

zorgadviesteam en de kapstokregels. Ook de buitenschoolse opvang werkt 

met dezelfde regels en afspraken. 

Daarnaast werkt de school samen met verschillende organisaties in de 

omgeving op het gebied van sport, natuur en specifieke expertise 

(bijvoorbeeld logopedie, dyslexie) en met de gemeente en het 

samenwerkingsverband. 

 
Ten slotte  valt in positieve zin op dat de betrokkenheid van de ouders 

bijzonder hoog is. De informatiebijeenkomsten die de school organiseert 

worden uitstekend bezocht en ouders kunnen de ontwikkeling van hun 

kinderen goed volgen via het ouderportaal. 

Daarnaast ondersteunen veel ouders de school bij diverse activiteiten zoals 

de creamiddag, de musical van groep 8 en de verschillende vieringen. 

Hierdoor worden de leraren ontlast en kunnen zij zich meer richten op het 

onderwijs. Zowel de school als de ouders zijn hier blij mee en trots op. De 

Herman Jozefschool geeft hiermee daadwerkelijke invulling aan de 

belangrijke driehoek school – ouders – kind. 

 



 
 

 
Toetsing en afsluiting zorgvuldig en weloverwogen 
 

De school voldoet aan de wettelijke basiskwaliteit. De wet stelt dat alle 

leerlingen in groep 8 de Eindtoets maken en dat zij gedurende de 

schoolloopbaan valide toetsen maken op het gebied van Nederlands en 

rekenen. Ook dient de school de ouders te informeren over de vorderingen 

en een zorgvuldige procedure te hanteren voor het geven van een advies 

over het vervolgonderwijs. 

 
Naast het voldoen aan deze basiskwaliteit evalueert de school bovendien 

jaarlijks de procedure voor het geven van adviezen over het 

vervolgonderwijs om na te gaan of deze procedure nog voldoet of 

bijgeschaafd moet worden. 

Ook kiest de school bewust voor het formatief toetsen, passend bij de 

ambities van de school. 

 

3.2. Schoolklimaat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Een veilige school volgens de wet, de ouders, de leerlingen en het team 

 

De school voldoet ruimschoots aan de eisen die de wet stelt aan een veilige 

school. Dit blijkt onder andere uit de veiligheidsmonitor, die de school 

jaarlijks afneemt bij de leerlingen, uit de wijze waarop leerlingen met elkaar 

omgaan binnen de school en op het schoolplein en uit de gesprekken die wij 

gevoerd hebben met leerlingen, leraren en ouders. De school heeft een 

actueel veiligheidsbeleid, een antipestcoördinator en drie 

vertrouwenspersonen waar leerlingen bij terecht kunnen. 

 
Waarmee de school zich bovendien onderscheidt, zijn alle preventieve 

maatregelen die men onderneemt om ervoor te zorgen dat veiligheid een 

vanzelfsprekendheid is. Zo heeft de school heldere gedragsregels, de 

zogenoemde kapstokregels, die bij alle leerlingen bekend zijn. 

Maar de school leert de leerlingen ook op welke wijze ze de kapstokregels 

moeten gebruiken en hoe ze kunnen reageren in de omgang met elkaar. 

Hiervoor gebruikt de school de 1,2,3-regel: Een stappenreeks waarin 

zichtbaar is voor de kinderen of hun gedrag of omgang past bij de 

gedragsregels, het 'hart' van de school. De regel is visueel gemaakt, door 

wasknijpers met namen om een hart. In de stappen leren de leerlingen hoe 

ze zelf een probleem kunnen oplossen of aanpakken, maar ook om op tijd 

hulp in te schakelen. De stappen zijn positief oplossingsgericht gesteld. Bij 

stap 3 reflecteert de leerling 



 

 

op zijn gedrag tijdens het eerstvolgende speelkwartier. Er is dan altijd 

oudercontact. Leerlingen geven aan dat deze 1,2,3- regel helder is en dat ze 

het fijn vinden, want daarmee zijn alle leerlingen mede verantwoordelijk 

voor een prettig en veilig schoolklimaat. De school stimuleert dit onder 

andere ook door het inzetten van juniorcoaches: leerlingen uit groep 7 en 8, 

die in de speelpauzes het spel van de jongere groepen begeleiden en soms 

ook bedenken. Als er meningsverschillen of ruzies zijn, hanteren zij de 

stappen om de leerlingen te helpen het zelf op te lossen. 

 
Schoolklimaat waar teamleden, ouders en leerlingen zich eigenaar van 

voelen 

 

De school heeft een duidelijke ambitie te willen zorgen voor een positief 

pedagogisch klimaat. Dat het team hier goed in slaagt blijkt al uit wat 

hierboven is aangegeven over een veilig en respectvol schoolklimaat. De 

betrokkenheid van de leerlingen en de ouders bij het realiseren van dit 

schoolklimaat is groot. 

In de leerlingenraad praten de leerlingen mee over welke maatregelen dit 

klimaat kunnen versterken en in de groepen bespreken de leerlingen met 

elkaar de omgangsregels en formuleren ze groepsdoelen op dit gebied. 

Omdat de gehele groep de groepsdoelen wil bereiken, spreken de leerlingen 

ook elkaar aan op gedrag. 

Daarnaast krijgen ze sociale competenties aangeleerd door middel van een 

gericht aanbod hiervoor. 

Ten slotte hebben de leraren extra scholing gevolgd om hun pedagogische 

vaardigheden te versterken. Dit alles samen maakt dat in de praktijk sprake 

is van een prettig, respectvol, ondersteunend en activerend  schoolklimaat. 

