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Samenvatting 

Wij hebben op 10 december 2018 op Brede school Elisabeth 
Paulus een onderzoek uitgevoerd. Dit naar aanleiding van de 
prestatieanalyse die de inspectie jaarlijks maakt. Hieruit bleek dat de 
onderwijsresultaten voor taal en rekenen voor het derde jaar onder de 
wettelijk vastgestelde norm liggen. We constateren dat de kwaliteit 
van het onderwijs, ondanks alle goede ontwikkeling op de school, op 
basis van de eindresultaten onvoldoende is. 
 
 
Wat gaat goed? 
De Elisabeth Paulus is een school in ontwikkeling. Zowel de 
leerkrachten als de directie zijn trots op hun school en werken hard en 
goed om het onderwijs op de school te verbeteren. De school heeft 
samen met deskundigen en het bestuur plannen gemaakt om nog 
beter onderwijs te geven en wij zien dat er succesvol in de groepen 
volgens deze plannen wordt gewerkt. Het resultaat daarvan is dat het 
didactisch handelen, de begeleiding van de leerlingen en de sfeer 
voldoende zijn. 

Wat kan beter? 
Het is belangrijk dat de directeur en de leerkrachten vaker praten met 
leerlingen en ouders over wat er gebeurt op de school. Ook kunnen 
leerlingen meer betrokken worden bij wat zij leren op de school. 
Daarnaast is het goed om leerlingen mee te laten denken over wat er 
fijn is of juist moet veranderen op de school. Veiligheid is een 
voorbeeld van een onderwerp waarover gesproken kan worden, 
bijvoorbeeld in een leerlingenraad, omdat leerlingen hier zelf ideeën 
over hebben. 
 
Wat moet beter? 
De school moet hogere onderwijsresultaten gaan halen met de 
schoolverlaters (art. 10a WPO). Als dat niet lukt, moet de school goed 
kunnen laten zien dat zij alles heeft gedaan om deze leerlingen zoveel 
mogelijk te leren en dat de onderwijsresultaten passen bij deze 
leerlingen. De school geeft aan dat zij de afgelopen drie jaar het 
optimale uit haar leerlingen heeft gehaald. Tijdens het onderzoek 
heeft de school helaas onvoldoende kunnen laten zien dat dit zo is. Dit 
moet beter. 
 
 

Bestuur: ASKO, Amsterdamse 
Stichting voor Katholiek, 
Protestant-Christelijk en 
Interconfessioneel Onderwijs 
Bestuursnummer: 41023 
 

 
School: Brede school Elisabeth Paulus 
Totaal aantal leerlingen: ongeveer 130 
leerlingen 
BRIN: 16KV 
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Vervolg 
Omdat de school de afgelopen drie jaar onvoldoende 
onderwijsresulaten heeft gehaald, blijven wij de school volgen. Wij 
gaan in mei 2019 opnieuw in gesprek met de school en kijken dan of 
de onderwijsresultaten van de schoolverlaters wel voldoende zijn. 
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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 10 december 2018 een onderzoek naar 
aanleiding van risico's uitgevoerd. Wij maken jaarlijks een 
risicoanalyse voor alle scholen in Nederland. Bij de analyse van de 
gegevens die we hebben over de Elisabeth Paulus hebben we risico’s 
gezien in de onderwijsresultaten. Het driejaarsgemiddelde is onder de 
norm. Daarom hebben we een risico-onderzoek uitgevoerd naar de 
kwaliteit van het onderwijs op deze school. 
 
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 verschillende activiteiten. Voorafgaand aan 
het onderzoek hebben wij documenten en gegevens geanalyseerd. Op 
de onderzoeksdag hebben wij samen met observanten van de school 
lessen bezocht en nabesproken. Daarnaast hebben wij gesprekken 
gevoerd met leerlingen, ouders, leerkrachten, de directie en de intern 
begeleider. Tijdens het afsluitend gesprek aan het einde van de 
onderzoeksdag hebben wij onze bevindingen teruggekoppeld aan de 
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directeur, de intern begeleider en vertegenwoordigers 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: 

• 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 Elisabeth-Paulus 

 
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 bij de Elisabeth Paulusschool. 
 
