Stichting Delta De Bilt
voor Primair Onderwijs

Onderzoek bestuur en scholen
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 26 mei 2020

Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit
jaar uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Delta De Bilt voor Primair
Onderwijs. We hebben onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt
voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is
om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.
Wat gaat goed?
Het bestuur heeft goed zicht op de onderwijskwaliteit van de scholen
en weet daardoor wat zij nodig hebben.
De bestuur kenmerkt zich als een professionele organisatie waar
gedreven mensen samenwerken die continu gericht zijn op goed
onderwijs op de scholen. Vanuit een gedeelde visie op het onderwijs
lukt het hen om de uitwerking daarvan op de werkvloer te realiseren.
Het bestuur ondersteunt de scholen hierin en biedt personeelsleden
kansen om hun talenten verder te ontwikkelen.

Bestuur: Stichting Delta De Bilt voor
Primair Onderwijs
Bestuursnummer: 41794

Aantal scholen onder bestuur: 10
Totaal aantal leerlingen: 2600
Lijst met onderzochte scholen:
07EI|C2 Rkbs St.Theresia, locatie Van
Dijck
03MI|C1 cbs Martin Luther King
07TV|C1 Wereldwijs
07NH|C1 De Kleine Prins

Het bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan de financiële
verplichtingen om het onderwijs te verzorgen.
Wat kan beter?
Het bestuur streeft naar een goede kwaliteit van het onderwijs op de
scholen. Wij vinden wel dat het bestuur duidelijker zou kunnen maken
wat het daar precies onder verstaat door concrete, toetsbare doelen
te formuleren, met name op het gebied van het onderwijsleerproces.
Het bestuur kan de informatiewaarde van de continuïteitsparagraaf
verder vergroten door nadere toelichtingen in de
continuïteitsparagraaf op te nemen. Ook kan zij in de volgende
bestuursverslagen meer aandacht geven aan de verantwoording over
de inzet van de ontvangen middelen voor passend onderwijs van het
samenwerkingsverband.
Aan de intern toezichthouder vragen wij om in zijn verslag meer
inzicht te geven over zijn handelen en de resultaten die dat oplevert
en ook nader toe te lichten hoe zij toeziet op de doelmatige besteding
van het geld dat het bestuur ontvangt van het Rijk.
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Wat moet beter?
Het bestuur moet ervoor zorgen dat Rkbs St.Theresia, locatie Van Dijck
haar berekening van de onderwijstijd conform de wet vormgeeft.
Het bestuur moet ervoor zorgen dat basisschool De Kleine Prins
verzuim zonder geldige reden van leerlingen die binnen vier weken 16
uur afwezig zijn, bij het digitaal verzuimloket DUO wordt gemeld.
Vervolg
Wij hebben met het bestuur afgesproken vóór 1 augustus 2020 een
correcte berekening aan te leveren betreffende de onderwijstijd op
Rkbs St.Theresia, locatie Van Dijck voor het schooljaar 2020-2021.
Tevens hebben we afgesproken dat we op een nader te bepalen
moment in het najaar 2020 een herstelonderzoek zullen uitvoeren op
basisschool De Kleine Prins om na te gaan of meldingsplicht voldoet
aan de wettelijke regels.
Beide afspraken staan verderop in het rapport vermeld bij het
overzicht van de herstelopdrachten.
In principe voeren we over vier jaar weer een onderzoek uit naar het
bestuur en de scholen van de Stichting Delta De Bilt.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in januari en februari 2020 een vierjaarlijks
onderzoek uitgevoerd bij Stichting Delta De Bilt voor Primair
Onderwijs. In een vierjaarlijks onderzoek staan de volgende vragen
centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van
deugdelijk financieel beheer? Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de
hand van vier deelvragen:
1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en
op schoolniveau. Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek
zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

We doen niet alleen onderzoek op het niveau van het bestuur. We
onderzoeken ook de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen
waarvoor het bestuur verantwoordelijk is.
Op schoolniveau hebben we onderzoek gedaan bij rkbs St. Theresia,
loc. Van Dijck, cbs Martin Luther King en basisschool Wereldwijs. We
hebben deze onderzoeken ingericht als verificatieonderzoeken. Het
verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg op bestuursniveau. We voeren het in de eerste plaats
uit om vast te stellen of de standaarden van het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende zijn; het onderzoek laat zien of
het bestuur voldoende informatie heeft over de scholen en of sturing
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op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het geeft
ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de scholen.
Tot slot hebben we in het kader van ons toezicht op overige wettelijke
vereisten een leerplichtonderzoek uitgevoerd op de rkbs De Kleine
Prins.
Onderstaande tabel geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij
scholen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze scholen
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs.
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op de verschillende
scholen. Ook is aangegeven welk type onderzoek is ingezet.

Verificatie
School

1

2

3

●

●

●

●

●

●

KA1 Kwaliteitszorg

●

●

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

●

●

Onderwijsproces
OP1 Aanbod
OP2 Zicht op ontwikkeling
OP3 Didactisch handelen
OP4 (Extra) ondersteuning
OP6 Samenwerking
OP8 Toetsing en afsluiting
Schoolklimaat
SK1 Veiligheid
SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat
Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten
OR2 Sociale en maatschappelijke competenties
OR3 Vervolgsucces
Kwaliteitszorg en ambitie

KA3 Verantwoording en dialoog

1. Rkbs St.Theresia, locatie Van Dijck 2. cbs Martin Luther King
3. Wereldwijs

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie zoals enkele leden van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad en de raad van toezicht. Op de drie scholen
waar een verificatieonderzoek heeft plaatsgevonden hebben
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we gesproken met leerlingen, leraren en ouders. Ook hebben we met
een aantal directeuren gesproken van scholen waar we geen
onderzoek hebben uitgevoerd en hebben we een bijeenkomst van het
ib-netwerk bijgewoond.
Legenda

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 rkbs St.Theresia,
locatie Van Dijck)
• Registratie en melding van aan- en afwezigheid art. 11; 13a; 14; 18;
21a; 27c Leerplichtwet 1969; art. 6; 8 lid 12; 13 lid 1 onder k; 40,
40c WPO (bij basisschool De Kleine Prins)

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat

Signalen
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek.
Er zijn geen recente signalen over het bestuur en de scholen bij ons
binnengekomen die opvolging vereisen.

Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
de drie verificatieonderzoeken. Hoofdstuk 4 gaat in op de resultaten
van het leerplicht onderzoek op één van de scholen. In hoofdstuk 5 is
de reactie van het bestuur op het onderzoek en rapportage
opgenomen.
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat
de oordelen zijn op de twee onderzochte kwaliteitsgebieden op
bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de
gerealiseerde kwaliteit op de scholen. Daarnaast staat hierin in
hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.
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Samenvattend oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Het bestuur van Stichting Delta De Bilt heeft haar kwaliteitszorg en
financieel beheer goed op orde. We hebben alle standaarden van het
kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie op bestuursniveau dan ook
als Goed gewaardeerd. Tijdens het onderzoek hebben wij een grote
mate van deskundigheid, professionaliteit en gedrevenheid
geconstateerd die doorwerkt in de onderwijskwaliteit van de scholen.
Wel kan het bestuur de verwachtingen ten aanzien van het
onderwijsleerproces concreter formuleren en voorzien van toetsbare
doelen.
Wij zien op dit moment geen financiële risico’s die het voortbestaan
van het bestuur binnen nu en twee jaar in gevaar kunnen brengen.
Ook het financieel beheer is in orde. Hiermee voldoet het bestuur aan
de eisen van het kwaliteitsgebied financieel beheer.

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen.

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
Deze vraag beantwoorden we positief omdat het bestuur zijn
kwaliteitszorg op papier en in de praktijk goed op orde heeft. We
waarderen de standaard Kwaliteitszorg daarom als Goed.
Het bestuur hanteert een goed kwaliteitszorgsysteem en streeft
ambitieuze doelen na die passen bij de maatschappelijke opdracht die
het bestuur zichzelf toedicht. Wanneer de situatie er naar vraagt
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handelt het bestuur adequaat. Zo heeft zij in de afgelopen jaren
samen met het team van de Van Dijckschool hard gewerkt aan een
kwaliteitsverbetering op de school.
Een fijnmazig systeem van kwaliteitszorg dat bestaat uit 25
indicatoren, waaronder tevredenheidspeilingen en
onderwijsresultaten, rapporteert over diverse organisatiegebieden,
zoals leiderschap en management van middelen. Op deze wijze kan
het bestuur een algemeen beeld krijgen van de stand van zaken
binnen de stichting en van de scholen. Het bestuur kan zich nog
beraden op het versterken van de indicator 'Schoolbezoek' door de
bijbehorende kwaliteitskaart te voorzien van concrete en toetsbare
doelen. Ook kan het bestuur nadenken over het overdraagbaar maken
van een aantal andere, volgens het huidige bestuur, belangrijke
indicatoren zoals de externe contacten met organisaties die voor de
scholen iets betekenen.
Stichting Delta De Bilt werkt aan de hand van zes kernwaarden die
uitgebreid en duidelijk uitgewerkt zijn in een strategisch
beleidsplan. Het bestuur verlangt van al haar scholen dat zij deze
kernwaarden in hun beleidsstukken en in het onderwijs terug laten
komen. Tijdens de verificatieonderzoeken hebben we daar mooie
voorbeelden van gezien, zoals de uitwerking van boeiend onderwijs.
Ook in de schoolplannen zijn de kernwaarden duidelijk vertaald naar
concrete activiteiten en plannen. Kenmerkend hierin is de ambitie en
de motivatie waarmee de teams op de scholen werken waaruit blijkt
dat de visie op goed onderwijs breed wordt gedragen.
Het bestuur beschouwt kwaliteitszorg niet als een onderdeel dat enkel
op papier bestaat. Kenmerkend voor het systeem en de daarbij
behorende visie is de mate van vertrouwen die er bestaat tussen de
scholen en het bestuur en de scholen onderling. Scholen worden
aangemoedigd om, binnen de koers van de stichting, zich ieder op hun
eigen, unieke manier te ontwikkelen. Daarin staat de autonome rol
van de schoolleiders in het aansturen van de scholen centraal. Tijdens
dit onderzoek hebben we kunnen concluderen dat deze aanpak werkt,
mede door het onderwijskundig leiderschap van de schoolleiders.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
Het antwoord op deze vraag is bevestigend. We zien dat het bestuur
voorziet in middelen en mogelijkheden om een professionele cultuur
binnen de stichting te verwezenlijken. We waarderen de standaard
Kwaliteitscultuur dan ook als Goed.
Het motto binnen Stichting Delta De Bilt is 'boeiend onderwijs in een
lerende organisatie'. Samen met de scholen geeft het bestuur vorm
aan de vertaling van het motto. De verbinding tussen bestuur en
scholen en tussen scholen onderling, is vertaald in een gezamenlijke
visie op goed onderwijs en hebben ze met elkaar beschreven in een
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strategisch beleidsplan. Dit zorgt ervoor dat de visie breed gedragen
wordt en op alle scholen terug te zien is. Het bestuur faciliteert en
stimuleert de scholen in hun schoolontwikkeling. Het blijvend
ontwikkelen van competenties is een vanzelfsprekendheid bij het
personeel van Stichting Delta De Bilt. Zo worden er kenniscolleges
georganiseerd waar externe professionals spreken over een
onderwerp dat leeft bij de scholen. Binnen de stichting is er tevens een
interne leerplek waar alle personeelsleden scholing kunnen volgen die
een bijdrage levert aan de schoolontwikkeling. Ook zien wij dat
scholen elkaar onderling stimuleren doordat zowel de schoolleiders
als de leraren regelmatig met elkaar spreken over de kwaliteit op hun
scholen. We hebben kunnen vaststellen dat de cultuur binnen
Stichting Delta De Bilt open, transparant en integer is. De
personeelsleden die wij gesproken hebben zijn dan ook trots en dat ze
bij deze stichting werken.
Tot slot dragen de verschillende netwerkbijeenkomsten bij aan het
versterken van de kwaliteit van het onderwijs en het leren door en
met elkaar. Voorbeelden hiervan zijn de netwerken voor groep 1-2
leerkrachten, ICT en voor de intern begeleiders. Door het bijwonen
van het laatstgenoemde netwerk hebben wij kunnen constateren dat
er professioneel en gezamenlijk gesproken wordt over allerlei
casussen.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
We waarderen de standaard Verantwoording en dialoog als Goed
omdat het bestuur er in slaagt op een transparante wijze zich te
verantwoorden en een open, integere dialoog te voeren.
Het bestuur wil transparant zijn over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en slaagt daar ook goed in. Het bestuur verantwoordt
zich intern en extern middels een toegankelijk jaarverslag, de eigen
website en vermelding van eigen kwaliteit op de website van Scholen
op de Kaart. Het bestuur heeft tegenspraak georganiseerd door
regelmatig met onder andere de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (gmr) en de raad van toezicht (rvt) te spreken
en betrekt bovendien interne en externe belanghebbenden
nadrukkelijk bij de beleidsontwikkeling. De taken en
verantwoordelijkheden tussen de raad van toezicht, bestuur,
schoolleiders en leraren is duidelijk belegd en vastgelegd. Daarbinnen
weet eenieder bij wie hij/zij terecht kan voor dialoog en
verantwoording. Het bestuur communiceert en opereert op
transparante en integere wijze, conform de uitgangspunten van de
Code Goed Bestuur. De rvt van Stichting Delta De Bilt is een goede
gesprekspartner voor het bestuur omdat zij naast toezicht houden
ook als sparring partner fungeert voor het bestuur. Zowel de gmrleden als de rvt-leden zijn erg tevreden over de samenwerking met het
bestuur. Ze zijn positief over de korte lijnen die er zijn en de
toegankelijkheid van het bestuur. Besluitvormingsprocessen verlopen
transparant en beide geledingen zijn goed op de hoogte van wat er
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speelt door de frequente (in)formele overleggen. Het bestuur voert
vanuit zijn maatschappelijke opdracht samen met relevante partners
de dialoog over gemeenschappelijke doelen op de terreinen van
onderwijs, opvang en zorg. We hebben mooie voorbeelden gezien van
een samenwerking met bijvoorbeeld de muziekschool of de
gedecentraliseerde opvang van NT2-leerlingen. Tot slot constateren
wij dat het bestuur een uitgebreid netwerk heeft met wie een actieve
dialoog gevoerd wordt. Dit gebeurt onder andere met
opleidingsinstituten, de gemeente en collega besturen en scholen.

