
o.b.s. De Runde 

Herstelonderzoek 
 
 
 
 
Datum vaststelling: 27 maart 2020 



Samenvatting 

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in januari 2019 als Zeer 
Zwak beoordeeld, omdat het Didactisch handelen, de Resultaten en 
de Kwaliteitszorg Onvoldoende waren. Wij beoordelen de kwaliteit 
van het onderwijs nu als Voldoende en niet meer als Zeer Zwak. 
 
Wat is verbeterd? 
De leerresultaten van o.b.s. De Runde voldoen na drie jaar weer aan 
de wettelijke ondergrenzen. Ook het didactisch handelen en de 
kwaliteitszorg zijn van voldoende niveau (geworden). De schoolleiding 
en het team hebben verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd die 
ervoor hebben gezorgd dat de genoemde standaarden van voldoende 
kwaliteit zijn. 
 
Wat kan beter? 
De leraren besteden in hun lessen aandacht aan burgerschap en 
sociale integratie, maar het aanbod hiervoor kan gestructureerder en 
planmatiger worden aangepakt. 
Ook zien wij dat de borging van de manier van lesgeven aandacht 
vraagt, met name als het gaat om de verschillende instrumenten die 
leerkrachten gebruiken om de actieve betrokkenheid van leerlingen te 
vergroten. 
 
Hoe verder? 
De school is als Voldoende beoordeeld en valt weer onder het 
reguliere toezicht. 
 
 

Bestuur: Gemeente Emmen 
Bestuursnummer: 10249 
 

 
School: O.b.s. de Runde 
Totaal aantal leerlingen: 114 
BRIN: 17BC 
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Opzet van het herstelonderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

De inspectie heeft op 13 januari 2020 een herstelonderzoek uitgevoerd 
op o.b.s. De Runde naar aanleiding van het oordeel Zeer Zwak in 
januari 2019. 
 
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, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met 
leerlingen, ouders, leraren, de directie, de clusterdirecteuren het 
bestuur. 
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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) 
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

(art. 4b, WPO) 
 
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 signalen over o.b.s. De Runde bij ons binnengekomen die 
opvolging vereisen 
 
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: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 
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Hoofdconclusie en vervolg 2 . 
in dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het 
onderzoek op o.b.s. De Runde. 
 
 

In januari 2019 hebben wij op o.b.s. De Runde een onderzoek 
uitgevoerd en het oordeel Zeer Zwak toegekend. 
Op 13 januari 2020 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw 
in kaart gebracht en kennen nu het oordeel Voldoende toe. 
 
De leerresultaten van o.b.s. De Runde voldoen na drie jaar weer aan 
de wettelijke ondergrenzen. Ook het didactisch handelen en de 
kwaliteitszorg zijn van voldoende niveau (geworden). De schoolleiding 
en het team hebben het afgelopen jaar verbeterplannen opgesteld en 
uitgevoerd die ervoor hebben gezorgd dat de genoemde standaarden 
van voldoende kwaliteit zijn. 
De school staat voor de uitdaging om deze ontwikkeling voort te 
zetten en de resultaten van de verschillende verbetertrajecten te 
borgen. De voorwaarden hiervoor zijn aanwezig gezien het 
onderwijskundig leiderschap van de schoolleiding en de intern 
begeleider en de verantwoordelijkheid die het team krijgt en neemt 
voor de kwaliteit van het onderwijs op o.b.s. De Runde. 
 
 
 
 

Afspraken over vervolgtoezicht 

De school is als Voldoende beoordeeld en valt weer onder het 
reguliere toezicht. 
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Resultaten herstelonderzoek 3 . 
3.1. Onderwijsproces 

Aanbod 
De standaard Aanbod beoordelen we als Voldoende. De school biedt 
leerlingen de leerstof aan die ze nodig hebben om de kerndoelen te 
kunnen behalen. De leermethoden bieden mogelijkheden om af te 
stemmen op verschillen in onderwijsbehoeften van leerlingen en de 
leraren gebruiken deze mogelijkheden in de lessen die wij hebben 
gezien. Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen en wordt 
afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de 
leerling populatie. Hoewel de leraren in hun onderwijs aandacht 
besteden aan burgerschap en sociale integratie kan het aanbod 
hiervoor gestructureerder en planmatiger worden aangepakt. 
 
Zicht op ontwikkeling 
De standaard Zicht op ontwikkeling beoordelen wij als Voldoende. De 
leraren volgen de leerlingen systematisch in hun ontwikkeling en 
signaleren of leerlingen zich naar verwachting ontwikkelen. Er is een 
duidelijke cyclus van handelingsgericht werken op basis van 
groepsoverzichten en groepsplannen met evaluatie en bijstelling 
daarvan. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, gaat 
de school planmatig te werk. 
 
De kwaliteit van het analyseren van leerprestaties is het afgelopen jaar 
zichtbaar verbeterd. De leerlingresultaten worden op groeps- en 
schoolniveau geanalyseerd en besproken. De school heeft een 
protocol voor toetsing en normering ingevoerd, met analysewijzers, 
waarmee de methodegebonden- en methode onafhankelijke toetsen 
geanalyseerd worden. Hierdoor is de analyse verdiept. De resultaten 
van de analyses zien wij terug in de groepsplannen, die 
worden gebruikt in de dagelijkse planning van de lessen. 
 