De kwaliteit van het onderwijs op de Elisabeth Paulus hebben wij als 
onvoldoende beoordeeld omdat de onderwijsresultaten drie jaar 
achtereen onvoldoende zijn. Het is het bestuur en de school 
onvoldoende gelukt om aan te tonen dat de behaalde resultaten 
passend zijn voor de betreffende groepen schoolverlaters. Wij hebben 
tegelijkertijd geconstateerd dat de onderzochte standaarden van het 
onderwijsproces, het schoolklimaat en de kwaliteitszorg voldoende 
zijn. De school heeft goed zicht op de stappen die zij moet zetten om 
de geboden kwaliteit op deze drie standaarden verder te verbeteren. 
Dit betekent dat de school een goede uitgangspositie heeft om ook de 
onderwijsresultaten aantoonbaar op het niveau te brengen dat van de 
betreffende leerlingen verwacht mag worden. 

Op de Elisabeth Paulus werkt een gedreven en enthousiast team 
onder leiding van een directeur aan wie dezelfde eigenschappen 
kunnen worden toegeschreven. De school is overduidelijk in 
beweging. Verbetertrajecten zijn ingezet en er is een grote 
betrokkenheid van directie en team bij de gewenste ontwikkeling van 
de school. Het merendeel van de leerkrachten is minder dan vijf 
jaar werkzaam op de school. Zij ervaren dat zij een nieuwe energie 
door de school laten gaan en voelen veel vrijheid om bij te dragen aan 
verbetering van het onderwijs. Zij volgen scholing en werken in 
leerteams aan die zaken die zij voor hun leerlingen van belang vinden. 
Het stellen van prioriteiten vindt plaats door middel van een 
verbeterplan dat zij gezamenlijk hebben opgesteld. Door een 
gestructureerde werkwijze vindt borging van de ontwikkelingen 
plaats. Nu het team goed op één lijn zit, is het tijd om de leerlingen 
actiever te betrekken bij de wijze waarop op de school wordt gewerkt. 
Hier ligt een kans voor de school om haar leerlingen nog optimaler toe 
te rusten op hun toekomst. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? 
 

Wat doen wij? 

De school voldoet niet aan de 
minimumnorm voor de 
eindresultaten zoals vastgelegd in de 
Regeling leerresultaten PO (art. 10a 
WPO). 

Het bestuur zorgt ervoor dat 
maatregelen worden genomen zodat 
de eindresultaten in mei 2019 
tenminste voldoen aan de wettelijke 
ondergrens of aantoonbaar voldoen 
aan hetgeen van de betreffende 
schoolverlatersgroep mag worden 
verwacht. 

In mei 2019 beoordelen wij of de 
eindresultaten voldoen aan de 
wettelijke ondergrens. Als dit niet 
het geval is beoordelen wij of het 
bestuur voldoende overtuigend 
aantoont dat de behaalde 
eindresultaten passend zijn voor de 
betreffende schoolverlatersgroep. 
Indien ook dit niet het geval is, wordt 
het bestuur door ons geïnformeerd 
over de wijze waarop vervolgtoezicht 
zal gaan plaatsvinden. 

 
Ouders en leerlingen zijn over het algemeen tevreden over de school. 
Zij ervaren goede begeleiding bij het leren, een aanbod dat passend is 
bij wat de leerling moet leren en een fijne en toegankelijke school 
waar directie en leerkrachten een luisterend oor hebben. 
Beiden geven aan dat de combinatiegroepen een aandachtspunt zijn. 
Een rustiger werkklimaat in deze groepen is gewenst en er mag meer 
aandacht zijn voor de grote verschillen in leerbehoeften van de 
leerlingen. 
 

Afspraken over vervolgtoezicht 

Het is van belang dat het bestuur alles op alles zet om de 
onderwijsresultaten in 2019 aantoonbaar op een voldoende niveau 
voor de betreffende groep schoolverlaters te krijgen. Wij verwachten 
van het bestuur dat zij in mei 2019 de inspectie op de hoogte stelt van 
de uitkomst van de eindresultaten van groep 8. Daarna beoordelen 
wij of de kwaliteit van het onderwijs weer voldoende is. 
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Resultaten onderzoek 3 . 
Hieronder lichten wij per onderzochte standaard ons oordeel en onze 
bevindingen toe. 

