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Elk bestuur van scholen in Nederland wordt minstens één keer in de 
vier jaar onderzocht door de onderwijsinspectie. Dit jaar was het 
bestuur van de Haarlemse Montessorischool aan de beurt. Dit bestuur 
is een zogenoemde éénpitter dat wil zeggen een bestuur met één 
school. De Haarlemse Montessorischool is een vereniging waarvan alle 
ouders lid zijn. Het bestuur, gekozen uit de ouders, is verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van onderwijs aan ongeveer 300 leerlingen. Het 
bestuur legt  jaarlijks verantwoording af aan de ouders.

We hebben onderzocht of het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoen-
de kwaliteit en of de Haarlemse Montessorischool voldoende middelen 
heeft om ook in de toekomst voor goed onderwijs te blijven zorgen. Op 
de school zelf hebben we gekeken hoe het is gesteld met de kwaliteit van 
het onderwijs. Daarnaast hebben we gekeken hoe het bestuur ervoor 
zorgt dat het onderwijs op de school van goede kwaliteit blijft.

Wat gaat goed?
Het bestuur van de Haarlemse Montessorischool zorgt er in ieder geval 
voor dat  de kwaliteit van het onderwijs in orde is bovendien gaat zij 
verstandig met het geld om. 
Het bestuur wil het onderwijs blijven verbeteren. Welke verbeteringen 
hij precies voor ogen heeft, is vastgelegd in het schoolplan en het  
jaarplan. Het bestuur volgt goed hoe de plannen op de school worden 
uitgevoerd. Er is veel contact tussen het bestuur en de directeur van de 
school waarbij vooral gesproken wordt over het verloop van de verbete-
ringen en de resultaten van de leerlingen.

De sfeer op de school is prettig. Leerlingen gaan met plezier naar 
school en worden door de leraren goed begeleid. Er zijn duidelijke 
regels en afspraken op de school waardoor leerlingen weten wat ervan 
hen verwacht wordt. De leraren werken goed samen aan de verbetering 
van de kwaliteit van het onderwijs. Zo worden de methodes regelmatig 
vervangen en werkwijzen aangepast.

Wat kan beter?

Op een tweetal punten kan de school zich verbeteren:
1. De school werkt volgens de visie van Maria Montessori. Haar 

ideeën zijn in de plannen aangepast aan de hedendaagse tijd. Hoe 
dat er in de lessen uitziet, is echter niet duidelijk. Zo zie je in de 
groepen een combinatie van individuele begeleiding (traditioneel 
Montessori) afgewisseld  met groepsactiviteiten. Wanneer het 
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team duidelijke keuzes maakt over de invulling van de lessen, 
ontstaat er een doorgaande lijn in de school en worden de lessen 
in de verschillende leerjaren beter op elkaar afgestemd.

2. De school stelt nog geen speciale leerdoelen die passen bij de 
leerlingen. Met name de beter presterende leerlingen lijken hier 
last van de te hebben. Zij geven zelf aan dat zij tijdens de lessen 
meer uitdagende leerstof willen. Duidelijke leerdoelen en 
daarbij passende lessen zullen zorgen voor boeiender onderwijs 
voor de leerlingen.
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De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het 
bestuur van De Haarlemse Montessorischool. De centrale onderzoeks-
vraag voor een vierjaarlijks onderzoek van de inspectie is: 

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer?

Het onderzoek is verder gericht op vier deelvragen:
1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft zij 

voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit?

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functio-
neert het transparant en integer?

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

4. Is het financieel beheer deugdelijk?

Aansluitend bij de eerste deelvraag hebben wij ook heel specifiek 
gekeken  naar de leerdoelen van de school. Wij hebben ons hierbij de 
vraag gesteld of de leerdoelen van de school ambitieus zijn en 
voldoende afgestemd op de kenmerken van de leerlingenpopulatie.  

Het onderzoek op het niveau van het bestuur is daarmee gericht op de 
standaarden binnen de kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie 
(KA) en Financieel beheer (FB).

Het onderzoek richt zich daarnaast op de onderwijskwaliteit van de 
school.

Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus. Op bestuursniveau is 
onderzoek gedaan naar de kwaliteitszorg en de borging van de 
financiële kwaliteit. Op schoolniveau is een verificatieonderzoek 
uitgevoerd op De Haarlemse Montessorischool.

Het verificatieonderzoek is een belangrijk onderdeel van het onderzoek 
naar de kwaliteitszorg van het bestuur. Het gaat daarbij niet alleen om 
de vraag of de informatie van het bestuur juist is, maar ook om de 
vraag of de sturing op kwaliteit werkt. In het onderzoek bij De 
Haarlemse Montessorischool verifiëren we dat aan de hand van een 
inspectieoordeel over de feitelijke kwaliteit op de volgende acht 
standaarden:
Aanbod (OP1)
Zicht op ontwikkeling (OP2)
Didactisch handelen ( OP3)

 1.  Inleiding
Wat voor onderzoek heeft de inspectie gedaan?

Legenda van beoordelingen
zoals ze in de rapportages 
worden weergegeven:

G goed

V voldoende

O onvoldoende

K kan beter
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Veiligheid (SK1)
Pedagogisch klimaat (SK2)
Kwaliteitszorg (KA1)
Kwaliteitscultuur (KA2)
Verantwoording en dialoog (KA3)

Onderzoeksactiviteiten
De informatie over het bestuur van de Haarlemse Montessorischool die 
bij de inspectie aanwezig is, is geanalyseerd en aangevuld met 
onderzoeken op zowel het niveau van het bestuur als van de school. 
Het gaat bijvoorbeeld om het schoolplan, de financiële gegevens, de 
managementrapportage en de opbrengstgegevens.