2.2. Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het financieel beheer op de standaarden
voor financiële continuïteit en financiële rechtmatigheid. Voor
financieel beheer hanteren wij alleen de oordelen Voldoende en
Onvoldoende. Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid,
tenzij daar nadrukkelijk aanleiding voor is.
Het financieel beheer beoordelen wij als Voldoende, omdat zowel de
financiële continuïteit als de rechtmatigheid Voldoende zijn.

Financiële continuïteit
In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van het bestuur te
zien. Dit is de ontwikkeling van de afgelopen drie jaar en de begroting
voor de komende drie jaar, gebaseerd op de jaarverslagen van het
bestuur.

Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2,35

2,41

2,72

2,61

2,68

2,77

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,74

0,75

0,77

0,76

0,77

0,77

Weerstandsvermogen

< 5%

23,0%

22,4%

22,3%

23,1%

23,5%

23,8%

Huisvestingsratio

> 10%

8,1%

8,3%

8,4%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

0,3%

1,2%

1,6%

0,8%

0,6%

0,5%

Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. De tabel

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

12/27

geeft geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigt dat beeld.

Continuïteitsparagraaf
De in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo) voorgeschreven
elementen uit de Continuïteitsparagraaf zijn weliswaar aanwezig in
het bestuursverslag, maar de informatiewaarde ervan kan beter in de
volgende bestuursverslagen. In art 4, lid 4 van de Rjo worden namelijk
toelichtingen gevraagd bij de onderdelen van de
continuïteitsparagraaf, die wij nu nog niet volledig aantreffen. Het
gaat om:
• De toelichting op de meerjarenbegroting. Hierin kan het bestuur
een duidelijker verbinding leggen met de doelstellingen vanuit
het strategisch beleid en de belangrijkste ontwikkelingen nader
toelichten die het bestuur de komende drie jaar verwacht.
• Het benoemen van de beheersmaatregelen om de belangrijkste
risico’s en onzekerheden voor de komende jaren te ondervangen.
Daarbij kan een kwantificering van de belangrijkste risico’s naar
een financieel bedrag het bestuur helpen meer inzicht te krijgen
in zijn financiële ruimte.
• Het verslag van de intern toezichthouder. Het verslag is algemeen
van aard. Door gespreksonderwerpen met het bestuur te
benoemen en deze nader toe te lichten geeft de intern
toezichthouder aan zijn stakeholders meer inzicht in zijn
handelen en de resultaten die dat oplevert.
Wij vragen het bestuur en de intern toezichthouder om voortaan in
het bestuursverslag hieraan meer aandacht te geven.
Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar
nadrukkelijk aanleiding voor is. Met financiële doelmatigheid
bedoelen we dat het geld efficiënt wordt besteed en dat het geld ten
goede komt aan de door het bestuur gestelde doelen. We verwachten
dat die doelen bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en dat
deze duidelijk zijn toegelicht in het bestuursverslag.
Bij ons onderzoek kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