3.1. Onderwijsproces 

De school heeft voldoende zicht op de ontwikkeling van haar 
leerlingen 
Wij beoordelen de standaard 'zicht op ontwikkeling' als voldoende. De 
analyses van de toetsresultaten op zowel groeps- als op 
leerlingniveau zijn van goed niveau. De intern begeleider bespreekt 
deze met de leerkrachten en met vertegenwoordigers van het bestuur. 
Op deze wijze houden de school en het bestuur zicht op de resultaten 
van het onderwijs. De intern begeleider zet deze resultaten naast de 
uitkomst van een capaciteitentoets om te zien of het optimale uit de 
leerlingen wordt gehaald. Hierdoor maakt de school haar beeld van de 
leerling compleet en kijkt waar zij haar onderwijsaanbod kan 
verbeteren. Het is belangrijk dat een tegenvallend resultaat op de 
capaciteitentoets niet mag leiden tot het naar beneden bijstellen van 
de verwachtingen van de leerling en het aanbod dat deze leerling 
krijgt. 
 
De directie en de intern begeleider zijn een traject gestart om ook de 
leerkrachten vaardiger te maken in het in kaart brengen en analyseren 
van de resultaten van de leerlingen. Dit is een goede ontwikkeling. 
Hierdoor kan de lesvoorbereiding in de groepsmap aan kwaliteit gaan 
winnen, zodat in de lesvoorbereidingen beter zichtbaar wordt dat er 
zicht is op de ontwikkeling van de leerlingen. Wie beheerst welke 
leerstof wel of niet? Wanneer wordt iets opnieuw aangeboden? Wat is 
het resultaat van de herhaling? 
 
Tot slot willen wij opmerken dat het bij complexe thuisproblematiek 
soms moeilijk is om te bepalen wat de reden is van een moeizamer 
leerontwikkeling. Het structureel in gesprek gaan met alle leerlingen 
over de eigen leervorderingen kan bij deze leerlingen helpen om goed 
zicht te krijgen op de factoren die de leerling als belemmerend of 
bevorderend voor het leren ervaart. 
 
 
De lessen zijn van voldoende kwaliteit 
Wij beoordelen de standaard 'didactisch handelen' als voldoende. Op 
de school vindt een verandertraject plaats waarbij onder andere het 
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didactisch handelen centraal staat. Dat is te zien tijdens de lessen die 
wij hebben bezocht. De verschillende elementen van het 
instructiemodel waar de school mee werkt zijn zichtbaar aanwezig. De 
mate waarin leerkrachten al vaardig zijn in het toepassen van dit 
model verschilt. Wij hebben lessen gezien waar al tijdens de instructie 
differentiatie plaatsvindt en leerlingen snel en actief aan het werk 
gaan. Daarnaast hebben wij lessen gezien waar de instructie te lang 
duurde en de betrokkenheid van leerlingen tijdens de les minder 
werd. In die lessen was het instructiemodel eerder een doel dan een 
middel. Vooral de fase van het 'modellen' verdient aandacht: wanneer 
pas je dit toe? Met welk doel? De lessen die wij hebben geobserveerd 
waren, ondanks de genoemde aandachtspunten, van voldoende 
niveau. De leerkrachten passen het instructiemodel toe en besteden 
daarnaast aandacht aan het aanschouwelijk maken van hun 
onderwijs. Zo werden bijvoorbeeld materialen en praktijksituaties 
gebruikt om leerlingen duidelijk te maken wat het doel van de les was. 
Ook kregen de leerlingen een heldere instructie en werd er in alle 
lessen gedifferentieerd. Het didactisch handelen van de leerkrachten 
kan aan kwaliteit winnen door leerkrachten elkaars lessen te laten 
observeren en vervolgens met elkaar in gesprek te 
laten gaan. Daarnaast is het van belang om ook bij nieuwe leerstof 
eerder in te spelen op kennis die al aanwezig blijkt te zijn, zodat 
leerlingen snel aan de slag kunnen gaan en geen lestijd verliezen met 
een instructie die voor hun op dat moment niet relevant blijkt te zijn. 
Er kan dus nog meer differentiatie plaatsvinden, zowel in instructie als 
in verwerking. 
 
