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Samenvatting 

Volgens het bestuur is De Kleine Dichter een goede school. Het 
bestuur heeft van deze school de onderwijskwaliteit in kaart gebracht 
en de inspectie gevraagd een onderzoek naar goed uit te voeren. 
Wij zijn het eens met het bestuur dat De Kleine Dichter een goede 
school is. 
 
Wat gaat goed? 
Er gaat veel goed op De Kleine Dichter. Het team wil veel bereiken en 
werkt heel goed en planmatig samen, met elkaar en ook met ouders 
en andere partijen. De school biedt de leerlingen een breed aanbod 
van vakken en vaardigheden. Zij biedt een goede ondersteuning aan 
leerlingen die extra begeleiding nodig hebben en heeft zich daarbij 
gespecialiseerd op de begeleiding van dove en slechthorende 
leerlingen. Er heerst een fijne en veilige sfeer op de school. 

Wat kan beter? 
De Kleine Dichter kan zich op een aantal onderwerpen verder 
verbeteren. Zo kunnen de leraren de betrokkenheid van de leerlingen 
verder activeren. Ook kan de school de doelen die zij met haar 
leerlingen wil bereiken voor andere vakken dan rekenen en taal 
duidelijker opschrijven. 
 
Wat moet beter? 
De school laat op alle standaarden in ieder geval basiskwaliteit zien. 
Er zijn dus geen onderdelen die beter moeten. 
 
Vervolg 
In principe zal de school over vier jaar weer bezocht worden. 
 
 

Bestuur: SPO Utrecht 
Bestuursnummer: 41400 
 

 
School: De Kleine Dichter 
 
Totaal aantal leerlingen: 
ongeveer 400 
 
BRIN: 17RK-C2 
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Opzet van het onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

OP4 (Extra) ondersteuning ● 

OP6 Samenwerking ● 

OP8 Toetsing en afsluiting ● 
 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

SK2 Pedagogisch klimaat ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten ● 

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties ● 

OR3 Vervolgsucces ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

De inspectie heeft op 20 juni 2019 een onderzoek naar goed 
uitgevoerd op De Kleine Dichter. 
 
Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te 
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair 
onderwijs. 

Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen 
bezocht samen met een observant van de school, documenten 
geanalyseerd, gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders, directie en 
intern begeleiders, docenten en een vertegenwoordiger van 
het bestuur. 
Bij de beoordeling van de standaarden hebben wij de zelfevaluatie 
van de school gebruikt (van november 2018) en ons eigen rapport van 
het Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen (van 13 april 2018). 
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Overige wettelijke vereisten 
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). 
Wij hebben de volgende vereisten onderzocht: 

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

met art. 40 WPO 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen en de conclusie. Hoofdstuk 3 gaat 
verder in op de resultaten van het onderzoek op de onderzochte 
standaarden. 
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en het 
rapport opgenomen. 
 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 
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Hoofdconclusie 2 . 
In dit hoofdstuk geven we de conclusie weer van het onderzoek bij 
obs De Kleine Dichter. 
 

De Kleine Dichter krijgt de waardering 'goede school'. 
 
Het onderwijsproces is op orde en krijgt op vier van de zes 
onderzochte standaarden zelfs een goede waardering. De veiligheid 
en het pedagogisch klimaat op de school zijn ook goed. De school 
realiseert resultaten die passen bij de kenmerken van haar 
leerlingenpopulatie. De kwaliteitszorg is goed, de school laat zien dat 
zij zich continu verbetert. Er staat een enthousiast en gedreven team 
dat samen zorgt voor goed onderwijs. 
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Resultaten onderzoek 3 . 
3.1. Onderwijsproces 

Het onderwijsproces bij De Kleine Dichter is op orde. Vier van de zes 
onderzochte standaarden zijn zelfs als goed gewaardeerd. 
 