Didactisch handelen 
De standaard Didactisch handelen beoordelen wij als Voldoende. De 
uitleg van de leraren is doelgericht en er vindt gerichte afstemming 
plaats op verschillen tussen leerlingen. Hierdoor is de school in staat 
de leerlingen een ononderbroken ontwikkeling te bieden. We zien dat 
de leraren de lesdoelen centraal stellen bij de uitleg en deze 
laten aansluiten op de voorkennis van leerlingen. De leraren 
betrekken de leerlingen actief bij de uitleg door het gebruik van 
wisbordjes en activerende werkvormen. 
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De afstemming van de instructie en verwerking is voldoende. 
Leerlingen die meer aankunnen worden eerder aan het werk gezet 
waarna de basisgroep begeleide inoefening krijgt. We zien ook dat er 
na een instructie voor de basisgroep tijd wordt gepland om leerlingen 
die dat nodig hebben, extra uitleg te bieden. Deze uitleg is afgestemd 
op de betreffende leerlingen waardoor zij zich de lesstof eigen kunnen 
maken. Wij zien een duidelijke doorgaande lijn in de school van het 
gekozen didactische model. Ook zien wij dat de borging van dit model 
aandacht vraagt, met name als het gaat om de verschillende 
instrumenten die leerkrachten gebruiken om de actieve 
betrokkenheid van leerlingen te vergroten. 
 

3.2. Schoolklimaat 

Veiligheid 
De standaard Veiligheid beoordelen we als Voldoende. De school 
voldoet aan de wettelijke verplichtingen voor sociale veiligheid en 
heeft het veiligheidsbeleid uitgewerkt. De school het beleid afgelopen 
jaar meer schoolspecifiek gemaakt. Er is een monitor voor de 
veiligheidsbeleving van leerlingen en een aanspreekpunt voor pesten 
en sociale veiligheid. Leerlingen waar we mee spraken, geven aan dat 
zij zich veilig voelen op school en dat zij bij hun leerkrachten terecht 
kunnen op het moment dat er zich problemen voordoen. De 
leerlingen weten echter niet wie de pest-coördinator van de school is. 
 
 
 
 

3.3. Onderwijsresultaten 

Resultaten 
We beoordelen de standaard Resultaten als Voldoende. De resultaten 
op de eindtoets liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken 
van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 
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De eindopbrengsten van de landelijk genormeerde eindtoets waren in 
2019 op niveau. Ook de eindresultaten voor 2020 lijken voldoende te 
worden. Daarnaast blijkt uit de analyses dat de leerresultaten in de 
overige leerjaren stijgen. Dat zou op termijn bij moeten dragen aan 
hogere en meer stabiele eindresultaten. 

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Kwaliteitszorg 
De standaard Kwaliteitszorg beoordelen we als Voldoende. De 
zelfevaluatie van het onderwijs is het afgelopen jaar duidelijk 
verbeterd. Er zijn analyses gemaakt van achterblijvende 
leerresultaten. Op basis van deze analyse is een verbeterplan 
opgesteld om deze resultaten verbeteren. De verbeterplannen laten 
een duidelijke samenhang zien met de tekortkomingen zoals die in 
januari 2019 zijn geconstateerd. De planmatige uitvoering en evaluatie 
van de verbeterplannen zorgt ervoor dat het stelsel van kwaliteitszorg 
voldoet  en er op een systematische wijze gewerkt wordt aan de 
kwaliteit van onderwijs. 
 
Kwaliteitscultuur 
De standaard Kwaliteitscultuur beoordelen we als Voldoende. Leraren 
onderhouden individueel hun bekwaamheid en krijgen daartoe 
gelegenheid. Zij houden hun bekwaamheid bij in het 
bekwaamheidsdossier.  De locatieleiding en de intern begeleider laten 
sterk onderwijskundig leiderschap zien. Zij zorgen ervoor dat de 
leraren zich verantwoordelijk voelen voor het onderwijs dat zij geven 
en de ontwikkeling van de schoolorganisatie. De verbeterplannen 
worden samen met het team opgesteld waardoor draagvlak voor deze 
plannen is gecreëerd. 
 
Verantwoording en dialoog 
De standaard Verantwoording en dialoog beoordelen we als 
Voldoende. De school stelt een jaarverslag op. De schoolgids bevat 
informatie over doelen en resultaten van het onderwijs. Ouders 
worden regelmatig en goed geïnformeerd via een ouderportaal en 
met nieuwsbrieven. De verantwoording van de kwaliteitsontwikkeling 
en de leerresultaten in de schoolgids is duidelijk verbeterd. De 
informatie op Scholen op de kaart en in het jaarverslag is uitgebreid. 
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3.5. Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Het team heeft in samenspraak met het bestuur en de 
medezeggenschapsraad hard gewerkt om het verbeterplan tot een 
succes te maken. Het doet ons dan ook goed dat de inspectie 
constateert dat de verbeteracties het gewenste resultaat hebben 
opgeleverd. 
Wij herkennen ons in de aanbevelingen die de inspectie doet en zullen 
deze oppakken in het fusieproces met obs De Meent, waarin de school 
zich momenteel bevindt. Zo is er inmiddels een werkgroep gestart, die 
zich bezighoudt met de keuze voor een methode/aanpak met 
betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling, waarin ook 
burgerschap en sociale integratie geborgd worden. 
Wij zetten de ingezette werkwijze voort. 
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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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