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Samenvatting 

De inspectie heeft op 14 mei 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de 
kwaliteit van de vroegschoolse educatie op samenwerkingsschool 
(SWS) De Sprang in Tollebeek. Vroegschoolse educatie wil zeggen dat 
er extra aandacht is voor leerlingen in groep 1 en 2 die dat nodig 
hebben, zoals leerlingen met een risico op een (taal)achterstand. 
 
De reden voor dit onderzoek is dat wij in 2019 de kwaliteit van de 
voor- en vroegschoolse educatie op kinderdagverblijven en in de 
groepen 1 en 2 van basisscholen in Nederland in beeld brengen. De 
Sprang maakt deel uit van de steekproef die we hebben getrokken. 
Deze samenvatting is geschreven voor ouders en andere 
belangstellenden. 
 
In hoofdstuk drie van dit rapport beoordelen wij de verschillende 
onderdelen die belangrijk zijn voor de vroegschoolse educatie. Wij 
noemen dit standaarden. Per standaard beschrijven we wat goed gaat 
op de school in groep 1 en 2, wat beter kan en soms ook wat beter 
moet. 
 
Wat gaat goed? 
In de kleutergroep van SWS De Sprang zorgen de leraren voor lessen 
die passen bij wat de kleuters nodig hebben. In de kleutergroep is 
goed te zien wat de kinderen leren en er is een mooie inrichting van 
hoeken en groepjes met activiteiten om al spelend tot leren te komen. 
De leraren ondersteunen en begeleiden de kleuters daarin. 
 
Als de kleuters starten in groep 1, heeft de school al informatie van de 
ouders en van de voorschool over de leerling. De leraren blijven de 
ontwikkelingen van hun leerlingen volgen. Als het nodig is, nemen ze 
op tijd maatregelen om te zorgen dat er extra hulp of ondersteuning 
komt. 
 
De ouders met wie we spraken, zijn tevreden. Zij vertelden ons dat 
hun kinderen graag naar school gaan. De leraren informeren 
ouders goed en snel over wat er gebeurt in de kleutergroep. Ook als 
een ouder een gesprek over zijn of haar leerling wil, bijvoorbeeld 
omdat er vragen zijn of zorgen, kan dat snel. 
 
De school heeft oog voor de eigen kwaliteit van het onderwijs. Het 
team werkt doelgericht aan wat nodig is. In de kleutergroep hebben 
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we gezien dat de leraren goed nadenken over hun onderwijs. Ze 
volgen scholing en werken samen aan verbetering van het 
kleuteronderwijs. 
 
Wat moet beter? 
Wat beter moet, is de manier waarop de school aan anderen duidelijk 
maakt wat er is bereikt in het (kleuter)onderwijs. Dat hoort ieder jaar 
te gebeuren, in ieder geval in de schoolgids. 
 
Vervolg 
Er is geen reden om afspraken te maken over het vervolg van het 
toezicht. We bezoeken SWS De Sprang weer als dat nodig is. 
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Opzet van het 
kwaliteitsonderzoek 

1 . 

Standaarden voor de  vroegschool Onderzocht 

OnderwijsprocesOnderwijsproces                                                      

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

OP6 Samenwerking  ● 
 

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie                          

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog  ● 

 

De inspectie van het onderwijs onderzoekt bij een aantal 
kinderopvangvoorzieningen met gesubsidieerde voorschoolse 
educatie en op enkele basisscholen met veel doelgroepkinderen in 
groep 1 en 2 de educatieve kwaliteit, de resultaten en de 
kwaliteitszorg van deze locaties. Zo ook bij groep 1 en 2 van SWS De 
Sprang. 
 
Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van groep 1 en 2 
in de school te toetsen aan de standaarden uit het Onderzoekskader 
2017 Voorschoolse educatie en Primair Onderwijs. 

Onderzoeksactiviteiten 
We hebben, samen met de directie, observaties uitgevoerd in de 
groepen 1 en 2. We hebben documenten geanalyseerd, gesprekken 
gevoerd met een aantal ouders, de leraren van groep 1-2, de intern 
begeleider en de directie. 
 
Aan het eind van de onderzoeksdag hebben wij de resultaten van het 
onderzoek besproken met de directie van de school, een 
vertegenwoordiger van het schoolbestuur en één van de leraren uit 
groep 1-2. 
 
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: 

 

O Onvoldoende 

V Voldoende 

G Goed 
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Hoofdconclusie, context en 
vervolg 

2 . 

Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur Wat doen wij? 

