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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 Vereniging School met de Bijbel 
Jorai. We hebben onderzocht of het bestuur op zijn school 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? 
De kwaliteit van het onderwijs is in orde. We beoordelen alle 
onderzochte onderdelen met een voldoende. Het bestuur is betrokken 
bij de school en laat zich op gezette tijden informeren door de directie. 
De directie heeft zicht op de kwaliteit van de school en stuurt op 
verbetering. 
Een belangrijk beleidsspeerpunt van het bestuur is de afgelopen 
jaren geweest om de kwaliteitscultuur binnen de school te versterken. 
Dit is zichtbaar in de school, het team werkt aan vernieuwingen in het 
onderwijs en aan kwaliteitsverbetering. 
Het financieel beheer van het bestuur is in orde. Het bestuur weet 
hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van 
goed onderwijs. Het bestuur verkrijgt en besteedt de middelen die het 
daarvoor van de overheid ontvangt in overeenstemming met de 
wettelijke eisen. 
 
Wat moet beter? 
De school werkt met een continurooster en merkt een kwartier van de 
lunchpauze aan als onderwijstijd, terwijl de leraren op dat moment 
niet gericht en planmatig werken aan de onderwijsdoelen. De school 
krijgt hiervoor een herstelopdracht. 
Het bestuur stelt de Medezeggenschapsraad niet in staat om een 
bindende voordracht te doen voor een lid, bij de benoeming van de 
leden van de Commissie van Toezicht. Het bestuur heeft toegezegd bij 
de volgende benoeming van een lid van de Commissie van Toezicht 
hieraan te voldoen. 
 
Wat kan beter? 
De kwaliteitszorg kan aan kracht winnen wanneer het bestuur en 
de Commissie van Toezicht onafhankelijk van de directie informatie 
verzamelen over de kwaliteit van het onderwijs op de school. 
Het bestuur en de school kunnen de doelen concreter en beter 
toetsbaar omschrijven zodat de evaluatie van de onderwijskwaliteit 
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scherper kan. 
Een betere verantwoording in het jaarverslag over de doelmatigheid 
van de uitgaven van het bestuur en de besteding van de middelen 
voor Passend Onderwijs is gewenst. 
Wanneer de ontwikkeling van een leerling of een groep leerlingen 
tegenvalt mag de school alerter reageren, sneller komen tot een een 
verklaring en passende aanpak en scherper evalueren of zij succesvol 
zijn in het behalen van deze doelen. 
 
 
Vervolg 
Over vier jaar doen wij weer een vierjaarlijks onderzoek. 
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Financieel beheer Financieel beheer 

FB1 Continuiteit ● 

FB2 Doelmatigheid  

FB3 Rechtmatigheid ● 

De inspectie heeft in juni en juli 2019 een vierjaarlijks onderzoek 
uitgevoerd bij de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een 
School met de Bijbel. In een vierjaarlijks onderzoek staat de volgende 
vraag 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/directie doelen afgesproken met de school, 
heeft het voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het 
op de verbetering van de onderwijskwaliteit? 

2. Heeft het bestuur/directie een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneert het transparant en integer? 

3. Communiceert het bestuur/directie actief over de eigen 
prestaties en ontwikkelingen en die van zijn school? 

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. Het onderzoek op de 
school richt zich, in overleg met het bestuur en de directie, op een 
drietal standaarden uit het onderwijsproces te weten Zicht op 
ontwikkeling (OP2), didactisch handelen (OP3) en (Extra) 
ondersteuning (OP4). 

Om deze te kunnen beoordelen doen we niet alleen onderzoek op het 
niveau van het bestuur, maar onderzoeken we tevens de 
onderwijskwaliteit van de school waarvoor het verantwoordelijk is. 
 
Op schoolniveau hebben we onderzoek gedaan bij School met de 
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Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

OP4 (Extra) ondersteuning ● 

Bijbel Jorai. We hebben dit onderzoek ingericht als een 
verificatieonderzoek. 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 het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of het 
bestuur voldoende informatie heeft over de school en of sturing op de 
kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het geeft ons in de 
tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de school. 
 
Onderstaande tabel geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij de 
school is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze school 
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs. 
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht. 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 
binnen de organisatie. We hebben gesproken met het bestuur, 
directeur en intern begeleider, leraren, leerlingen en een afvaardiging 
van de medezeggenschapsraad en het toezichthoudend orgaan. 
Daarnaast hebben we verschillende lessen bezocht. 
 
