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Vrije school Michaël heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het
basisarrangement.

Wat gaat goed?
De school laat zien dat er de afgelopen jaren veel verbeteringen zijn bereikt in
de onderdelen die we hebben onderzocht.

• Het onderwijsaanbod van de school is goed. Het is breed en zorgvuldig
doordacht.

• De afspraken en werkwijzen om de ontwikkelingen van de leerlingen te
volgen, zijn goed.

• Het lesgeven van de leraren is van voldoende kwaliteit.
• De school gebruikt veel mogelijkheden om samen te werken met ouders

en met organisaties.
• De school zorgt er goed voor dat de leerlingen zich veilig voelen.
• De leerresultaten aan het einde van klas 6 zijn al drie jaren op rij

voldoende.
• Het bestuur, de directie en de leraren werken samen op een goede manier

aan de kwaliteit van het onderwijs.
• Binnen het team is een goede taakverdeling met duidelijke afspraken over

hoe er wordt gewerkt.

Wat kan beter?
• De school kan ouders, behalve bij pedagogische taken, ook betrekken bij

de onderwijskundige opdrachten van het onderwijs.
• Het team kan eigen normen voor haar leerresultaten bepalen voor het

onderwijs.

SAMENVATTING
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Wat voor onderzoek heeft de inspectie gedaan?
Volgens de wet moeten alle scholen eens in de vier jaar door de inspectie
worden bezocht. Vanaf januari 2015 krijgen alle scholen die daarvoor in
aanmerking komen een onderzoek met een concept-waarderingskader. Dit
kader is in juni 2016 bijgesteld. Vanaf 24 oktober krijgen scholen een onderzoek
met dit bijgestelde onderzoekskader voor 2017. Zo ook Vrije School Michaël.
Voor meer informatie over het nieuwe toezicht en de opzet van de vernieuwde
kwaliteitsonderzoeken en het nieuwe onderzoekskader, zie de website van de
inspectie www.onderwijsinspectie.nl.

Werkwijze
Op 9 februari 2017 hebben de volgende onderzoeksactiviteiten plaatsgevonden:
• een documentenanalyse,
• gesprekken met verschillende groepen belanghebbenden: directie, intern

begeleiders, leraren, ouders en leerlingen,
• observaties van de onderwijspraktijk in een aantal groepen, die we samen

met een observant van de school hebben uitgevoerd.

Op 10 februari hebben we een feedbackgesprek gevoerd met het bestuur, de
schoolleiding, de intern begeleiders en de leraren van de school. In dit gesprek
zijn de bevindingen en oordelen van de inspectie besproken en heeft de school
aangegeven wat zij gaat doen met deze bevindingen.

Naast de beoordeelde standaarden hebben wij enkele aanvullende wettelijke
aspecten beoordeeld. Wanneer niet voldaan is aan één of meer van deze
artikelen, geven wij dat aan in paragraaf 3.2.

Leeswijzer
Hierna volgt eerst de conclusie van het onderzoek op Vrije School Michaël.
Hoofdstuk 3 geeft per kwaliteitsgebied de resultaten van het onderzoek. In
hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en de rapportage
opgenomen.

INLEIDING1
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Sinds een aantal jaren is in Vrije School Michaël gewerkt aan een groot aantal
verbeteringen. Zowel in het bestuur als in het team was er een breed
gedragen besef dat het onderwijs en de aansturing ervan beter kon en beter
moest.
Dat is gelukt. Er zijn in dit inspectieonderzoek geen onderdelen waarvan is
vastgesteld dat de kwaliteit ontoereikend is. Dat was wel het geval in 2013.
De verbeteringen zijn goed zichtbaar in de aansturing van de organisatie en
in de uitvoering en de borging van de onderwijsleerprocessen. Het beleid dat de
school voert op de (sociale) veiligheid is goed. De leerresultaten zijn van
voldoende kwaliteit. Vrije school Michaël laat daarmee zien een goede school te
zijn.
En volgende stap zou kunnen zijn dat de school haar eigen doelen en ambities
expliciteert en daarbij criteria formuleert voor leerresultaten, die passen bij de
mogelijkheden van haar leerlingen.