Toezicht op doelmatig gebruik van rijksmiddelen
Het intern toezichthoudend orgaan moet in het bestuursverslag
verantwoording afleggen over zijn handelen en de resultaten die dat
opleverde. Daaronder valt ook het toezien op de doelmatige
besteding van het overheidsgeld dat het bestuur ontving. De
informatie hierover ontbrak in het bestuursverslag over 2018. Wij
vragen de intern toezichthouder om voortaan in de bestuursverslagen
hieraan meer aandacht te geven.
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Besteding middelen passend onderwijs
Voor passend onderwijs ontving het bestuur in 2018 geld van het
samenwerkingsverband. Naast verantwoording aan het
samenwerkingsverband over de inzet van dit geld, is het belangrijk dat
het bestuur ook in het eigen bestuursverslag laat zien hoe dit geld is
ingezet. Dit komt tegemoet aan een breed levende maatschappelijke
behoefte. Het bestuur laat in het bestuursverslag 2018 niet zien hoe
het geld voor passend onderwijs is besteed. Wij verwachten daarom
dat het bestuur in de volgende bestuursverslagen meer aandacht
geeft aan hoe ze dit geld voor extra ondersteuning inzet en welke
resultaten ze ermee bereikt.
Financiële rechtmatigheid
Wij beoordelen de financiële rechtmatigheid als Voldoende. Wij
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountant.
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en
(lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële
rechtmatigheid.

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht

Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Het bestuur verantwoordt zich voor 1
augustus 2020 schriftelijk over de
onderwijstijd voor schooljaar
2020-2021.

Wij stellen op basis van deze
schriftelijke verantwoording vast of
de school voldoet aan de wettelijke
vereisten op het gebied van de
onderwijstijd.

Het bestuur draagt binnen 3
maanden na vaststelling van het
rapport zorg voor een tijdige
(herhaal) melding van ongeoorloofd
verzuim.

Een herstelonderzoek in het najaar
2020; ten minste zes maanden na
vaststelling van het rapport
onderzoekt de inspectie het herstel.

Scholen
07EI|C2 Van Dijckschool
De verantwoording van de
onderwijstijd voldoet niet (art.8, lid
9, onder b, WPO).
07NH|C1 De Kleine Prins
Er is geen tijdige melding
ongeoorloofd verzuim (art. 21a
Leerplichtwet 1969)
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3 . Resultaten verificatieonderzoek
In dit hoofdstuk beschrijven wij de resultaten van de
verificatieonderzoeken op de drie scholen.
De missie van het bestuur zoals deze omschreven staat in het
strategisch beleidsplan 2019-2023 is kort samengevat 'Boeiend
onderwijs in een lerende organisatie'. Vanuit zes kernwaarden geven
zij vorm aan het onderwijs op de tien scholen.
1. Samenwerken
2. Innovatie
3. Doelgericht
4. Talentontwikkeling
5. Plezier
6. Eigenaarschap
Na overleg met het bestuur hebben wij gekozen om de volgende
standaarden te gaan onderzoeken op de school omdat deze een link
hebben met de zes kernwaarden. Te weten:
• Aanbod (OP1)
• Didactisch handelen (OP3)
• Kwaliteitszorg (KA1)
• Kwaliteitscultuur (KA2)

3.1. Rkbs St. Theresia, loc. Van Dijck

De school biedt de leerlingen een breed en aantrekkelijk aanbod aan
De school geeft de wettelijke eisen van basiskwaliteit uitstekend vorm
en daarom waarderen wij deze standaard als Goed.
De school heeft een doordacht aanbod dat past bij haar
leerlingenpopulatie. Vanuit de trendanalyses van de schoolresultaten
bepaalt het team tweemaal per jaar op welke vakgebieden het
aanbod verrijkt of veranderd moet worden. Zo gaat de school zich
oriënteren op een nieuwe methode voor wereldoriëntatie.
Het aanbod is breed, eigentijds, dekkend voor de kerndoelen en sluit
aan op de referentieniveaus taal en rekenen. Om te werken aan de
sociale ontwikkeling heeft de school een methode geïmplementeerd
en zijn kindgesprekken een onderdeel van het aanbod. De school
biedt haar leerlingen veel extra's zoals een digi-circuit waar
leerlingen gestimuleerd worden om creatief te denken en problemen
op te lossen, activiteiten waarbij leerlingen gaan ontwerpen en
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ontdekken en aandacht voor dans -en theateractiviteiten. De school
maakt voor diverse activiteiten gebruik van vakleerkrachten.
Tevens is er een doordacht aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen
dat aansluit op de leerbehoeften van deze leerlingen en een
gevarieerd aanbod voor leerlingen die de Nederlandse taal nog niet
optimaal beheersen.
Tot slot merken wij op dat het burgerschapsonderwijs versterkt kan
worden door een doorgaande lijn in de school te implementeren. De
directie is voornemens dit op korte termijn te realiseren.

Het didactisch handelen is op orde
De school voldoet aan de basiskwaliteit en daarom beoordelen we
deze standaard met een Voldoende.