Tijdens het startgesprek heeft het bestuur ons meegenomen in de 
beleidsspeerpunten van de afgelopen jaren. Op basis van deze 
informatie hebben wij samen met het bestuur geconcludeerd dat het 
onderzoeken van de standaarden OP2 Zicht op ontwikkeling, OP3 
Didactisch handelen en OP4 (Extra) ondersteuning ons het beste 
zicht geeft op de kwaliteitszorg van het bestuur. 
   
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: 
 

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

samenhang met art. 40, WPO 
3. Onderwijstijd art. 8, lid 9 onder b, WPO 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 6/18



 

4. Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
art. 4b, WPO. 

 
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 
het verificatieonderzoek op School met de Bijbel Jorai. 
 
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en 
rapportage 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 

Financieel beheer 
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Resultaten onderzoek op 
bestuurs/directieniveau 

2 . 

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 
het oordeel is op het onderzochte kwaliteitsgebied Financieel beheer 
op bestuursniveau. 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. 
Daarnaast is hieronder weergegeven in hoeverre onze oordelen 
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de 
gerealiseerde kwaliteit op de school en in hoeverre het beleid van het 
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau. Omdat Kwaliteitszorg en 
ambitie op bestuursniveau samenvalt met Kwaliteitszorg en ambitie 
op schoolniveau, laten we de beoordeling hiervan achterwege op 
schoolniveau. 
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Samenvattend oordeel 
 
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
 
We zien dat het bestuur van de Verening tot Stichting en 
Instandhouding van een School met de Bijbel (hierna: de vereniging) 
voldoende zicht heeft en voldoende stuurt op de kwaliteit van het 
onderwijs op de school. 
We zien op de korte of de middellange termijn geen risico's voor de 
financiële continuïteit van de vereniging. Ook de financiële 
rechtmatigheid is in orde. Het bestuur voldoet 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. 

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft zij 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)? 
 
De kwaliteitszorg is voldoende en kan verder verstevigd worden 
De spil van het kwaliteitszorgsysteem binnen de vereniging is een 
systeem van uitgebreide voortgangsrapportages van directie naar 
bestuur en van bestuur naar Commissie van Toezicht (hierna: CvT). 
Hierin komen relevante onderwerpen naar voren als de leerresutaten, 
personeel en organisatie en financieel beheer. Naast de 
voortgangsrapportages bestaat het systeem uit een schoolplan en 
jaarplannen waarin procesdoelen beschreven staan. Deze leiden tot 
werkafspraken die vastgelegd worden in het 'borgingsboek'. 
Daarnaast houdt het bestuur op een informele manier zicht op de 
kwaliteit van onderwijs door zich zeer betrokken bij de school te tonen 
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en regelmatig met ouders te spreken. 
Wanneer er zaken zijn die de aandacht behoeven van het bestuur 
zoals de afgelopen tijd het verloop in directeuren en de weerslag 
daarvan op het team en het onderwijsproces, dan steekt het bestuur 
er tijd in om dit goed te regelen. De kwaliteitszorg is hiermee 
voldoende, maar dit neemt niet weg dat wij verschillende kansen zien 
voor verbetering. 
 
Ten eerste zien wij als kans dat het bestuur en de toezichthouders 
meer onafhankelijk van de directie van de school informatie kunnen 
ophalen over de kwaliteit van het onderwijs (bijvoorbeeld door een 
externe audit of schoolbezoek door de CvT). Hiermee krijgen bestuur 
en CvT een breder, objectief zicht op de kwaliteit van het onderwijs op 
de school en kunnen zij, indien nodig, sneller bijsturen. 
Ten tweede kan de school de doelen in school- en jaarplan concreter 
en daamee toetsbaarder omschrijven. Hiermee kan het bestuur beter 
monitoren of de school de doelen ook daadwerkelijk behaalt en 
kunnen scherpere afspraken gemaakt worden over de borging van 
behaalde resultaten. 
 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
 
De verantwoordelijkheidsverdeling is duidelijk 
Binnen de vereniging is het duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk 
is. Bestuur en toezicht zijn gescheiden en het bestuur leeft een code 
goed bestuur na. Ook zorgt het bestuur voor bekwaam en bevoegd 
personeel op de school. 
De verschillende geledingen binnen de vereniging (bestuur, 
Medezeggenschapsraad (hierna: MR) en CvT) kunnen elkaar scherper 
bevragen op de kwaliteit van onderwijs, op de gestelde doelen en op 
de behaalde resultaten. Het betrekken van een onafhankelijke 
deskundige bij de evaluatie van het onderwijs kan een waardevolle 
objectieve blik op de kwaliteit van het onderwijs leveren, zoals 
hierboven aangegeven. 
Ook kunnen het bestuur en de CvT de wederzijdse verwachtingen 
scherper formuleren en kan de CvT zijn drie rollen van toezichthouder, 
werkgever en klankbord meer inhoud geven. Dit brengt meer 
waarborgen aan in het systeem van kwaliteitszorg en maakt het 
systeem duurzamer en minder persoonsafhankelijk. 
 
