Kwaliteit Oostenwind
Vorig jaar heeft de onderwijsinspectie Oostenwind bezocht in het kader van een regulier
kwaliteitsonderzoek. De school kreeg toen het zgn. ‘basisarrangement’, het inspectieoordeel wat
zegt dat de kwaliteit van de school op orde is. Bij dat bezoek is toen de afspraak gemaakt dat in 2017
er een vervolgbezoek zou zijn om de inspectie op de hoogte te houden van de ontwikkeling van de
school en de uitwerking van het onderwijs op basis van kernconcepten. Dat bezoek is op 20 juni
geweest. Bij het gesprek was de contactinspecteur van mijnplein dhr. Wierda, de voorzitter college
van bestuur Maarten Bauer en de directeur Jolanda van Vilsteren en de intern begeleider Ilony
Scholten aanwezig.
In het gesprek hebben Jolanda en Ilony de werkwijze, de resultaten en de manier van evalueren
toegelicht. In een systematische manier van werken (Plan-Do-Check-Act) komen elk kwartaal de
doelen aan de orde die de school zich stelt en worden de effecten op het leerproces van de kinderen
tegen het licht gehouden. Op basis van de evaluatie worden er aanpassingen gedaan voor het
volgende kwartaal. De inspecteur was onder de indruk van de manier van werken en van de
resultaten, die school ermee boekt. Met name de opbouw van routines door teamleden (eigenlijk het
steeds beter eigen maken van de werkwijze) is daarbij een belangrijk element. Routines brengen
rust, geven leerlingen zekerheid en voorspelbaarheid (‘zo doen we het hier’) en zorgen er ook voor
dat interventies eenvoudiger kunnen worden ingepast. Het compliment van de inspecteur aan het
einde van het gesprek was oprecht en terecht.
Naast dit bezoek is er ook jaarlijks een gesprek over de kwaliteit van de school met het college van
bestuur. Toevallig was dit monitorgesprek een week later gepland. Tijdens dat bezoek is er ook een
gesprek met de leerlingenraad. De eerste vraag was ‘wat doet de leerlingenraad?’ Susan, Noor, Elise,
Mara, Jason en Daniel waren duidelijk: ‘De leerlingenraad kijkt wat beter kan’. Aandacht voor
kwaliteit staat dus centraal. De leerlingen vertelden dat Oostenwind een fijne school is, waar je
geholpen wordt om zelf leerdoelen te stellen en je zelf ook moet kijken hoe je het na verloop van tijd
hebt gedaan: haalde je het doel of ging dat niet en hoe komt dat dan? Leerlingen hebben zo regie
voor het eigen leerproces.
Ook in dit monitorgesprek is gekeken naar de leeropbrengsten, de manier waarop de leerkrachten
die analyseren en welke gevolgen dat heeft voor het didactisch handelen. Bij de analyse staat de
vraag ‘waarom leert de leerling niet?’ centraal en interventies zijn erop gericht om daar wat aan te
doen. De opbrengsten laten zien dat de kwaliteit van het onderwijsproces op orde is en de leerlingen
in een veilige en prettige schoolomgeving hieraan kunnen werken.
Uit beide gesprekken is duidelijk geworden dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is en dat het
team op een planmatige manier werkt aan kwaliteitsverbetering. ‘Steeds een stapje beter’ is het
centrale thema. Dat werpt zijn vruchten en verdient een compliment!
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