De directie weet goed waar ze naar toe wil met de school
De school geeft de wettelijke eisen van basiskwaliteit uitstekend vorm
en daarom waarderen wij deze standaard als Goed.
Het team heeft in de afgelopen jaren samen met de directie hard
gewerkt aan het verbeteren en verrijken van het onderwijs op de
school. De school is een prettige plek geworden voor zowel het team,
de leerlingen en de ouders. Wij zijn onder de indruk van het goede en
vele werk dat verzet is sinds de bestuurswissel vier jaar geleden. De
betrokkenheid van het bestuur is groot geweest en dat wordt door het
personeel en de ouders gewaardeerd. Door een gedegen stelsel van
kwaliteitszorg heeft de directie goed zicht op de onderwijskwaliteit
van de school en op welke gebieden verbetering noodzakelijk of
wenselijk is. Het instrument dat de school gebruikt om de
leerresultaten van alle leerlingen te monitoren draagt daar zeker toe
bij. De school kan in haar schoolplan concreter de plannen die zij heeft
op het gebied van aanbod beschrijven.

De leraren en de directie vormen een professioneel team
De school geeft de wettelijke eisen van basiskwaliteit uitstekend vorm
en daarom waarderen wij deze standaard als Goed.
Het is de school gelukt om in de afgelopen jaren een team te formeren
waarin het personeel zich veilig voelt en met plezier werkt op de Van
Dijckschool. Leraren werken samen, helpen elkaar en zijn gedreven
om hun visie op goed onderwijs te vertalen naar de praktijk. Het rijke
aanbod en het creëren van een schoolklimaat waar leerlingen zich
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veilig en prettig voelen zijn mooie voorbeelden hiervan. Behalve het
onderwijs op school te verbeteren zijn de leraren ook gericht op het
versterken van hun eigen professionaliteit. Zo volgen zij gezamenlijke
en individuele scholingen die aansluiten bij de schoolontwikkeling. De
opgedane kennis en vaardigheden versterken tevens de kwaliteit van
de werkgroepen die er op school zijn. De leraren krijgen alle ruimte in
de werkgroep om ideeën uit te werken, onderzoek te doen en
collega's te helpen. Alles staat continu in dienst van de leerlingen op
de Van Dijckschool.

Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we een tekortkoming aangetroffen.
De school hanteert een lesrooster waarbij alle leerlingen tussen de
middag overblijven. Een kwartier van deze tijd, de tijd waarin de
leerlingen in de klas lunchen met de leraar, merkt de school aan als
onderwijstijd. Wij zagen echter in de dagplanning van de groepen dat
de leraren niet gericht en doelmatig werken aan onderwijsdoeleinden
(art.9, art. 12 lid 2, art. 13 lid 1 onder d en h, WPO). Wij geven de school
de opdracht om in het volgende schooljaar (2020-2021) de lunchtijd
niet meer mee te tellen als onderwijstijd danwel aantoonbaar te
maken dat de activiteiten die tijdens de lunch worden uitgevoerd, in
relatie staan met de wettelijke opdrachten voor het onderwijs. De
school dient de onderwijsactiviteiten uit te werken in het
onderwijsprogramma en te beschrijven in het schoolplan. Ook dienen
de activiteiten te zijn uitgewerkt in de dagplanning van de leraren. De
oudergeleding van de MR stemt met de regeling in.
Wij verwachten hierover een schriftelijke reactie van het bestuur voor
1 augustus 2020. In de schriftelijke reactie maakt het bestuur duidelijk
welke keuze de school maakt en hoe het hiermee aan de verschillende
hierboven genoemde wettelijke eisen voldoet vanaf schooljaar
2020-2021.
Tot slot hebben we geconstateerd dat de urenberekening voor het
schooljaar 2019-2020 een aantal risico's bevat. Zo geeft de school net
aan voldoende onderwijsuren met slechts een marge van acht uur.
Wanneer er zich een calamiteit voordoet waardoor de leerlingen vrij
moeten krijgen is een marge van acht uur erg weinig. Ook de zeven
studiedagen die de school heeft ingeroosterd in het schooljaar
2019-2020 is het maximum dus ook hier geldt dat bij een extra vrije
dag de school acht onderbroken lesweken heeft wat niet is
toegestaan. Wij hebben de school erop geattendeerd dat de
urenbereking voor het schooljaar 2020-2021 minder risicovol moet
zijn.
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3.2. cbs 'Martin Luther King'

De school biedt de leerlingen een breed en aantrekkelijk aanbod aan
De school geeft de wettelijke eisen van basiskwaliteit uitstekend vorm
en daarom waarderen wij deze standaard als Goed.
Het aanbod op de school is breed, eigentijds en dekkend voor de
kerndoelen en sluit aan op de referentieniveaus en de
leerlingenpopulatie. Daarnaast verrijkt de school het aanbod door
veel aandacht te besteden aan kunst en cultuur, muziek, koken,
drama en techniek. Tijdens de gymlessen is er onder leiding van een
vakleerkracht aandacht voor de lichamelijke ontwikkeling van
leerlingen en in samenwerking met de gemeente ook na schooltijd.
Ook betrekt de school de omgeving bij het vormgeven van het aanbod
door bijvoorbeeld een samenwerking aan te gaan met de
muziekschool.
Tot slot is er een doordacht aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen
op school dat aansluit op de leerbehoeften van deze leerlingen. Te
denken valt aan leren leren, leren plannen of juist verdiepende
leerstof.