Een ander aandachtspunt is het eigenaarschap van de leerlingen. Wij 
hebben een mooi voorbeeld gezien van een les waarin de leerlingen 
niet alleen het lesdoel toegelicht krijgen, maar ook 
meteen meegenomen werden in voorbeelden uit de dagelijkse 
praktijk waarvoor dit lesdoel relevant is. De leerkrachten zouden hier 
meer mee kunnen doen. Betrek leerlingen bij het plannen van hun 
onderwijsactiviteiten, geef betekenis aan wat zij leren en geef ze meer 
ruimte om zelf na te denken en sturing te geven aan hun eigen 
ontwikkeling. Hierdoor komen zij, ongeacht hun uitstroomprofiel, 
weerbaarder in het voortgezet onderwijs en de maatschappij terecht. 

3.2. Schoolklimaat 

Voldoende veiligheid op school 
De standaard 'veiligheid' beoordelen wij als voldoende omdat de 
school aan de wettelijke vereisten voldoet. De school monitort 
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jaarlijks de veiligheidsbeleving en het welbevinden van haar 
leerlingen. Daarnaast beschikt zij over een aanpak tegen het pesten en 
heeft een contactpersoon waar de leerlingen naar toe kunnen met 
vragen of zorgen. De leerlingen zijn goed op de hoogte van deze 
mogelijkheid en kunnen op verschillende manieren deze persoon 
bereiken. 
 
De directie geeft aan dat de school een eigen werkwijze aan het 
ontwikkelen is rond veiligheid. Er wordt gekeken of het mogelijk is om 
een eigen aanpak te ontwikkelen op basis van gangbare methodieken 
en daarnaast wordt het anti-pestbeleid aangepast. De leerlingen die 
wij hebben gesproken geven aan dat wat hun betreft veiligheid meer 
aandacht zou mogen krijgen. Wij hebben geconstateerd dat de school 
een ander beeld heeft van de noodzaak voor het op korte termijn 
realiseren van een gedegen en structurele aanpak ter bevordering van 
de veiligheid en het welbevinden dan de leerlingen. De leerlingen 
ervaren geen onveiligheid, maar hebben wel behoefte aan duidelijker 
regels met betrekking tot gedrag binnen de school (inclusief 
bijbehorende sancties) en meer handvatten om gezamenlijk conflicten 
op te lossen. Ondanks het feit dat er geen zorgwekkende signalen zijn 
over onveiligheid op de school vinden wij het belangrijk dat de directie 
en het team zo spoedig mogelijk hun gewenste werkwijze 
realiseren. Door leerlingen te betrekken bij de ontwikkeling van deze 
aanpak kan gekomen worden tot een aanpak die mede voldoet aan de 
behoefte en de dagelijkse realiteit van de leerlingen. 

3.3. Onderwijsresultaten 

Onderwijsresultaten onvoldoende 
De standaard 'onderwijsresultaten' wordt door ons als onvoldoende 
beoordeeld. In de afgelopen drie jaar heeft de school de wettelijk 
gestelde norm niet behaald (art.10a WPO). Bestuur en directie geven 
aan dat dit een gevolg is van problemen met het correct uitvoeren van 
de gewichtenregeling. Hierdoor is de scholengroep van de Elisabeth 
Paulus waarschijnlijk te laag waardoor de ondergrens van de 
eindresultaten mogelijk te hoog ligt. Het bestuur en de school hebben 
tijdens het onderzoek onvoldoende overtuigend (met documenten en 
analyses) kunnen aantonen dat de onderwijsresultaten van de 
afgelopen drie jaar passend zijn voor de betreffende groepen 
schoolverlaters. Daarom beoordelen wij de onderwijsresultaten als 
onvoldoende. 

