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Samenvatting 

De inspectie heeft op 5 november 2018 op Dalton Kind Centrum Het 
Parelhof een onderzoek uitgevoerd. In de jaarlijkse prestatieanalyse 
hebben wij geconstateerd dat er sprake is van risico’s. We hebben 
vastgesteld dat de onderwijsresultaten onvoldoende zijn. Op grond 
daarvan constateren we dat de kwaliteit van het onderwijs 
onvoldoende is. 
 
In juni 2017 is de school ook onderzocht, vanwege de verplichting om 
alle scholen in Nederland eens in de vier jaar te bezoeken. Daarbij 
waren de eindresultaten nog net voldoende en waren er geen 
tekortkomingen in het onderwijsproces. 
 
Wat moet beter? 
De school moet ervoor zorgen dat de leerlingen meer leren dan ze nu 
doen. De resultaten aan het einde van de basisschool moeten 
voldoende zijn. Hiervoor is het nodig dat de school de resultaten beter 
analyseert en nagaat wat de oorzaken zijn van de tegenvallende 
resultaten. 
 
Wat kan beter? 
Het is belangrijk dat de school duidelijke conclusies trekt uit de grote 
hoeveelheid aan gegevens die zij heeft over leerlingen. Op die manier 
kunnen de leraren dan bij hun uitleg en opdrachten voor leerlingen 
nog meer rekening houden met wat de leerlingen op Het Parelhof 
nodig hebben. Het is ook van belang dat de onderlinge verschillen 
tussen leraren kleiner worden. We hebben namelijk lessen gezien die 
beter kunnen maar daarnaast ook mooie voorbeelden gezien waar de 
leerlingen veel van leren. 
 
Wat gaat goed? 
Er gaat al veel goed op Het Parelhof. De leraren volgen de leerlingen in 
hun ontwikkeling. Alle teamleden zijn zeer betrokken bij de school en 
de leerlingen. Zij volgen scholing en proberen zo goed mogelijk 
onderwijs te geven aan de leerlingen. Het lukt hen om met de 
leerlingen een goede sfeer te scheppen. Daardoor voelen leerlingen 
zich veilig en gaan graag naar school. De school betrekt ook veel 
andere mensen bij de school zoals ouders en de gemeente. 
 
Dit doen ze om de leerlingen zo veel mogelijk steun te geven in hun 
ontwikkeling. Mooie voorbeelden van die extra steun zijn de 
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samenwerking met de kinderopvang, de bibliotheek in school en de 
verlengde schooldag. 
 
Vervolg 
We doen over uiterlijk een jaar een herstelonderzoek. We blijven 
toezicht op de school houden tot de kwaliteit weer voldoende is. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - KWALITEITSONDERZOEK 3/14



Inhoudsopgave 

1. 5 Opzet van het onderzoek 

2. 7 Hoofdconclusie en vervolg 

3. 9 Resultaten onderzoek 

4. 13 Reactie van het bestuur 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - KWALITEITSONDERZOEK 4/14



Opzet van het onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

De inspectie heeft op 5 november 2018 een onderzoek naar aanleiding 
van risico's uitgevoerd. Wij maken jaarlijks een risicoanalyse voor alle 
scholen in Nederland. Bij de analyse van de gegevens die we hebben 
over Het Parelhof hebben we risico’s gezien in de onderwijsresultaten. 
Deze lopen de laatste jaren terug en het driejaarsgemiddelde is onder 
de norm. Daarom hebben we een risico-onderzoek uitgevoerd naar de 
kwaliteit van het onderwijs op deze school. 
 
Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te 
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair 
onderwijs. 

Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen 
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met 
leerlingen, leraren, intern begeleiders, de directie en een 
vertegenwoordiger van de gemeente Purmerend. 
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Overige wettelijke vereisten 
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de 
volgende vereisten onderzocht: 

• Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO 
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 13, lid 1 onder e, in samenhang 

met art. 40 WPO 
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

art. 4b, WPO 
• Onderwijstijd art. 8, lid 9 onder b, WPO, bij DKC Parelhof 

 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, de conclusie en het vervolgtoezicht. 
Hoofdstuk 3 gaat verder in op de resultaten van het onderzoek op de 
onderzochte standaarden. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur 
op het onderzoek en het rapport opgenomen. 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 
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Hoofdconclusie en vervolg 

 

2 . 
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het 
onderzoek bij Het Parelhof. 
 
Het eindoordeel op Het Parelhof is onvoldoende. Dit komt omdat de 
eindresultaten de afgelopen drie jaar onder de ondergrens liggen die 
geldt voor scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. 
Daarmee beoordelen wij de standaard Onderwijsresultaten als 
onvoldoende. Daarnaast beoordelen we binnen het onderwijsproces 
alle standaarden als voldoende en de kwaliteitscultuur als goed. 
Gezien de grote concentratie leerlingen uit sociaal zwakke gezinnen, 
moet de school meer dan gemiddeld moeite doen om een veilige 
school te bieden waarin de leerlingen tot leren komen. We zien dat het 
team deze inspanning levert en dat leerlingen zich ook daadwerkelijk 
veilig voelen op school. Hiermee zorgt de school ervoor dat de 
voorwaarden om tot leren te komen aanwezig zijn. 
 
Ook zien we dat de leraren erin slagen voldoende tot goede lessen te 
verzorgen, een breed aanbod te bieden en de leerlingen goed te 
volgen in hun ontwikkeling. Het lukt de school echter niet om de 
leerresultaten van de leerlingen zodanig te verhogen dat de eindtoets 
voldoende gemaakt wordt. De school is al langer bezig om hiervoor 
een verklaring te vinden en zoekt hierbij ook hulp van externen voor 
het analyseren van de populatie en de resultaten. De vraag welke 
leerlingen nu wel en niet en in welke mate profiteren van het gegeven 
onderwijs, kan de school namelijk slechts gedeeltelijk beantwoorden. 
Mogelijk dat een scherpere analyse van de leerwinst die (groepen) 
leerlingen maken, hier een beter zicht op geeft. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? 
 

Wat doen wij? 

De onderwijskwaliteit is 
onvoldoende omdat de 
eindresultaten de afgelopen drie jaar 
onder de wettelijke minimumnorm 
liggen (artikel 10a WPO en de 
Regeling leerresultaten po) 

Het bestuur krijgt de opdracht om in 
samenwerking met de directie en het 
team ervoor te zorgen dat de 
eindresultaten in 2019 weer voldoen 
aan de gestelde norm. 
 

Binnen 12 maanden na vaststelling 
van het definitief rapport doen wij 
een herstelonderzoek. 

De school heeft op schoolniveau 
onvoldoende zicht op de de 
oorzaken van de tegenvallende 
resultaten waardoor de school niet 
zorgt voor een ononderbroken 
ontwikkeling van de leerlingen (art 8 
eerste lid WPO). 
 

Het bestuur krijgt de opdracht om op 
schoolniveau de resultaten te 
analyseren en op zoek te gaan naar 
verklaringen voor de tegenvallende 
resultaten. 

Binnen 12 maanden na vaststelling 
van het definitief rapport doen wij 
een herstelonderzoek. 
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Resultaten onderzoek 3 . 
3.1. Onderwijsproces 

Aanbod 
Het aanbod is dekkend voor de kerndoelen en wordt aangeboden tot 
en met het niveau van groep 8. Het voldoet daarmee aan de 
basiskwaliteit. Er is bovendien een breed aanbod voor sport en 
cultuur in de verlengde schooltijd. 
In het aanbod zijn de elementen van het Daltononderwijs terug te 
zien. Bovendien is er sprake van een rijke leeromgeving voor 
kleuters. Ook in de meeste andere groepen zien we dat er voldoende 
aandacht is voor een rijke leeromgeving waar met name de 
verschillende thema's tot uiting komen. Toch zien we nog wel een 
aandachtspunt: in de leeromgeving kan sterker de aandacht gevestigd 
worden op woordenschat. Een flink aantal leerlingen op Het Parelhof 
heeft aandacht voor woordenschat nodig. Zowel in de leeromgeving 
als in de lessen kan dit sterker benadrukt worden. 
 