Er wordt boeiend les gegeven op de school
De school geeft de wettelijke eisen van basiskwaliteit uitstekend vorm
en daarom waarderen wij deze standaard als Goed.
Samen met een observant van de school hebben wij vier groepen
bezocht. Het beeld van de school komt overeen met ons beeld van de
kwaliteit van het didactisch handelen. De school kan oprecht trots zijn
op de kwaliteit van de lessen. We zien enthousiaste leerkrachten die
naast een prettig pedagogisch klimaat ook een goed leerklimaat
weten te creëren. De school vindt het belangrijk om boeiend
onderwijs te geven door een duidelijke uitleg te geven en de leerlingen
actief te betrekken bij het leren en dat hebben we in alle groepen
gezien. Verder zien wij alle leerlingen samenwerken, taakgericht bezig
zijn en werken aan leerstof die is afgestemd op hun niveau. Ook zien
wij dat alle leraren het klassenmanagement goed op orde hebben.
Hierdoor weten de leerlingen precies wat er van hen verwacht wordt
en verlopen de lessen ordelijk en efficiënt. De kwaliteit van de lessen
kan nog verder versterkt worden als de leraren meer denkvragen
stellen en de leerlingen feedback geven op hun denkprocessen.
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De directie heeft goed zicht op de kwaliteit van het onderwijs
De school geeft de wettelijke eisen van basiskwaliteit uitstekend vorm
en daarom waarderen wij deze standaard als Goed.
Het team heeft in de afgelopen jaren samen met de directie hard
gewerkt aan het verbeteren en verrijken van het onderwijs op de
school. We zien onderwijskundig leiderschap bij de directie en een
kracht om het team aan te sturen tot een professioneel team. Ook de
leraren waarderen de wijze waarop de directie leiding geeft aan
het team. De zes kernwaarden die genoemd worden in het strategisch
beleidsplan van het bestuur zijn uitgewerkt in schooldocumenten en
zijn zichtbaar in de praktijk. Hiermee toont de school aan dat zij erin
slaagt om de vertaalslag te maken van visie naar concreet handelen in
een doorgaande lijn in de school. Dit doet de directie door een continu
cyclisch proces van gegevensverzameling en -analyse, gevolgd door
verbeter- en borgingsactiviteiten.

Op de school werkt een enthousiast en professioneel team
De school geeft de wettelijke eisen van basiskwaliteit uitstekend vorm
en daarom waarderen wij deze standaard als Goed.
Op de school werkt een gedreven en enthousiast team dat continu
bezig is om de onderwijskwaliteit te verbeteren en hun eigen
professionaliteit te versterken. Zo volgen zij gezamenlijke en
individuele scholingen die onder andere georganiseerd worden door
het bestuur. De leraren hebben zicht op elkaars talenten en weten
deze goed te benutten. Op de school is sprake van één team, één visie
en een duidelijke onderwijskundige koers. Er is een open cultuur
waarin leraren elkaar om hulp vragen en feedback geven. Het team
toont eigenaarschap in de uitvoering van het jaarplan en in steeds
meerdere mate in de analyse van de resultaten op schoolniveau.

Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we een tweetal tekortkomingen aangetroffen.
Allereerst hebben we geconstateerd dat de school voor alle leerlingen
één dag per jaar als snipperdag uitgeeft. Dit is niet toegestaan. De
Leerplichtwet 1969 biedt geen ruimte voor het verlenen van
individueel verlof, anders dan op de limitatief in art. 11 en 11a
opgesomde gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek. Wij
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hebben afgesproken dat u in de conceptfase van dit rapport aan de
ouders laat weten dat het opnemen van één snipperdag per
schooljaar niet meer wordt toegestaan.
Inmiddels heeft de school aan deze afspraak voldaan.
Tevens hebben we geconstateerd dat de school niet de meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling openbaar heeft gemaakt (art.
4b, WPO). Inmiddels staat de meldcode vermeld op de website van de
school.

3.3. Wereldwijs

Weloverwogen aanbod dat aansluit bij wat de leerlingen nodig
hebben
De school geeft de wettelijke eisen van basiskwaliteit uitstekend vorm
en daarom waarderen wij deze standaard als Goed. Het aanbod op
Wereldwijs is goed afgestemd op de kenmerken en verschillen in
onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie van de school. Naast
het aanbod op de basisvaardigheden zet de school de mogelijkheden
van het schoolgebouw in voor onderwijs op het gebied van kunst en
cultuur en natuuronderwijs, bijvoorbeeld het bezoeken van
tentoonstellingen. De school besteedt daarnaast veel aandacht aan
executieve vaardigheden met behulp van een zelf ontwikkeld aanbod
voor het aanleren van deze vaardigheden. Daarbij is gekozen voor een
doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8 en deze zien wij terug
in alle geobserveerde groepen.
Efficiënt benutten van leertijd in combinatie met hoge verwachtingen
De school maakt de eigen ambities in het lesgeven waar en overstijgt
daarmee de basiskwaliteit. Daarom waarderen wij deze standaard als
Goed. We hebben samen met een observant vier lessen bezocht. De
leraren zorgen in de lessen voor een gestructureerde opbouw en gaan
daarbij efficiënt om met leertijd. In de geobserveerde lessen spreken
de leraren hoge verwachtingen uit naar de leerlingen. Dit laat zien dat
er sprake is van een ambitieus leerklimaat. Wij hebben mooie vormen
van afstemming op verschillen tussen leerlingen gezien. De leraren
maken weloverwogen keuzes om de leerlingen op hun eigen niveau te
laten werken. Zij geven hen hierbij uitgebreid feedback op zowel de
vorm als de inhoud van het antwoord en het gemaakte werk.
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Een cyclisch proces van kwaliteitszorg
De school geeft de wettelijke eisen van basiskwaliteit uitstekend vorm
en daarom waarderen wij deze standaard als Goed. Op basis van
kenmerken van leerlingen stelt Wereldwijs ambitieuze doelen, die zij
vervolgens ook weet te realiseren. Zo zijn de onderwijsresultaten
hoog en ontwikkelen leerlingen sociale en executieve vaardigheden.
De school zou in de toekomst nog na kunnen denken over hoe zij deze
ambities gedetailleerder kan beschrijven in het schoolplan.
De werkwijze op school is goed afgestemd op de doelgroep van de
school en past bij de maatschappelijke opdracht die de school zichzelf
heeft toebedeeld om leerlingen in een diverse omgeving hun talenten
te laten ontplooien. Het team reflecteert op het gegeven onderwijs
door dagelijks in gesprek met elkaar te gaan over het primaire proces
aan de hand van casussen, observaties of evaluaties.
De zes kernwaarden van Stichting Delta hebben we terug kunnen zien
in de praktijk. Er is sprake van samenwerking met meerdere partners,
de school is innovatief, bijvoorbeeld in het gebruik van leermiddelen,
is ambitieus en werkt aan talentontwikkeling. De school stimuleert
eigenaarschap bij zowel leerlingen als het team. Leerlingen en
personeel geven tot slot aan met plezier op de school te zijn.