De school biedt meer dan een basisaanbod 
Het aanbod stijgt uit boven de basiskwaliteit en is goed te noemen. 
De school heeft haar cultuuronderwijs op een hoog plan staan. Zij 
heeft hiervoor verschillende vakdocenten. 
Ook heeft zij een doordacht aanbod voor onderzoekend leren en voor 
meerbegaafde leerlingen. Dit aanbod is zij steeds verder aan het 
ontwikkelen. 
 
De school zorgt ervoor dat de leerlingen leren en zich ontwikkelen 
De standaarden Zicht op ontwikkeling en Didactisch handelen zijn 
beide voldoende. De leraren volgen de ontwikkeling van de leerlingen 
en stemmen hun onderwijs af op de verschillen in onderwijsbehoeften 
tussen de leerlingen. Op beide standaarden kan de school zich verder 
verbeteren. 
De kwaliteit van de analyses van de gegevens van de leerlingen is 
wisselend. Ook is de school zoekend naar een goede vorm voor de 
vertaling van de analyses naar het handelen in de klas. De leraren 
vinden de groepsplannen die zij nu gebruiken daarvoor niet optimaal. 
De actieve betrokkenheid van de leerlingen is in orde, maar de leraren 
kunnen dit verder ontwikkelen/bevorderen. 

De extra ondersteuning wordt goed uitgevoerd 
De standaard Extra ondersteuning is goed. Het team heeft de 
zorgleerlingen goed in beeld en biedt hen een goede ondersteuning 
en begeleiding. De school heeft zich gespecialiseerd in de 
ondersteuning van dove en slechthorende leerlingen. 
 
De school werkt goed samen met andere partijen 
Ook Samenwerking is als goed gewaardeerd. De Kleine Dichter maakt 
onderdeel uit van een Brede School. De samenwerking daarbinnen 
richt zich onder meer op een gezamenlijke pedagogische aanpak. Ook 
voor haar dove en slechthorende leerlingen zorgt de school voor een 
goede samenwerking met de externe ondersteuner. 
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Verder is de school vertegenwoordigd in een lerend wijknetwerk en in 
diverse andere netwerken. De school zoekt steeds actief de verbinding 
met ouders en externe partijen. 
 
Ook bij toetsing en afsluiting heeft de school een goede aanpak 
Ook bij deze standaard stijgt de school uit boven de basiskwaliteit. 
Toetsing gebeurt volgens zorgvuldig vastgelegde afspraken en 
procedures. Ook hier stemt de school af op verschillen tussen 
leerlingen, door waar nodig extra toetsen af te nemen. 
De adviesprocedure voor de leerlingen van groep 8 zit goed in elkaar. 
De school spant zich in om haar werkwijze en advisering te evalueren, 
door de ouders van de leerlingen van groep 8 te bevragen kort nadat 
deze leerlingen gestart zijn in het vervolgonderwijs. Dit geeft de 
school veel waardevolle informatie over de aansluiting op dat 
vervolgonderwijs. 
 

3.2. Schoolklimaat 

Op de school heerst een veilige en fijne sfeer 
Beide standaarden binnen het kwaliteitsgebied Schoolklimaat zijn als 
goed beoordeeld. De school zorgt voor een veilig klimaat met een 
schoolbrede aanpak, die zij ook afstemt met de naschoolse opvang en 
de wijk waarin de school staat. Leerlingen zijn hier actief bij betrokken 
als mediatoren. De school heeft duidelijke regels en afspraken, ook 
voor internetgebruik. 
Dat de school erin slaagt een veilige omgeving te creëren blijkt ook uit 
de jaarlijkse veiligheidsmonitoring en uit de enquêtes die zij 
regelmatig afneemt onder ouders, leerlingen en teamleden. In de 
gesprekken die wij op de onderzoeksdag voerden kwam ook steeds de 
fijne sfeer op de school ter sprake. 
 