School 

In de schoolgids van SWS De Sprang 
staat niet wat de doelen zijn van het 
onderwijs in groep 1 en 2 en welke 
maatregelen zijn getroffen om de 
kwaliteit van het onderwijs in deze 
groep verder te verbeteren. 
Hiermee voldoet het bestuur niet 
aan de wettelijke eis (artikel 13, 
eerste lid onder a, d en o, WPO). 

Wij verwachten dat het bestuur in de 
schoolgids beschrijft wat de doelen 
zijn van het onderwijs in groep 1 en 2 
en welke maatregelen er zijn 
getroffen voor het verbeteren van de 
kwaliteit van het onderwijs in groep 1 
en 2. 

We controleren tijdens het 
vierjaarlijks onderzoek bij het 
bestuur, dat (hoogstwaarschijnlijk) 
plaats vindt in 2021-2022, of de 
tekortkoming is opgeheven. 

In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie van het 
onderzoek in groep 1 en 2 van SWS De Sprang. 
 
Hoofdconclusie 
Het onderwijs aan de leerlingen in groep 1-2 is van voldoende 
kwaliteit. De leraren hebben de ontwikkelingen van hun leerlingen in 
beeld en passen het onderwijs aan bij wat de leerlingen nodig hebben. 
Alle onderwijsprocessen zijn van voldoende kwaliteit. De zorg voor de 
kwaliteit van het onderwijs is zichtbaar. SWS De Sprang betrekt op 
verschillende manieren de ouders bij het onderwijs. 
 
We hebben van één standaard (KA3) vastgesteld dat de school niet 
voldoet aan de wet. De verantwoording aan externen, over de 
resultaten en processen in de kleutergroep, ontbreekt. 
 
Context 
SWS De Sprang is sinds 2015 het resultaat van een fusie tussen een 
katholieke en een openbare basisschool in Tollebeek. De school heeft 
de acht jaarklassen ondergebracht in vijf combinatiegroepen. De 
meeste leerlingen in groep 1-2 stromen in vanuit een 
kinderopvangorganisatie in het dorp, het aantal doelgroepleerlingen 
is in dit schooljaar echter beperkt (momenteel ongeveer 10%). Dat 
neemt niet weg dat de school het belang van taalonderwijs als een 
belangrijke voorwaarde voor schoolsucces ziet. Twee leraren in de 
kleutergroep werken samen om het onderwijs aan de 
kleuters weloverwogen en ambitieus vorm te geven. Op een aantal 
dagen in de week is (momenteel en tijdelijk) een onderwijsassistent 
beschikbaar. 
 
Afspraken over vervolgtoezicht 
We bezoeken SWS De Sprang weer als we daarvoor in het toezicht 
redenen hebben of als de school (weer) aan de beurt is. 
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Resultaten van het onderzoek in 
de groepen 1 en 2 

3 . 

In dit hoofdstuk geven wij per kwaliteitsgebied de oordelen en de 
resultaten van het onderzoek in groep 1 en 2 van SWS De Sprang. 

3.1. Onderwijsproces in de kleutergroep 

Alle standaarden in het onderwijs van groep 1-2 zijn van voldoende 
kwaliteit. 
 
Voor de kleuters is een passend onderwijsaanbod (OP1) 
De standaard beoordelen we als voldoende. De leraren bieden de 
leerlingen in groep 1-2 onderwijs dat voldoet aan wat nodig is. Zij 
plannen thema's waarin op basis van leerdoelen een verdere 
uitwerking plaatsvindt. De leerinhouden bereiden de kleuters voor op 
groep 3, waarbij afstemming plaats vindt waar dat moet of waar dat 
kan. In het groepsplan en in de weekplanning leggen de leraren dit 
inzichtelijk vast. 
 
De doelen die de leraren bij de leer- en speelactviteiten voor ogen 
hebben, delen zij met de ouders via het doelenbord, dat in de klas 
hangt. Deze informatie kan wellicht voor ouders ook zinvol zijn om in 
de nieuwsberichten van de school terug te lezen. 
 
De leraren hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van de kleuters 
(OP2) 
We beoordelen deze standaard als voldoende. Wanneer de kleuters 
instromen op De Sprang, hebben de leraren al een beeld van de 
ontwikkeling van hun leerling omdat de gegevens uit de voorschoolse 
periode zijn overgedragen. Een startgesprek met de ouders, dat gaat 
over de ontwikkeling van de peuter in de voorschoolse periode, 
completeert dit beeld. Binnen zes weken na binnenkomst, vindt er een 
screening plaats zodat vlot kan worden gehandeld wanneer er 
signalen zijn die daar reden voor geven. 
 