Een breed gedragen kwaliteitscultuur
De school maakt de eigen ambities in het lesgeven waar en overstijgt
daarmee de basiskwaliteit. Daarom waarderen wij deze standaard als
Goed. Wij zien op Wereldwijs een breed gedragen kwaliteitscultuur die
ten dienste staat van constante verbeteringen op de school. Er is
sprake van een professionele teamcultuur met een eenduidige visie op
hoe goed onderwijs eruit moet zien op de school. De directie stuurt dit
aan vanuit een duidelijke onderwijskundige visie. De aandacht voor
leren en ontwikkelen is dan ook terug te zien in de lessen. Het
onderwijs op Wereldwijs wordt dagelijks door het team geëvalueerd
tijdens informele middagsessies. Daarbij is er in een open cultuur
ruimte voor feedback en het stellen van hulpvragen.

Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we een tekortkoming aangetroffen.
Wij hebben geconstateerd dat de school niet de meldcode huiselijk
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geweld en kindermishandeling openbaar heeft gemaakt (art.
4b,WPO). Inmiddels staat de meldcode in de schoolgids van de school.
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4 . Onderzoek registratie en
melding aan- en afwezigheid:
rkbs 'De Kleine Prins'
Op basisschool De Kleine Prins hebben we op 3 februari 2020 een
onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de wettelijke vereisten op
het gebied van de registratie en melding van aan- en afwezigheid van
de leerlingen. Het betreft wettelijke vereisten uit de Leerplichtwet
1969 (Lpw) en een aantal relevante artikelen uit de Wet op het Primair
Onderwijs (WPO) en de uitwerking daarvan in onderliggende
regelgeving.
Het is van belang om verzuim, thuiszitten en vroegtijdig
schoolverlaten terug te dringen en zoveel mogelijk te voorkomen. Als
scholen en instellingen ongeoorloofd verzuim, schorsing en
verwijdering correct registreren en tijdig melden, is dit beter en sneller
in beeld bij degenen die er actie op moeten ondernemen. Dit draagt er
aan bij dat alle leerplichtige kinderen en jongeren onderwijs volgen en
geen voortijdig schoolverlater worden. Door daarnaast verlof alleen te
verlenen wanneer dit wettelijk geoorloofd is, missen de leerlingen niet
onnodig onderwijstijd.
We hebben onderzocht of basisschool De Kleine Prins voldoet aan de
naleving van de wettelijke vereisten op de volgende gebieden:
• bijhouden van verzuimadministratie,
• het melden van ongeoorloofd (relatief) verzuim,
• vrijstelling van geregeld schoolbezoek (verlof),
• schorsing en verwijdering,
• verzuimbeleid.
Kort samengevat zijn de bevindingen dat op basisschool De Kleine
Prins de verzuimregistratie in orde is. Ook vallen de gronden tot
beslissing om een vrijstelling van geregeld schoolbezoek (verlof) te
verlenen binnen het wettelijk kader en de richtlijnen. Over het
onderdeel schorsing en verwijdering geven we geen oordeel. De
informatie over het verzuimbeleid is basaal in de schoolgids
opgenomen. Het onderdeel meldingsplicht ongeoorloofd verzuim
beoordelen we met een onvoldoende. Hieronder volgt een
toelichting.
Meldingsplicht ongeoorloofd verzuim
De school voldoet niet aan de verplichting neergelegd in art. 21a van
de Leerplichtwet 1969. Dit betekent dat zij verzuim zonder geldige
reden van leerlingen niet of niet op tijd meldt. Het gaat hier om
leerlingen die binnen vier weken zestien uur zonder geldige reden
afwezig zijn. Bij drie leerlingen van basisschool De Kleine Prins troffen
wij de situatie aan waarin de school het langdurige ongeoorloofd
verzuim ten onrechte niet aan DUO heeft gemeld.
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Verzuimregistratie
De leraren registreren dagelijks de aan- en afwezigheid van leerlingen.
Hierbij maken zij onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd
verzuim.
Vrijstelling geregeld schoolbezoek (verlof)
De gronden tot beslissing om een vrijstelling van geregeld
schoolbezoek (verlof) te verlenen vallen binnen het wettelijk kader en
de richtlijnen. De school zorgt er voor dat het missen van onderwijs
wordt beperkt tot bij wet vastgelegde uitzonderingssituaties. Wel is
op te merken dat vele aanvragen niet voorzien zijn van bewijsstukken.
Het is belangrijk dat de school hierin verandering gaat brengen.
Schorsing en verwijdering
Aangezien op basisschool De Kleine Prins geen leerlingen zijn
geschorst of verwijderd tijdens de onderzoeksperiode, hebben wij niet
kunnen beoordelen of de school aan de wetgeving voldoet. Wij
merken wel op dat de school niet over een schorsing -en
verwijderingbeleid beschikt.
Communicatie van verzuimbeleid
De school voldoet aan de wettelijke verplichtingen over de
communicatie van verzuimbeleid. Informatie over het verzuimbeleid
is basaal in de schoolgids opgenomen. Het is echter wenselijk om