HOOFDCONCLUSIE2
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Aanbod
Het team van Vrije school Michaël biedt de leerlingen leerinhouden
die kenmerkend zijn voor het vrijeschoolonderwijs (zoals heemkunde of de
vertelstof van klassieke verhalen). Tegelijkertijd heeft de school gekozen voor
leerstof die past bij de onderwijsbehoeften van haar doelgroep en bij de actuele
inzichten en vereisten die gelden voor een verantwoord
onderwijsaanbod. Dat maakt de school zichtbaar in het aanbod voor taal,
lezen en rekenen-wiskunde maar ook voor de inhouden van het
periodeonderwijs, een aanbod van "leren en bewegen", het beredeneerde
aanbod voor cultuuronderwijs, muziek, drama en de nieuwe leerlijn
mediawijsheid. Ook de leeromgeving is door de school bewust vorm gegeven.
Het Groene Plein is daarvan een voorbeeld, maar ook de leerlingenbibliotheek
met een zorgvuldig samengestelde collectie jeugdliteratuur.
Bovendien heeft de school de "Meanderklas" ingericht voor leerlingen die om
diverse redenen gedurende een aantal weken gelegenheid krijgen om op een
passende wijze te (leren) werken aan onderdelen uit het curriculum. Het rijke en
brede aanbod dat de leraren in leer- en ontwikkelingsdoelen nastreven, is van
een goede kwaliteit.

Zicht op ontwikkeling
In het vorige bezoek van de inspecteur werd vastgesteld dat de planmatigheid
en de uitvoering van de zorg en begeleiding belangrijke verbeterpunten kende.
Nu hebben we vastgesteld dat in het team een inzichtelijke en planmatige
werkwijze met bijbehorende afspraken is ontwikkeld en vastgelegd waarmee zij
het leren van hun leerlingen kunnen volgen. De leraren hebben daardoor goed

RESULTATEN ONDERZOEK VRIJE SCHOOL MICHAËL3

3.1 Kwaliteitsoordelen op onderzochte standaarden

Kwaliteitsgebied Onderwijsproces Onvoldoende Voldoende Goed

•

•

•

•

OP1 Aanbod

OP2 Zicht op ontwikkeling

OP3 Didactisch handelen

OP6 Samenwerking

Onderwijsproces laat goede ontwikkelingen zien
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zicht op de ontwikkelingen en vorderingen van hun leerlingen. Dat geldt voor
het schoolniveau, het groepsniveau maar ook voor het leerlingniveau.
In de jaarplanning zijn regelmatige overleggen waarin het team samen met de
intern begeleider nagaat welke vorderingen er zijn. Er vinden evaluaties en
analyses plaats, die leiden tot conclusies over (het vervolg van) het onderwijs
aan de leerlingen. De leraren zijn daardoor in staat om vroegtijdige signalering
uit te voeren en in de groepen het onderwijs af te stemmen op de
onderwijsbehoeften van hun leerlingen.
Tegelijkertijd heeft het team met behulp van trendanalyses ook zicht op de
leerresultaten gedurende langere tijd in de school. De achterblijvende resultaten
van het onderwijs in technisch lezen in de klassen 1 en 2 zijn daardoor reden
voor nadere analyse.
.
Didactisch handelen
Tijdens de lesbezoeken die we in de klassen deden, zagen we dat het didactisch
handelen van de leraren van voldoende kwaliteit is. Duidelijk is dat dit een
aandachtspunt is geweest voor het team in de afgelopen jaren. De leraren
organiseerden in hun lessen activerende en coöperatieve werkvormen om te
zorgen voor betrokkenheid en taakgerichtheid bij de leerlingen. De instructie die
we zagen, was erop gericht om de leerlingen vlot aan het werk te zetten en
gedifferentieerd de leerstof te laten verwerken. Ook het klassenmanagement dat
de leraren hanteren, werkte ondersteunend voor de voortgang van de les.