In het schoolteam is de professionele kwaliteitscultuur verstevigd. Het 
team volgt gezamenlijke scholing en werkt samen aan 
kwaliteitsverbetering. Het team zet na een moeilijke periode met 
directiewisselingen stappen in de verbetering van het onderwijsproces 
waardoor de school de lijn omhoog weer heeft weten te pakken. 
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Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn school (KA3)? 
 
Het bestuur verantwoordt zich aan belanghebbenden 
Binnen de vereniging zorgt het bestuur voor tegenspraak. Ouders en 
personeel worden betrokken bij beleids- en besluitvorming. Het 
bestuur en de school brengen naast het gewone jaarverslag, jaarlijks 
verslag uit in een speciaal voor ouders en andere geïnteresseerden 
aantrekkelijk vormgegeven jaarverslag. Daarnaast verantwoordt het 
bestuur zich aan de intern toezichthouder. 
 
Wij zien dat de MR een actievere rol kan vervullen in de beleids- en 
besluitvorming. Het bestuur kan de MR hiertoe in positie brengen 
door te faciliteren in scholing, door verwachtingen over en weer te 
verhelderen en door het tijdig aanleveren van documenten. 
Daarnaast moet de MR in staat worden gesteld een bindende 
voordracht te doen voor een lid van de CvT (artikel 17a lid 2 WPO). Dit 
gebeurt vooralsnog niet en het bestuur ontvangt hiervoor een 
herstelopdracht. 
 
 
 
 

2.2. Financieel beheer 

Wij baseren ons oordeel over het Financieel beheer op de 
onderliggende standaarden voor financiële continuïteit en 
rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel over financiële 
doelmatigheid. De financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide 
beoordeeld als voldoende. Het financieel beheer is dan ook 
beoordeeld als voldoende. 

Financiële continuïteit 
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur 
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie 
jaren afgezet tegen de signaleringswaarden die wij gebruiken in onze 
jaarlijkse risicodetectie. 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 
 

7,65 9,34 5,77 4,84 4,52 4,73 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,89 0,91 0,86 0,84 0,83 0,83 

Weerstandsvermogen < 5% 46,17 48,08 42,01 40,47 44,90 47 

Huisvestingsratio > 10% 
 

10,3 9,31 5,25 nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% -3,4 4,20 -3,59 -3,09 3,19 1 

Wij beoordelen de financiële continuïteit als voldoende. De tabel 
bevat geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het 
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigt dat beeld. 
 
Tekortkomingen continuïteitsparagraaf 
Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat 
de verplichte continuïteitsparagraaf alle benodigde onderdelen bevat. 
Het volgende onderdeel van de verplichte continuïteitsparagraaf 
troffen we niet aan in het jaarverslag over 2018 
 

• De rapportage over aanwezigheid en werking van het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem. In deze rapportage moet 
het bestuur aangeven op welke wijze het interne 
risicobeheersingssysteem is ingericht en hoe dit in de praktijk 
functioneert. Daarbij wordt aangegeven welke resultaten met het 
systeem zijn bereikt en welke aanpassingen eventueel worden 
doorgevoerd in de komende jaren. Weliswaar wordt verwezen 
naar een Servicelevel agreement met het administratiekantoor 
wat de administratie van de vereniging voert, maar dat ontslaat 
het bestuur niet van de plicht een inhoudelijke rapportage op te 
nemen in het jaarverslag. We verzoeken het bestuur deze omissie 
te corrigeren in het eerstvolgende jaarverslag. 

 

 
Verder wijzen wij op enkele aandachtspunten. 
  

• Naast de elementen die verplicht aanwezig moeten zijn op grond 
van de vereisten uit de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs, 
geven wij het bestuur in overweging de continuïteitsparagraaf te 
verbeteren door een duidelijke verbinding te maken tussen de 
meerjarenbegroting en de doelstellingen vanuit het strategisch 
beleid in de jaarverslagen vanaf 2019. 

• De rentabiliteit is meerjarig licht negatief. Hier heeft het bestuur 
vroegtijdig op geanticipeerd door personeel in het RDDF te 
plaatsen. De (verwachte) negatieve rentabiliteit in 2018 en 2019 is 
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het gevolg van inhuur van een interim-directeur. De verwachte 
rentabiliteit vanaf 2020 is echter positief. 