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 
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Er is een stelsel van kwaliteitszorg 
Wij beoordelen de standaard 'kwaliteitszorg' als voldoende. Op de 
Elisabeth Paulus wordt planmatig gewerkt aan de ontwikkeling van de 
leerlingen en de schoolontwikkeling. Naast de eerder genoemde 
planmatige wijze waarop wordt omgegaan met de resultaten van de 
leerlingen, beschikt de school ook over een Taalbeleidsplan 2019-2023 
(concept) en een Verbeterplan voor het schooljaar 2018-2019. Beide 
plannen zijn van recente datum en komen voort uit onderzoek door 
externen. Deze hebben gekeken welke zaken ten grondslag kunnen 
liggen aan de te lage onderwijsresultaten. In de praktijk zien wij 
al elementen van deze plannen terug. De school heeft toetsbare 
doelen voor haar leerlingen geformuleerd en controleert of deze 
worden behaald. Indien nodig wordt het aanbod aangepast. De 
directie geeft aan dat zij aandacht heeft voor borging van de nieuwe 
werkwijze en de plannen bijstelt waar nodig. Ook het bestuur is 
betrokken bij de kwaliteitszorg op zowel leerling- als schoolniveau. De 
bestuurder laat zich twee keer per jaar informeren over de resultaten 
van de leerlingen en is nauw betrokken bij de schoolontwikkeling en 
het verbeterproces. Hij neemt waar mogelijk passende maatregelen, 
zoals bijvoorbeeld het aantrekken van externe deskundigen. 
 
In de verbeterplannen van de school wordt aangegeven welke externe 
factoren hebben geleid tot een gevoelde noodzaak tot verbetering. In 
deze plannen missen wij een intern gevoelde noodzaak. De school 
doet zichzelf meer recht door de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie, de eigen identiteit en de daaruit voortvloeiende 
keuzes explicieter te maken in haar beleidsdocumenten. Uiteindelijk 
weten team en directie wat het beste is voor de leerlingen van de 
school en op basis daarvan moeten zij beredeneerde keuzes in het 
aanbod en de werkwijze maken. 
 
 
De kwaliteitscultuur is op orde 
Wij beoordelen de standaard 'kwaliteitscultuur' als voldoende. Zoals 
eerder omschreven is er sprake van een enthousiast en betrokken 
team en dito directie. Allen omarmen de ontwikkeling die de school 
doormaakt en dragen daar op verschillende manieren hun steentje 
aan bij. Dit doen zij bijvoorbeeld door deelname aan de leerteams die 
de school kent. Maar daarnaast ook door hun bekwaamheid te 
onderhouden en uit te breiden door middel van scholing. Een 
aandachtspunt binnen de kwaliteitscultuur is het eigenaarschap van 
de leerkrachten op het analyseren van de toetsresultaten van de 
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leerlingen. Door het vergroten van hun analyse-vaardigheden kunnen 
leerkrachten tijdens hun lessen nog flexibeler en meer beredeneerd 
hun aanbod afstemmen op hun leerlingen. 
 
 
Verantwoording en dialoog kan beter 
Wij beoordelen de standaard 'verantwoording en dialoog' als 
voldoende. Wij hebben een betrokken oudergroep getroffen die 
aangeeft dat de school meer kan bijdragen aan het vergroten van de 
ouderbetrokkenheid. Bijvoorbeeld door ouders mee te nemen in de 
overwegingen die ten grondslag liggen aan bepaalde keuzes, door 
ouders frequenter te informeren over de stand van zaken rond de 
schoolontwikkeling en door ouders meer met elkaar in contact te 
brengen. De ouders geven overigens aan dat de informatie over hun 
kind wel aan de verwachtingen voldoet. Het gaat bij dit 
aandachtspunt expliciet om betrokkenheid van ouders bij 
schoolontwikkeling en de schoolorganisatie. 
 

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 . 
Bestuurlijke reactie ASKO op rapportage kwaliteitsonderzoek 
Elisabeth Paulusschool (EP), december 2018 
 
Het bestuur is verheugd dat de inspectie de school op de 
kwaliteitsindicatoren ‘onderwijsproces’, ‘schoolklimaat’ en 
‘kwaliteitszorg en ambitie’ als voldoende heeft beoordeeld. Het 
bestuur herkent de school in het oordeel van de inspectie dat de 
school goed onderwijs geeft en constateert net als de inspectie dat de 
school zich continu ontwikkelt en verbetert. De inspectie heeft tijdens 
het kwaliteitsonderzoek ervaren dat de school een enthousiast en 
betrokken team en directie heeft. Het bestuur bevestigt dat met 
plezier. 
 