Samenwerking
De school kent een breed palet aan partners die zij betrekt bij haar organisatie.
Daarbij gaat het om "gebruikelijke" partners als het samenwerkingsverband,
ouders en diverse contacten in de wijk. Ouderhulp bij vaklessen, verschillende
werkgroepen en jaarfeesten leveren een belangrijke bijdrage aan de organisatie
van de pedagogische waarden en het klimaat in de school. Het open Groene
Plein is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigingen uit de
wijk. De school deelt deze speelplek dan ook met de buurt en vervult daarmee
een maatschappelijke taak.
In de onderwijskundige taken die de school met haar partners vorm
geeft, onderzoekt de school de mogelijkheden om in de voorschoolse periode
van de kleuters, de doorgaande leerlijnen onderling af te stemmen en te
versterken. Dat gebeurt in samenwerking met de kinderopvangorganisatie die
een antroposofische peutergroep is gestart in het schoolgebouw. Ook
onderhoudt de school contact met de bovenbouw (het vrijeschools voortgezet
onderwijs) op diverse locaties, met name het Michaël College in Zwolle.
Er liggen nog kansen en mogelijkheden voor de school om de
ouderbetrokkenheid te versterken op het gebied van de onderwijskundige taken
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waaraan de school werkt. Daarmee bedoelen we dat het voor ouders van belang
is om, naast de pedagogische opdrachten, ook actief betrokken te zijn bij de
onderwijskundige opdrachten die een school heeft met de leerlingen. De wijze
waarop de school werkt aan haar leerresultaten, met name van de meer
"schoolse" vaardigheden van de leerlingen, hoort hierbij.

Veiligheid
In de school is een veiligheidsbeleid (in het Veiligheidsplan 2016-2017) geborgd
dat voldoet aan de wettelijke basiskwaliteit. Het bevat zowel de preventieve als
de curatieve werkwijze en is op maat gemaakt door de school. Afspraken over
de fysieke en sociale omgeving maken er onderdeel van uit en de afspraken
worden aantoonbaar nageleefd door alle betrokkenen. In het team is een leraar
die taken coördineert en vervult in het veiligheidsbeleid. Er is een jaarlijkse
meting van de veiligheid van de leerlingen, die geldt als een
signalering waarmee het team, indien nodig, tot interventies komt.

In de gesprekken die we voerden met een aantal ouders en leerlingen, werd
ons verteld dat de betrokkenen zich veilig voelen in de dagelijkse
schoolsituaties. Zowel leerlingen als ouders geven aan dat het schoolteam er
werk van maakt als er situaties van sociale onveiligheid (dreigen te) ontstaan.
Het anti-pestprotocol heeft hierin een functie, evenals de leerlijn mediawijsheid
en het aanbod voor het leren en ontwikkelen van de sociaal-emotionele
vaardigheden. Het pedagogisch uitgangspunt voor de school is dat dit in alle
situaties en lessen aan de orde moet zijn.

De school heeft ten slotte heldere afspraken en omgangsregels voor binnen en
buiten het gebouw. De leerlingen kennen die en hebben ze deels zelf gemaakt.
Ook met de ouders heeft de school afspraken die gaan over de onderlinge
omgang. In de jaarlijkse schoolgids is dit beschreven. Omdat het
veiligheidsbeleid en de uitwerking ervan zich kenmerkt als volledig en van
toepassing op wat voor de school van belang is in zowel de
pedagogische opdracht als de maatschappelijke noodzaak, beoordelen we dat
het van goede kwaliteit is.

Kwaliteitsgebied Schoolklimaat Onvoldoende Voldoende Goed

•SK1 Veiligheid

Schoolklimaat gedragen door goed veiligheidsbeleid
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Onderwijsresultaten
In het vorig schooljaar heeft de school voor het eerst gewerkt met een
genormeerde eindtoets in klas 6 om de eindresultaten van het onderwijs te
meten. De resultaten van deze toets lagen boven de ondergrens die we
hanteren. In de twee schooljaren daarvoor verantwoordde de school zich over
haar eindresultaten met behulp van genormeerde toetsen voor begrijpend lezen
en rekenen-wiskunde uit het leerlingvolgsysteem van klas 6. Ook daarmee werd
zichtbaar dat deze eindresultaten van voldoende kwaliteit waren.