 
 

Financiële doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel 
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan 
daarover zo nodig het gesprek aan. Bij de vereniging kwamen de 
volgende onderwerpen aan de orde: 
 
-       Verslag Commissie van Toezicht over toezicht op doelmatig 
gebruik van rijksmiddelen: 
Het is de wettelijke taak van de vereniging om onafhankelijk en 
deugdelijk intern toezicht mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij 
moet beleggen bij de intern toezichthouder zijn onder meer dat deze 
moet toezien op de financiële doelmatigheid. De intern 
toezichthouder legt verantwoording af over de uitoefening van zijn 
bevoegdheden in het jaarverslag. De verantwoording over het 
toezicht, specifiek op doelmatigheid, hebben wij niet aangetroffen in 
het jaarverslag over 2018. Wij verzoeken de intern toezichthouder 
aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de besteding en de 
verantwoording van zijn toezicht daarop in de jaarverslagen vanaf 
2019. Dit aspect van het interne toezicht is op dit moment sectorbreed 
nog in ontwikkeling. Daarom vinden wij het vooralsnog niet gepast 
om naast dit verzoek ook een uitdrukkelijke herstelopdracht te geven. 
 
-       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 
 
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor de vereniging als 
voldoende. Wij baseren ons hierbij op de bevindingen van de 
instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de financiën van 
het onderwijs. Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

Kwaliteitszorg en ambitie 
De standaard Kwaliteitscultuur KA2 
is voldoende maar wij geven een 
herstelopdracht voor een deel van 
de standaard (art. 17a, lid 2, WPO). 
De MR wordt niet in staat gesteld 
een bindende voordracht te doen 
voor één van de leden van de CvT. 
 

Het bestuur zal bij de eerstvolgende 
benoeming van één van de leden van 
de Commissie van Toezicht de MR in 
staat stellen een bindende 
voordracht te doen. 

We stellen in het volgende 
vierjaarlijks onderzoek vast of het 
bestuur aan de herstelopdracht heeft 
voldaan. 

School 

De school krijgt een herstelopdracht 
voor de onderwijstijd (artikel 8 lid 9 
onder b WPO). 
De herstelopdracht is beschreven in 
hoofdstuk 3 onder het kopje 'overige 
wettelijke vereisten'. 
 

Het bestuur verantwoordt zich vóór 1 
januari 2020  schriftelijk over de 
onderwijstijd. 
 

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

signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële 
rechtmatigheid. In het onderzoek bij de vereniging leidt de weging van 
de beschikbare informatie tot een positief oordeel. 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 
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Resultaten onderzoek op 
schoolniveau 

3 . 

3.1. cbs School met de Bijbel 'Jorai' 

De leraren hebben de leerlingen in beeld 
Op de Jorai hebben de leraren voldoende zicht op de brede 
ontwikkeling van de leerlingen. Het team maakt gebruik van 
genormeerde toetsen en van methodegebonden toetsen. De vertaling 
hiervan naar het aanbod en de didactische aanpak krijgt een plek in 
blokplannen en werkplannen. Dit blijft op dit moment veelal beperkt 
tot een indeling in niveaugroepen in de methodelessen. 
Onder leiding van de intern begeleider kijkt het team kritisch naar de 
manier waarop het zicht wil houden en wil sturen op de ontwikkeling 
van de leerlingen. In dit proces van handelingsgericht werken kan het 
team scherper en diepgaander analyseren hoe de groep zich 
ontwikkelt door bijvoorbeeld te bekijken hoe de gemiddelde groep, de 
leersterke en de leerzwakke leerlingen zich ontwikkelen en het aanbod 
en didactisch handelen daar op afstemmen, ook buiten de methode. 
Ook wanneer de ontwikkeling van een individuele leerling tegenvalt of 
stagneert mag de school alerter reageren en snel tot analyse en een 
passende interventie overgaan. Belangrijk is het evalueren en het 
bijstellen van de aanpak als deze niet het gewenste resultaat oplevert. 
 