Zicht op ontwikkeling 
Wij beoordelen deze standaard als voldoende. De leraren volgen de 
ontwikkeling van de leerlingen met toetsen en observaties en maken 
bovendien inzichtelijk of de leerlingen zich in voldoende mate 
ontwikkelen. Vervolgens gaan zij samen met de intern begeleider op 
zoek naar verklaringen om hun lessen af te stemmen op wat de 
leerlingen nodig hebben. Op basis van toetsresultaten delen de 
leraren de leerlingen in niveaugroepen in. Dit leggen ze vast 
in groepsplannen. Ook de belemmerende en positieve factoren van 
leerlingen worden hierbij vermeld. Leraren slagen er echter niet 
allemaal in om afdoende verklaringen te vinden voor onvoldoende 
leerwinst. In de mate van het zoeken naar verklaringen en de kwaliteit 
van de analyses zien wij verschillen tussen leraren. De school 
organiseert de afstemming en extra hulp deels in de klas door de 
eigen leraar, maar ook door het groepsdoorbroken rekenonderwijs, de 
workshops en de hulp van onderwijsassistenten. Meerdere mensen 
binnen de school zien de kinderen dus en het zorgen voor goede 
begeleiding is een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid. 
 
Didactisch handelen 
Het didactisch handelen op Het Parelhof beoordelen wij eveneens als 
voldoende. 
 
Tijdens de lesobservaties in de groepen zagen wij groepsinstructies, 
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speel-werkmomenten bij de kleuters en zelfstandig werken aan de 
weektaak in de hogere groepen. De school besteedt veel aandacht 
aan het bevorderen van de zelfstandigheid van leerlingen. Zo zijn er 
kiesborden bij de kleuters waar leerlingen al jong leren om aan te 
geven welke werkjes ze zelfstandig, met medeleerlingen of met de 
leraar gaan doen. Ook wordt hier al de basis gelegd voor het werken 
met een weektaak. In de hogere groepen vullen leerlingen deels hun 
eigen weektaak in en bepalen hierbij ook hun eigen leerdoelen. Naast 
de reguliere taal- en rekentijd heeft de school ook wekelijks twee keer 
een half uur extra tijd ingeroosterd waarbij leerlingen workshops naar 
keuze kunnen volgen voor spelling en rekenen voor de onderdelen 
waar zij moeite mee hebben. Een aandachtspunt is mogelijk het 
verder verkleinen van verschillen tussen leraren. Naast mooie 
voorbeelden van sterke uitleg en goede uitdagende lessen, zagen we 
ook lessen waarbij tijd weglekte en niet optimaal geleerd werd. 
Bovendien kan de kwaliteit van de extra instructie sterker. Dit 
beperkte zich nu vooral tot een herhaling van de basisinstructie of het 
samen opdrachten maken. In vrijwel alle geobserveerde lessen zagen 
wij echter dat de actieve betrokkenheid van de leerlingen hoog is. 

3.2. Schoolklimaat 

Veiligheid 
Zoals ook bij het vorige onderzoek is geconstateerd, zorgen leraren 
ervoor dat de leerlingen zich veilig voelen. De school voldoet hiermee 
aan haar wettelijke verplichting en wij beoordelen deze standaard dan 
ook als voldoende. Jaarlijks wordt de veiligheidsbeleving gemeten en 
de uitslagen daarvan zijn, waar nodig, aanleiding om het 
veiligheidsbeleid aan te scherpen. In het veiligheidsplan zijn 
procedures vastgelegd rond het omgaan met eventueel pestgedrag. 
Leerlingen en ouders geven aan dat er weinig wordt gepest en dat 
leraren optreden als dit wel gebeurt. Vanwege de kenmerken van de 
leerlingen, de ouders en de wijk waarin de school staat, is de school 
zich ervan bewust dat zij structureel aandacht moet besteden aan de 
sociale veiligheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
leerlingen. Dit vergt continue aandacht van het hele team. De huidige 
aanpak werpt zijn vruchten af. 
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3.3. Onderwijsresultaten 