 

3.3. Onderwijsresultaten: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Cognitieve eindresultaten voldoende 

 
De school behaalt over het algemeen resultaten op de Eindtoets die 

passen bij de leerlingenpopulatie. Alleen het afgelopen jaar was een dip 

zichtbaar. Dit jaar verwacht de school weer ruim voldoende resultaten te 

behalen. 



 
 

 
De school heeft de ambitie om de leerlingen ook op andere 

ontwikkelingsgebieden veel bagage mee te geven. We nodigen de school dan 

ook uit om de eindresultaten op deze gebieden inzichtelijk te maken. Hierbij 

valt te denken aan sociale competenties, 21ste- eeuwse vaardigheden, ict en 

creatieve vaardigheden. 

 
Sociale en maatschappelijke competenties krijgen veel aandacht, maar geen 

specifieke doelen vastgelegd in schoolplan 

 

De school heeft voldoende zicht op de sociale competenties van de 

leerlingen. Zowel leraren als leerlingen vullen hiervoor jaarlijks een 

vragenlijst in. Voor het meten van de maatschappelijke competenties 

heeft de school geen specifiek meetinstrument, al blijkt uit het gesprek 

met de leerlingen wel dat ze op dit vlak voldoende aangeboden krijgen. 

 
De school heeft nog geen specifieke doelen geformuleerd en in het 

schoolplan vastgelegd ten aanzien van de sociale en maatschappelijke 

competenties die zij wil bereiken met leerlingen. 

 
Vervolgsucces in beeld, maar nog niet geanalyseerd 
 

De vervolgloopbaan van de leerlingen is bekend bij de school. Hieruit blijkt 

dat de leerlingen over het algemeen het juiste voortgezet onderwijsadvies 

hebben gekregen. 

De school wil de gegevens van de vo-scholen nader analyseren. Bijvoorbeeld 

voor de beter presterende leerlingen en de leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften. Hiermee kan de school indien nodig de vo-

adviesprocedure verder aanscherpen. 

 

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Helder stelsel van kwaliteitszorg gebaseerd op ambitieuze doelen 

 
De school heeft een helder stelsel van kwaliteitszorg om het onderwijs 

te evalueren, verbeteren en borgen. Hiermee voldoet de school aan de 

basiskwaliteit, zoals in de wet staat aangegeven. Er is een cyclus van evalueren 

(enquêtes, gesprekken, lesbezoeken, opbrengstanalyses), doelen stellen en 

plannen (schoolplan, jaarplan), uitvoeren (professionele leergroepen, 

scholing, studiedagen) en borgen. 



 
 

 
We waarderen deze standaard als 'goed' omdat de school bovendien ambitieuze 

doelen heeft geformuleerd. Deze doelen zijn afgeleid van de maatschappelijke 

opdracht die de school zichzelf stelt. De doelen zijn gericht op 'hoofd, hart en 

handen'. Daarmee wil de school niet alleen cognitieve vaardigheden aan de 

leerlingen meegeven, maar ook belangrijke andere talenten aanboren en 

ontwikkelingsgebieden en vaardigheden stimuleren die belangrijk zijn voor hun 

latere leven. 

Daarnaast valt in positieve zin op dat leraren, leerlingen, ouders, 

kinderopvangpartners, collega-directeuren en andere stakeholders actief 

betrokken worden bij het vormgeven en evalueren van het onderwijs. 

 
Een professioneel en gepassioneerd team met continue aandacht voor het 

versterken van de kwaliteit (KA2) 

 

De kwaliteitscultuur van de Herman Jozefschool voldoet aan de eisen die 

hiervoor gesteld worden. Dat betekent dat de school een structuur en cultuur 

heeft die gericht zijn op kwaliteit en verbetering. Daarnaast handelt de 

schoolleiding vanuit een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen de 

schoolleiding, de leraren en overige medewerkers en is er voortdurende 

aandacht voor 

het versterken van de professionaliteit, rekening houdend met de 

bekwaamheidseisen. 

 
Ook hier stijgt de school uit boven de basiskwaliteit. Zo zijn alle teamleden 

aantoonbaar eigenaar van de visie van de school. Gezamenlijk werken ze aan 

steeds beter onderwijs voor hun leerlingen. Dit gebeurt binnen de professionele 

leergroepen, maar ook door met en van elkaar te leren. Regelmatige scholingen, 

studiedagen en collegiale consultaties zorgen voor het versterken van de 

competenties. 

De successen en voortgang van de verschillende verbetertrajecten worden 

wekelijks  gedeeld tijdens bordsessies. 

Wat bovendien opvalt is de saamhorigheid en passie waarmee alle teamleden 

gezamenlijk met het onderwijs bezig zijn, waarbij ze aangeven dat ze steeds op 

zoek zijn naar wat het beste is voor het kind. Ze zijn trots op de manier waarop ze 

dit samen met de leerlingen en ouders voor elkaar krijgen. 

 
Voldoende verantwoording intern, voor externen minder 
 

De school informeert de ouders voldoende over de schoolontwikkelingen, 

doelen en resultaten. Dit gebeurt voornamelijk via informatiebijeenkomsten 

en nieuwsflitsen. Ook is er een goede dialoog met de medezeggenschapsraad, 

die inhoudelijk meedenkt en meepraat over het onderwijs op de school. 

De informatiebronnen die vooral door externen geraadpleegd kunnen worden, 

zoals de schoolgids, de eigen website en de website 'scholen op de kaart' 

bevatten nog weinig informatie over de doelen en resultaten. 