De leraren hebben instrumenten gekozen waarmee zij de 
ontwikkeling en de groei van de leerlingen volgen tijdens de 
kleuterperiode. Een vroegtijdige signalering maakt onderdeel uit van 
deze werkwijze. In de zorgstructuur van de school, die onder 
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aansturing van de intern begeleider wordt vorm gegeven, vinden 
regelmatige besprekingen plaats over de leerprocessen en de 
ontwikkelingen van de leerlingen in de kleuterklas. De gegevens die de 
leraren hebben, zetten zij in om het onderwijs en de differentiatie 
daarin, te plannen. 
 
Het didactisch handelen brengt de kleuters tot leren (OP3) 
Het didactisch handelen is van voldoende kwaliteit. Dat hebben we 
vastgesteld tijdens een aantal leer- en speelactiviteiten in de 
kleuterklas. Tijdens deze observaties was ook een observant van de 
school aanwezig. 
 
De leraar structureerde de les, zij schiep duidelijkheid in de activiteiten 
die de kleuters mochten kiezen en ze begeleidde de kleuters in hun 
spel en hun opdrachten. Daarbij benutte zij volop de mogelijkheden 
die er waren om het leren te ondersteunen of te versterken. De school 
heeft werk gemaakt van het verder verbeteren van de 
leerkrachtvaardigheden in het projectplan "Van onderwijzen naar 
leren". Dat was zichtbaar in het didactisch handelen in de 
kleutergroep. 
 
Wat verder opviel was dat de leerlingen de routines en de regels 
kennen die zijn afgesproken. Zij wisten wat er van hen werd verwacht, 
de leraar was daarin duidelijk en voorspelbaar. Dat maakte dat er rust, 
orde en een plezierige werkklimaat was waarin de leerlingen tot 
spelen en leren konden komen. 
 
De Sprang werkt samen met diverse partijen (OP6) 
We beoordelen deze standaard als voldoende. De school werkt samen 
met een aantal partners om het onderwijs zo optimaal als mogelijk 
vorm te geven. 
 
In de eerste plaats betrekt de school de ouders bij het onderwijs. 
Daarvoor zijn digitale middelen in gebruik, zoals een app, speciaal 
voor ouders. De ouders met wie we hebben gesproken op de dag van 
het onderzoek, gaven ons aan dat de school hen daarmee 
buitengewoon snel en adequaat informeert. Daarnaast zijn er de vaste 
momenten waarop de leraren met de ouders in gesprek gaan over 
hun kind. 
 
Vervolgens zijn er de kinderopvangorganisaties in het dorp, waarmee 
de school samenwerkt. Er vindt voor de meeste peuters een warme 
overdracht plaats naar de basisschool, waarbij  gegevens uit het 
observatiedocument onderwerp van gesprek zijn. Andere 
maatschappelijke instanties, zoals de logopediste en jeugdzorg, zijn 
gebruikelijke partijen waarmee de school samenwerkt. 
 
De gemeente Noordoostpolder, tot slot, is eveneens een partner in de 
samenwerking. Er zijn inmiddels resultaatafspraken gemaakt met 
scholen binnen de gemeente. In de stichting waartoe de Sprang 
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behoort (Aves), zijn de beleidsafspraken voor vve op heldere wijze 
vastgelegd en gespecificeerd voor De Sprang. Een medewerker van 
Aves heeft de taak om de afspraken over vve op de scholen 
inhoudelijk te begeleiden en te monitoren. 

3.2. Kwaliteitszorg en ambitie 

De zorg voor de eigen onderwijskwaliteit is herkenbaar aanwezig 
(KA1) 
We beoordelen deze standaard als voldoende. De kwaliteitszorg is in 
de school geborgd door heldere afspraken over de doelen en ambities 
die het team nastreeft. De afspraken die de vroegschoolse educatie 
betreffen, zijn vanzelfsprekende onderdelen van het kleuteronderwijs. 
Zo hebben de kleuterleraren ingezet op een aanbod voor het 
woordenschatonderwijs en is in de jaarplanning zichtbaar dat de 
implementatie van het observatievolginstrument deel uitmaakte van 
de schoolontwikkeling. 
 
Er liggen nog mooie kansen voor de school om in een 
kleuterbeleidsplan specifiek beleid vast te leggen voor wat het team 
beoogt met het onderwijs aan de kleuters. Daarmee zal de borging 
van wat is bereikt, sterker zijn. 
 
Er is een goede kwaliteitscultuur (KA2) 
Deze standaard beoordelen we als goed. De reden daarvoor is dat de 
school sterk heeft ingezet op de professionaliteit van de leraren, om 
weloverwogen onderwijskundige keuzes te maken in het belang van 
het kleuteronderwijs. 
 