Het didactisch handelen verschilt in de onderbouw en bovenbouw 
We beoordelen het didactisch handelen met een voldoende. De 
leraren geven duidelijk en doelgericht uitleg en de lessen vinden 
plaats in een prettige, ondersteunende sfeer. In alle groepen heerst 
een taakgerichte werksfeer. Wel zien wij kansen voor verbetering van 
de doorgaande lijn van de onderbouw naar de bovenbouw. 
In de onderbouw zagen we een mooi uitgewerkt thematisch aanbod 
waarbij de leerlingen werken in hoeken en circuits. De leraren passen 
de leerkrachtsturing aan per hoek of opdracht. Bij de meer gesloten 
opdrachten stuurt de leerkracht, maar in veel hoeken was er een meer 
open aanbod waarbij de leerkracht zich meer begeleidend opstelt. Dit 
leidt bij de kinderen tot actieve betrokkenheid, interactie, 
zelfstandigheid en creativiteit. 
In de bovenbouw zagen we deze ruimte voor zelfstandigheid en 
zelfsturing minder en was er sprake van een stevige leerkrachtsturing. 
Dit heeft minder actieve betrokkenheid en zelfstandigheid van de 
leerlingen tot gevolg. Er liggen derhalve kansen in het doortrekken 
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van een doorgaande lijn naar de bovenbouw. Deze ontwikkeling zal 
ook ondersteunend zijn in het afstemmen op de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen door verder te gaan dan de differentiatie die de 
methode aanbiedt. Daarnaast is een punt van aandacht het tot uiting 
brengen van hoge verwachtingen in de lespraktijk. De leraren kunnen 
meer variëren in het niveau van vragen stellen en een hoger tempo in 
de instructie aanbrengen voor die leerlingen die dat aankunnen. 
 
De leerlingen met extra ondersteuning hebben een 
ontwikkelingsperspectief 
Alle leerlingen die (extra) ondersteuning nodig hebben, hebben een 
ontwikkelingsperspectief (hierna: OPP). Dit OPP voldoet aan de 
wettelijke eisen. Zo zijn de belemmerende en de ondersteunende 
factoren vastgesteld, wordt het OPP besproken met ouders en is er 
een uitstroomperspectief. Ook hier geldt dat de school scherper kan 
evalueren of de tussendoelen gehaald zijn en analyseren waarom dat 
wel of niet het geval is. Vervolgens kan de leraar de doelen en/of de 
aanpak beredeneerd behouden of bijstellen. 

Overige wettelijke vereisten 

School met de Bijbel Jorai hanteert een vijf gelijke dagen rooster 
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 zowel in de 
dag- en weekplanningen van de leraren als in de praktijk dat de 
leraren tijdens de lunchtijd niet gericht en doelmatig werken aan 
onderwijsdoeleinden (artikel 9, artikel 12 lid 2, artikel 13 lid 1 onder d 
en h WPO). 
Wij geven de school de opdracht om met ingang van volgend school 
jaar 2019-2020 de lunchtijd niet meer mee te tellen als onderwijstijd 
(artikel 8 lid 9 onder b WPO). Danwel aantoonbaar te maken dat de 
activiteiten die tijdens de lunch worden uitgevoerd, in relatie staan 
met de wettelijke opdrachten voor het onderwijs of met de eigen 
opdrachten die de school zich stelt. De school dient de 
onderwijsactiviteiten uit te werken in een onderwijsprogramma en te 
beschrijven in het schoolplan. Ook dienen de activiteiten te zijn 
uitgewerkt in de dag- en weekplanningen van de leraren. De 
oudergeleding van de MR stemt met de regeling in. 
Wij verwachten hierover een schriftelijke reactie van het bestuur vóór 
1 januari 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. 
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Reactie van het bestuur/de 
directie 

4 . 

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. 
 
 
Naar aanleiding van uw concept rapport van dd 2 september 2019 
stuur ik u hierbij de reactie van het bestuur van de School met de 
Bijbel Jorai te Zegveld. 
De inspectie heeft de bevindingen die zij heeft gedaan naar aanleiding 
van haar onderzoek in het evaluatiegesprek aan het ons toegelicht. 
We herkennen ons in de bevindingen en nemen de aanbevelingen ter 
harte en zullen ons beraden ten aanzien van de wijze waarop we deze 
aanbevelingen kunnen implementeren. 
 
De twee herstelopdrachten zullen zo spoedig mogelijk door ons 
worden opgevolgd! 
Concreet betekent dat, dat de MR bij de eerstvolgende benoeming 
van een lid van de Commissie van Toezicht de gelegenheid krijgt een 
bindende voordracht te doen. Ook zal het bestuur ervoor zorgdragen 
dat de herstelopdracht met betrekking tot de onderwijstijd wordt 
uitgevoerd. Er zijn drie mogelijkheden die voorgelegd zijn aan het 
personeel. Begin 2020 willen wij één van de drie mogelijkheden in 
uitvoering nemen, om zo een passende oplossing te hebben voor het 
kwartier in de pauze. 
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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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