De school, met haar brede en rijke onderwijsaanbod, zou zich af kunnen vragen
op welke wijze zij de resultaten van het werken aan haar eigen ambities en
doelen zichtbaar kan maken. Bovendien hanteert de school nu in haar
leerresultaten voor taal en rekenen voornamelijk de criteria die de inspectie in
gebruik heeft. Op basis van een analyse van kenmerken van de
leerlingpopulatie, kan het team eigen en meer specifieke doelen formuleren die
leiden tot passende criteria voor het bereiken van leerresultaat.

Kwaliteitszorg
Het stelsel van kwaliteitszorg dat het bestuur en de directie hebben ingericht,
is deugdelijk vormgegeven en van goede kwaliteit. Het werkt inzichtelijk en
transparant, is cyclisch en organisatiebreed zichtbaar in de
onderwijsleerprocessen. De bestuurskalender vermeldt de plannen, de ambities
en de verbeterpunten. De financiële situatie is op orde. De school kent
momenteel een sterke groei van leerlingen, waarbij het bestuur aangeeft alert te
zijn op de consequenties en mogelijke risico's die daarmee gepaard gaan.
In het schoolplan 2015-2019 is vastgelegd welke doelen de organisatie zich
heeft gesteld. Jaarlijks werkt het team aan de inhouden daarvan, waarbij een

Kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten Onvoldoende Voldoende Goed N.t.b.

•OR1 Resultaten

Onderwijsresultaten zijn voldoende

Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie Onvoldoende Voldoende Goed

•

•

KA1 Kwaliteitszorg

KA2 Kwaliteitscultuur

Kwaliteitszorg en ambitie zijn goed vorm gegeven
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taakverdeling in werkgroepen geldt. Tussentijdse evaluaties vinden plaats, zowel
intern als extern. Conclusies leiden tot verbeteringen of bijstellingen. De
verantwoording van de bereikte resultaten en de ontwikkelingen die zijn ingezet,
vindt regelmatig en inzichtelijk plaats. Daarbij is niet alleen oog voor de
financiële en onderwijskundige kant maar ook voor andere onderdelen van de
organisatie, bijvoorbeeld in het Sociaal Jaarverslag 2016.

Kwaliteitscultuur
Het bestuur en het schoolteam tonen zich betrokken deelnemers aan een
lerende organisatie. Er is gelegenheid voor leraren om zich verder te
professionaliseren. Zo zijn er in het team een reken- en taalspecialist die hun
expertise inzetten ten behoeve van teambrede opdrachten en vragen. Een
voorbeeld daarvan is het Denk-project, waarbij een leraar de kartrekker is. In
het team is dit project opgepakt om met behulp van versterking van
vaardigheden en inzichten, het onderwijs in begrijpend lezen geïntegreerd uit te
kunnen voeren. Ook de schoolbibliotheek heeft hierbij een impuls gekregen.
Daarnaast zijn er in het team andere deskundigen, zoals de leraar van de
bewegende klas, de intern begeleider voor de kleuters en voor de klassen 1 tot
en met 6, als ook de medewerker op het secretariaat. De gesprekkencyclus die
in ontwikkeling is, verbindt de leraar of medewerker met de organisatie in
termen van ambities en doelen voor het onderwijs. Zelfreflectie is hierin
kenmerkend.
Het eigenaarschap van de leraren en het draagvlak dat er is om samen
verantwoordelijk te zijn voor ontwikkelingen en verbeteringen, zijn redenen om
deze standaard als goed te waarderen.

De inspectie concludeert dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de
wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd.

3.2 Overige wettelijke voorschriften
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Dit rapport beschrijft de oordelen van de inspectie over de kwaliteit van het
onderwijs op Vrije School Michaël. We hebben de school en het bestuur
gevraagd om de ontwikkelrichting aan te geven op basis van de eigen
kwaliteitsoordelen en die van de inspectie.

Hieronder volgt het bestuurlijk antwoord van Vrije school Michaël op het
inspectierapport

School en bestuur zijn verheugd over het inspectierapport en kunnen zich
herkennen in de beoordeling en de aanbevelingen die erin zijn gedaan.
Er is de afgelopen jaren vanuit visie en met enthousiasme, systematisch en met
grote inzet gewerkt; dit heeft geleid tot onderwijs én rapport waar we trots op
zijn.