De leraren in de kleuterklas kregen na de fusie, die de school in 2015 
doormaakte, de opdracht om het kleuteronderwijs vorm te geven. Dat 
hebben zij gedaan vanuit een eensgezinde visie en met behulp van 
diverse mogelijkheden die de stichting hen bood. Scholing en 
opleiding van de leraren maakten daarvan onderdeel uit. Daardoor 
kregen de leraren de kans om zich te ontwikkelen tot professionals in 
het onderwijs aan kleuters. Die kans hebben zij volop benut. Het is 
goed zichtbaar in de onderwijspraktijk van de kleuterklas dat de 
integrale kwaliteitszorg van de school effectief is geweest voor het 
kleuteronderwijs en dat de leraren hierin volop eigenaar zijn van de 
onderwijsprocessen. 
 
De kritische afwegingen en keuzes van de leraren hebben in de 
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afgelopen jaren het kleuteronderwijs aan De Sprang ontwikkeld tot de 
huidige vorm. De inzichten van de kleuterleraren geven reden om in 
een stichtingbreed georganiseerd verband kennis en ervaringen te 
delen over het onderwijs aan de jongste leerlingen. Een dergelijk 
verband of netwerk is er nog niet. 
 
Er is geen verantwoording van de resultaten en processen van het 
kleuteronderwijs (KA3). 
Omdat de school zich niet verantwoordt aan externen over de 
resultaten en de processen van het kleuteronderwijs, beoordelen we 
deze standaard als onvoldoende. 
 
Het gaat hier om (onderwijskundige) keuzes die de school heeft 
gemaakt, zoals achterstandenbeleid, de wijze waarop de onderwijstijd 
wordt benut of de kenmerken van vroegschoolse educatie, die in het 
kleuteronderwijs met name gelden. Deze keuzes zijn in de school wel 
degelijk aan de orde in de Sprang. Het  gewichtenpercentage geeft 
daar reden voor en het onderwijs in de kleutergroepen getuigt 
daarvan. 
 
We gaan ervan uit dat de school in de schoolgids duidelijk aangeeft 
wat de doelen van het (kleuter)onderwijs zijn en welke resultaten met 
het onderwijsleerproces worden bereikt. Bovendien hoort in de 
schoolgids te zijn beschreven welke bevindingen met behulp van het 
stelsel van de kwaliteitszorg zijn gedaan en welke maatregelen 
daarom zijn getroffen (art. 13, WPO). Voor het onderwijs aan de 
kleuters is hiervan nauwelijks iets beschreven. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Hieronder geeft het bestuur een reactie op de uitkomsten van het 
onderzoek en geeft het bestuur aan hoe de school hiermee ten 
aanzien van groep 1 en 2 mee aan de slag gaat. 
 
Als bestuur reageren we hierbij op het conceptrapport van het 
onderzoek naar de kwaliteit van de vroegschoolse educatie op SWS 
De Sprang op 14 mei 2019. Mede namens de directeur en het team van 
SWS De Sprang  bedanken we de inspectie voor de analyse van en 
aanbevelingen voor de school. Het team heeft uw bezoek ervaren als 
een inspirerende dag, waarbij benoemd is waar verbetering mogelijk 
is, complimenten zijn uitgedeeld bij datgene dat goed is en ideeën zijn 
gegeven om de stap te kunnen zetten van voldoende naar goed. Als 
bestuur zijn we blij met de positieve beoordelingen, met name de 
beoordeling goed op de standaard Kwaliteitscultuur. We zullen zorgen 
voor het opheffen van de genoemde tekortkoming door de doelen 
van het  onderwijs in groep 1 en 2 en de maatregelen die getroffen zijn 
om de kwaliteit in deze groepen te verbeteren op te nemen in de 
nieuwe schoolgids van 2019-2020. Ook nemen we het advies in 
overweging om in een stichting breed georganiseerd verband kennis 
en ervaringen te delen over het onderwijs aan de jongste leerlingen. 
 
De directeur en het team voelen zich geïnspireerd door deze dag en 
verwoorden dit als volgt: 
‘We hebben geleerd dat een schoolgids niet alleen een 
informatiedocument is, maar vooral ook een 
verantwoordingsdocument naar ouders. We zullen dit verbeteren en 
met name het onderdeel ‘het onderwijs aan het jonge kind’ beter 
beschrijven en verantwoorden. Naar aanleiding van het 
kwaliteitsonderzoek gaan we in het jaarplan 2019-2020 een 
beleidsplan ‘Het jonge kind’ opstellen. Daar waar mogelijk zullen we 
andere scholen betrekken in dit traject. Bewust van de didactisch 
kwaliteiten van het team, willen we de ontwikkeling van het team ook 
in kaart brengen door het opstellen van een vlootschouw van de 
didactische competenties van het team.’ 
Met vriendelijke groet, 
 
Aves 
Kristiaan Strijker 
Lid college van bestuur 
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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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