informatie over de vrijstelling geregeld schoolbezoek uitgebreider in
het verzuimprotocol te vermelden.
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5 . Reactie van het bestuur
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit.
In de maanden januari en februari 2020 vond bij onze stichting het
vierjaarlijks inspectieonderzoek plaats. We hadden toen wel van het
coronavirus gehoord, maar dat waarde rond in een deel van China. In
Nederland draaiden de scholen nog gewoon alsof er niets aan de hand
was en het inspectieonderzoek kon ook ongehinderd plaatsvinden.
Het schrijven van deze bestuurlijke reactie vindt plaats in de tijd dat
ook Nederland in de coronacrisis is beland. De scholen hebben
inmiddels een periode met thuisonderwijs georganiseerd en we leven
met elkaar nog volop in onzekerheid over de toekomst:
thuisonderwijs, half open, gewoon open of wellicht een combinatie
van deze drie.
Dan eerst een korte terugblik van onze kant op het
inspectieonderzoek. Wij hebben als bestuur en scholen van Stichting
Delta De Bilt het onderzoek op zich en de samenwerking met de twee
inspecteurs als zeer plezierig ervaren. Het bestuur en de scholen
hebben voldoende de ruimte gekregen om zich te presenteren. De
wijze waarop de inspecteurs hun onderzoek hebben uitgevoerd was
zeer adequaat en straalde wederzijds vertrouwen uit. De oordelen en/
of waarderingen en de conclusies die in het rapport staan vermeld,
komen in grote lijnen overeen met de inzichten die het bestuur over
het onderwijs op de scholen heeft.
De resultaten van het onderzoek op bestuursniveau. De inspecteurs
onderzochten de drie standaarden in het domein Kwaliteitszorg en
ambitie (Kwaliteitszorg, Kwaliteitscultuur en Verantwoording en
dialoog). We zijn zeer tevreden met de goede waarderingen die
hieraan werden gekoppeld. Ook in de complimenteuze
omschrijvingen kunnen wij ons goed vinden. De inspecteurs hebben
kunnen constateren dat wij als bestuur en management de lat hoger
hebben gelegd dan de inspectienormen. Dit is dan ook de reden dat
op bladzijde 8 een van de ‘schuifjes’ op ruim voldoende staat en niet
op goed: het bestuur is kritischer dan de inspectie. De aanbeveling van
de inspectie om de verwachtingen ten aanzien van het
onderwijsleerproces concreter te formuleren, zullen we ter harte
nemen.
Het financieel beheer is getoetst op de standaarden financiële
continuïteit en financiële rechtmatigheid. Beide standaarden kregen
het oordeel voldoende; de inspectie hanteert hierbij alleen de
oordelen onvoldoende en voldoende. We kunnen ons goed vinden in
de toelichting hierop en nemen de aanbevelingen t.a.v. enkele
onderwerpen mee in ons beleid en ons bestuursverslag.
Op drie van onze scholen hebben verificatieonderzoeken
plaatsgevonden. Van de twaalf onderzochte standaarden
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waardeerden de inspecteurs er elf als goed en één als voldoende. De
inspecteurs vroegen zich af waarom het bestuur deze drie scholen niet
heeft voorgedragen voor het onderzoek naar goede scholen. Het
bestuur is van mening dat alle scholen van onze stichting in
aanmerking komen voor een dergelijk onderzoek, maar aangezien dit
op korte termijn niet haalbaar is, wil het bestuur geen onderscheid
maken tussen de scholen. Het bestuur en de scholen blijven hard
werken en doorontwikkelen tot méér dan goede scholen. Mocht het in
de toekomst mogelijk en wenselijk zijn, dan zullen wij contact
opnemen met de inspectie inzake dergelijke onderzoeken op al onze
scholen.
Op een van onze scholen is tevens een onderzoek gedaan naar de
registratie en melding aan- en afwezigheid. De verzuimregistratie op
deze school is in orde, maar de school heeft eenmalig niet voldaan
aan de meldingsplicht ongeoorloofd verzuim. Het betrof een gezin dat
vorig jaar op wereldreis is geweest. De school en het bestuur gingen
hiermee akkoord onder voorwaarde dat de betreffende leerlingen hun
schoolwerk op afstand zouden maken en dat wekelijks
videocontacten tussen school en de leerlingen zouden plaatsvinden.
De leerlingen, hun ouders en de school hebben dit uitstekend
uitgevoerd en toen de leerlingen enkele maanden later weer op school
terug waren, bleek hun schoolwerk prima op orde te zijn (inclusief een
mooie ervaring rijker). De school en het bestuur zullen in de toekomst
bij soortgelijke gevallen zorgdragen voor de juiste administratieve
meldingen.
Tot slot spreken wij als bestuur en management van de scholen van
Stichting Delta De Bilt onze waardering en dankbaarheid uit naar de
inspectie voor het onderzoek en het betreffende rapport. Het heeft
ons gesteund in ons werk t.b.v. de leerlingen en leerkrachten die aan
onze scholen verbonden zijn: Samenwerken brengt ons verder!
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