Aan de ambities zoals deze verwoord staan in ons vierjaren schoolplan hebben
we naar aanleiding van de bevindingen en aanbevelingen van de inspectie een
aantal ontwikkelpunten toegevoegd.

Aanbod:
Nieuw ingezette ontwikkelingen zullen expliciet worden geborgd. Ook wij
kwalificeren ons aanbod als goed. Onze intentie is om ons meer te profileren op
dit aspect. Wij zullen gaan onderzoeken of en hoe wij ons in de komende jaren
willen onderscheiden als excellente cultuurschool om daarmee als
voorbeeldschool ook anderen te inspireren.

Zicht op ontwikkeling:
De taalwerkgroep heeft inmiddels naar aanleiding van dit inspectierapport een
speerpunt gemaakt van de aanbevolen analyse van de resultaten voor
technisch lezen in klas 1 en 2. Wij zien als trend dat de aanloop tot goede
leesresultaten binnen ons onderwijs meer tijd vraagt. In de analyse zal het
aanbod zoals wij dat nu bieden in de kleuterschool worden meegenomen. Het
uitbreiden van de natuurlijke speelomgeving met uitnodigend taalspelmateriaal
voor de kleuters is opgenomen als ontwikkelrichting.

Didactisch handelen:
De nadrukkelijke ambitie van directie en team is om de standaard didactisch
handelen met ‘goed’ beoordeeld te zien worden. Daartoe zullen de didactische
vaardigheden met betrekking tot het coöperatief leren verder ontwikkeld

REACTIE VAN HET BESTUUR4
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worden. Daarnaast is het bekwaamheidskompas leidend bij individuele
professionalisering op dit vlak.

Onderwijsresultaten:
In dit kader is er sprake van meetbare – en niet meetbare resultaten. De school
neemt de oproep van de inspectie ter harte om specifieke normen voor het
vrijeschool curriculum te gaan stellen. Het team voelt zich opgeroepen om de
ontwikkelingsdoelen welke karakteristiek zijn voor onze vrijeschool te vertalen
naar ieder individu; er zal worden gezocht naar een passende vorm die recht
doet aan kind en onderwijs.
De school heeft zich voorgenomen om schoolnormen voor rekenen en taal te
gaan stellen die aansluiten bij de mogelijkheden van de kinderen en bij de
kwaliteit die zij van het onderwijs verwacht; deze schoolnormen zullen expliciet
worden onderbouwd. In specifieke gevallen zal zelfs worden overgegaan op
onderbouwde afwijkende klasnormen.

Kwaliteitszorg:
De processen zoals deze zijn beschreven zullen de komende jaren worden
verfijnd en geborgd. Aandachtspunt hierbij is dat er gestreefd wordt naar
efficiënte verslaglegging waarbij overbodige administratieve last wordt
vermeden; zodat de plannen ‘levend’ blijven en de primaire aandacht van de
leerkracht naar de kinderen gaat.

Samenwerking:
De aanbeveling om ouders meer te gaan betrekken bij de onderwijsopdracht is
als een wekkende oproep ontvangen. De school realiseert zich dat zij tot nu toe
duidelijk een ander accent legt en dit ook uitstraalt naar ouders. Tegelijkertijd
werd de aanbeveling zeer herkend en zal de komende jaren vorm gegeven
worden aan een duidelijkere positionering van dit belangrijke deel van het
onderwijs. De verwachting is, dat dit een grote bijdrage kan leveren aan het
onderwijs, aangezien de ouderbetrokkenheid groot is.
Een ouderplatform om oudergeluiden met betrekking tot de school en de
onderwijsinhouden nadrukkelijk een plek te geven zal in het nieuwe schooljaar
worden gestart.

Tot slot zal de kwaliteitscultuur die aanwezig is op de school vanzelfsprekend
leidend blijven en impliceert dat de school als lerende organisatie zich zal blijven
ontwikkelen.

maart ’17
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Namens bestuur en team, Daniëlle Wessels
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