3.3. Onderwijsresultaten 
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De school behaalt resultaten die passen bij haar leerlingenpopulatie 
Alle drie de standaarden binnen het kwaliteitsgebied 
Onderwijsresultaten zijn voldoende. De leerlingen behalen 
passende eindresultaten en sociale en maatschappelijke 
competenties. De informatie die de school heeft over het 
vervolgsucces van haar leerlingen bevestigt de verwachtingen van de 
school. 
Ontwikkelkansen liggen voor de school in het expliciteren van doelen 
op deze standaarden. Naast doelen voor de resultaten op de eindtoets 
kan de school ook doelen formuleren voor andere vakken en/of 
vaardigheden. Ook kan de school meer actief informatie verzamelen 
over het vervolgsucces van de leerlingen na 3 of 5 jaar. 
 

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

De goede kwaliteitszorg is een sterke factor in het succes van de 
school 
Alle drie de standaarden in het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie zijn als goed gewaardeerd. 
De standaard Kwaliteitszorg is goed. De school heeft goed zicht op 
haar eigen kwaliteit, heeft ambitieuze doelen, werkt doelgericht en 
planmatig aan verbeteringen en betrekt externe partijen bij haar 
evaluaties. 
In het vorige onderzoek (rapport van 13 april 2018) waren 
Kwaliteitscultuur en Verantwoording en dialoog al als goed 
gewaardeerd. Dit is in dit onderzoek bevestigd. 
 
We herhalen hier een aantal opmerkingen uit het vorige rapport: 
De school kenmerkt zich door een professionele kwaliteitscultuur. De 
directie heeft een structuur neergezet, waarin specialisten en 
werkgroepen de verbeteractiviteiten op de school aansturen. De 
specialisten krijgen voldoende ambulante tijd om hun rol als specialist 
waar te maken. Zij leiden een werkgroep, verzorgen workshops aan de 
teamleden, voeren lesobservaties uit en zorgen voor het bijhouden 
van hun eigen vakkennis en de verspreiding daarvan in het team. 
Leren van en met elkaar is daarmee op een mooie manier 
vormgegeven. 
Er is duidelijk sprake van een gedeelde visie op goed onderwijs en op 
gedeelde ambities om het onderwijs op de school voortdurend verder 
te verbeteren. 
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De verantwoording van de school over haar resultaten en 
verbeteracties en de dialoog daarover is van goede kwaliteit. De 
school verantwoordt zich over haar onderwijs in de schoolgids, haar 
website, de nieuwsbrieven en met ouderavonden (informatie- en 
thema-avonden). Ouders zijn goed geïnformeerd en worden ook 
actief bij het schoolbeleid betrokken via een ouderpanel. 
De Kleine Dichter maakt deel uit van een Brede School. Met haar 
samenwerkingspartners voert zij een actieve dialoog, bijvoorbeeld 
over een gezamenlijke pedagogische aanpak van de leerlingen. Ook 
betrekt de school waar mogelijke andere externe partijen hierbij. 
 

3.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
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. 
 
Bestuur en team van De Kleine Dichter hebben met veel genoegen het 
eindrapport van het inspectiebezoek gelezen. Wij herkennen ons in 
het beeld wat van onze school is geschetst en zijn heel tevreden met 
het behaalde resultaat en de waardering ‘goed’ op schoolniveau. 
 
Tijdens het inspectiebezoek hebben wij voldoende ruimte ervaren om 
te vertellen wat wij als school zelf al goed vinden gaan en waar onze 
verbeterpunten liggen. Het is prettig te zien dat de waardering die de 
inspectie op de diverse standaarden uitspreekt, aansluit bij dat wat de 
school in de zelfevaluatie heeft beschreven. Dit geeft directie en team 
het vertrouwen dat zij zelf de ontwikkelpunten in kaart hebben en in 
staat zijn steeds aan eigen kwaliteitsverbetering te blijven werken. De 
opbouwende feedback die tijdens dit onderzoek is ontvangen helpt 
hierbij. 
 
Leren met en van elkaar staat bij De Kleine Dichter hoog in het 
vaandel. Naast de bevestiging van wat al goed gaat heeft het 
inspectiebezoek concrete feedback opgeleverd, waar we direct mee 
aan de slag zijn gegaan. Wij werken met plezier verder om de 
waardering ‘goed’ waar te blijven maken voor onze leerlingen. 
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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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