De inspectie hanteert een norm voor het beoordelen van 
eindresultaten die gebaseerd is op de gewichtenregeling. Deze 
normering komt niet overeen met de samenstelling van de 
leerlingenpopulatie van De Elisabeth Paulusschool. Net als de 
inspectie heeft de ASKO vragen over de huidige regelgeving met 
betrekking tot de normering van de eindtoets. De nieuwe regelgeving 
is in ontwikkeling en zal van kracht worden per 1 september 2019. Wij 
kijken uit naar de nieuwe norm die de inspectie gaat hanteren, want 
deze doet meer recht aan de leerlingpopulatie van de Elisabeth 
Paulusschool. Dan zal ook het resultaat recht doen aan het goede 
onderwijs dat gegeven wordt op de Elisabeth Paulusschool. 
De school is trots op het behalen van haar eigen ambitieuze doelen, 
die wij, school én bestuur, altijd kritisch monitoren.  De constatering 
van de inspectie dat ons onderwijs op orde is, sterkt ons in het 
vertrouwen dat we de goede dingen doen. Vanzelfsprekend blijven wij 
continu gericht op het verbeteren van ons onderwijs en de 
onderwijsresultaten. 
De school heeft een betrokken oudergroep. Er is een goede relatie met 
de MR. Daarnaast worden de ouders via het ouderportaal 
geïnformeerd over belangwekkende zaken. Leerkrachten informeren 
ouders wekelijks over het onderwijs zoals over de thema’s, over de 
leerdoelen van die week en over bijzondere activiteiten, zodat ouders 
goed op de hoogte zijn van relevante zaken. Ouders voelen zich vrij, zo 
merken wij, om bij de leerkrachten, de intern begeleider of bij de 
directie aan te kloppen met vragen of problemen. 
 
De school gaat de komende periode extra aandacht geven aan de 
volgende onderwerpen: 
 

• Wij hebben altijd hoge verwachtingen van elke leerling. We 
bekijken en stellen ons onderwijsaanbod af op de individuele 
leerling en op de groep als geheel om zo het rendement van de 
individuele leerling en van de groep te optimaliseren. 

 
• We onderkennen de behoefte van leerlingen om mee te kunnen 

denken over hun school. De leerlingen worden al in één op één 
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gesprekken met de leerkrachten betrokken bij hun eigen 
leerproces. De EP heeft het voornemen om een leerlingenraad op 
te richten. 

 
• De inspectie heeft een mooi voorbeeld gezien van een les waarbij 

niet alleen het lesdoel werd toegelicht, maar waarin de leerlingen 
ook meteen meegenomen werden in voorbeelden uit de 
dagelijkse praktijk waarvoor dit lesdoel relevant is. We willen 
deze werkwijze nog verder verfijnen en nóg meer toepassen. We 
zetten daar ook eigenaarschap van leerkracht en leerling meer 
voor in, zodat de kinderen nog sterker in het voortgezet 
onderwijs en de maatschappij terecht komen. 

 
• De school ontwikkelt momenteel een nieuw, eigen anti-pest 

beleid. Dit is helemaal toegespitst op de Elisabeth Paulusschool 
en naar de behoeften van de leerlingen. We horen de leerlingen 
en geven inspraak en ook hier een stuk eigenaarschap in dit 
proces. 

 
• De leerkrachten krijgen en nemen verantwoordelijkheid voor hun 

rol als onderwijsprofessional. Leerkrachten analyseren zelf de 
toetsresultaten en stemmen op basis daarvan het 
onderwijsaanbod af. De differentiatie in de klas is door de 
onderwijsinspectie als voldoende beoordeeld. De leerkrachten 
zijn zeer betrokken bij de onderwijsontwikkeling en streven naar 
voortdurende verbetering. Het team is ambitieus en zet zich in 
voor het beste onderwijs voor deze leerlingen. 

 
Het bestuur is trots op de school vanwege de kwaliteit van het 
onderwijs en het enthousiasme van het team en directie om 
voortdurend te werken aan de verdere kwaliteit van het onderwijs en 
aan de ontwikkeling van het Kindcentrum Elisabeth Paulus in 
samenwerking met Dynamo. 
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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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