Resultaten 
De resultaten van de leerlingen aan het einde van de basisschool 
liggen in 2016, 2017 en 2018 onder het niveau dat op grond van de 
kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. De wet 
geeft aan dat scholen voldoende leerresultaten moeten behalen (art. 
10a WPO en de Regeling leerresultaten po) en daaraan voldoet Het 
Parelhof niet. De school is zich hiervan bewust en is al langere tijd op 
zoek naar passende verklaringen voor de tegenvallende resultaten. Er 
worden regelmatig analyses gemaakt, de school zet scholing en 
verbeterplannen in maar vooralsnog is geen sluitende verklaring 
gevonden. Wel is de prognose voor de huidige groep 8 positief 
waardoor de school dit jaar mogelijk voldoende resultaten behaalt. 

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Kwaliteitszorg 
De school zet verschillende instrumenten in om de kwaliteit van het 
onderwijs te onderzoeken, verbeteren en borgen. De school voldoet 
hiermee aan haar wettelijke verplichting. 
Er is een managementteam dat naast de directeur ook bestaat uit 
twee locatiedirecteuren en intern begeleiders. Dit managementteam 
stuurt twee scholen aan, waaronder Het Parelhof. De directie maakt 
schoolbrede analyses van de resultaten en betrekt hierbij veel 
gegevens die zij heeft over de leerlingen. Naast de resultaten is dit 
bijvoorbeeld ook de thuissituatie. Tijdens de zogenoemde 'datadagen' 
bespreekt de school alle gegevens teambreed om vervolgens het 
vervolgaanbod of extra hulp te bepalen. Hiermee liggen er voldoende 
aangrijpingspunten om op een cyclische en planmatige manier aan 
kwaliteitsverbetering te werken. Zoals al eerder opgemerkt, beschikt 
de school over grote hoeveelheden gegevens van leerlingen. 
 
Toch kan de school nog niet goed aangeven welke categoriën 
leerlingen al dan niet profiteren van het onderwijs en waar nog winst 
te behalen is. Uit onze analyses bleek dat meer leerlingen 
onvoldoende leerwinst behalen dan de school vermoedde. Het zoeken 
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naar de juiste verklaringen kan daarom sterker. De school krijgt 
hiervoor een herstelopdracht. 
 
Kwaliteitscultuur 
Op basis van de gesprekken met team, directie en de intern begeleider 
hebben we de kwaliteitscultuur als goed beoordeeld. De leraren zijn 
niet alleen gedreven om aan de kwaliteitsverbetering te werken, zij 
voelen zich ook zeer verantwoordelijk voor alles wat de kinderen 
aangaat. Zij voelen zich hierbij ondersteund door de directeur. Dit 
geldt niet alleen voor de leraren maar evenzo voor de 
onderwijsondersteuners. Er is veel expertise in de school. Er heerst 
een professionele cultuur waarbij het gewoon is samen lessen voor te 
bereiden, bij elkaar in de groepen te observeren, kennis te delen en 
elkaar om hulp te vragen. Door de organisatie van de lessen met de 
leerpleinen en het groepsdoorbroken werken, kennen alle leraren 
vrijwel alle leerlingen. Het van en met elkaar leren geldt daarom zowel 
voor de leerlingen als voor het lerarenteam. 

3.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
  
Het bestuur en de school kunnen zich vinden in dit rapport en zijn het 
eens met de inhoud. 
De school heeft het onderzoek van de inspectie als prettig en 
waardevol ervaren. Het gezamenlijk bezoeken van de lessen heeft de 
school nog beter zicht gegeven op het onderwijs aanbod. De school 
gaat verder met de ingeslagen weg en pakt de gegeven 
herstelopdracht op. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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