We hebben daarnaast op de school lessen bezocht en leerlingdossiers 
bekeken. Verder zijn er gesprekken gevoerd met het toezichthoudend 
bestuur, de directeur van de school en met een vertegenwoordiging van 
de medezeggenschapsraad, de ouders, de leraren en de leerlingen.

Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk volgen eerst de oordelen op de standaarden 
in de kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel 
beheer op bestuursniveau; de resultaten uit het verificatieonderzoek 
zijn hierin op hoofdlijnen verwerkt. In hoofdstuk 3 vindt u meer 
uitgebreid de resultaten van het verificatieonderzoek op de school. In 
hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en de 
rapportage opgenomen.
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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. 

De resultaten uit het gehele onderzoek, dus ook het onderzoek op de 
school, zijn hierin verwerkt voor zover deze de oordelen onderbouwen 
en/of illustreren. Dat geldt specifiek voor het verificatieonderzoek. De 
resultaten daarvan zijn samengevat in figuur 2 dat laat zien in hoeverre 
onze oordelen overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft 
van de gerealiseerde kwaliteit op de scholen. 

Conclusie
Het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit, stuurt waar 
nodig op verbetering en zorgt voor deugdelijk financieel beheer.

Het bestuur heeft voldoende zicht op de organisatie en de onderwijs-
kwaliteit en ziet erop toe dat verbeteringen worden doorgevoerd en 
afspraken worden nagekomen. De lijnen tussen het bestuur en de 
directeur zijn kort en er is veelvuldig professioneel overleg. De focus is 
gericht op de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Toch ligt 
juist hier de ruimte voor verbetering. Zo is de visie van de school 
concreet beschreven. De uitwerking van deze visie in de praktijk is 
echter niet duidelijk met als gevolg dat er verschillende wegen worden 
bewandeld om het uiteindelijke doel te bereiken. Met als resultaat dat 
de lessen in de verschillende leerjaren nog niet naadloos op elkaar 
aansluiten. Een tweede verbeterpunt zijn de gestelde onderwijsdoelen. 
De resultaten van de leerlingen zijn op of boven de norm die bepaald 
wordt door de zogenoemde gewichtenregeling. De school kan echter 
niet onderbouwen of de resultaten passen bij de leerlingenpopulatie 
van de school. Vooral de beter presterende leerlingen lijken onvol-
doende te profiteren van het onderwijs. Kortom een kritische blik op 
de gestelde leerdoelen en de wijze waarop onderwijskwaliteit verbeterd 
kan worden, zal het beleid aanscherpen.

2.  Bestuur
Kwaliteitszorg en financieel beheer van het bestuur 
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In onderstaande figuur zijn de oordelen samengevat1. 

Figuur 1: oordelen op bestuursniveau voor de gebieden Kwaliteitszorg en ambi-

tie en Financieel beheer

2.1 Kwaliteitszorg en ambitie

Het bestuur van de Haarlemse Montessorischool is een zogenoemde 
éénpitter, d.w.z. een bestuur met één school. Het toezichthoudend 
bestuur bestaat uit vrijwilligers die vanuit hun eigen professionele 
achtergrond zich gezamenlijk inzetten voor de school. Ieder bestuurs-
lid is verantwoordelijk voor de eigen portefeuille. Het bestuur heeft de 
volgende portefeuillehouders; financiën, onderwijs, communicatie, 
huisvesting en personeel. De directeur is volledig gemandateerd voor 
de dagelijkse leiding om zo het voorgenomen beleid op school uit te 
voeren. Hoewel de organisatie klein is en er sprake is van een grote 

Bestuur

Kwaliteitszorg en ambitie

Financieel beheer

Kwaliteitsgebieden

V

1. In de eerste ronde van vierjaarlijkse 
onderzoeken wordt op bestuursni-
veau nog geen oordeel gegeven op 
het niveau van het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en Ambitie. We geven 
daarom hier nu de oordelen op de 
standaarden weer.

Kwaliteitszorg en ambitie O V G

KA1  Kwaliteitszorg  ●

KA2  Kwaliteitscultuur  ●

KA3  Verantwoording en dialoog  ●  

Het beeld komt
niet overeen

De doelstel-
lingen van het 
bestuur werken 
niet door tot op 
schoolniveau 

Het beeld komt
helemaal overeen

De doelstellingen van het 
bestuur werken volledig 
door tot op schoolniveau
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mate van vrijwilligheid, is de focus goed gericht op de onderwijskwali-
teit.  In het schoolplan en het daarvan afgeleide jaarplan zijn de visie 
van de school, de verbeterpunten en de daaruit voortvloeiende acties 
verwoord. Er is geen strategisch beleid geformuleerd op bestuursni-
veau en het is ook de vraag of dit nodig is, gezien de omvang van de 
organisatie.

Op schoolniveau is een kwaliteitszorgsysteem ingericht. De school 
maakt gebruik van een instrument om alle onderdelen van het 
onderwijsleerproces en de leerresultaten regelmatig te evalueren. De 
directeur verbindt conclusies aan deze evaluaties en deze leiden tot 
verbeterpunten die verwoord zijn in het jaarplan. De directeur 
informeert tijdens de bestuursvergaderingen het bestuur over zijn 
conclusies, de voorgenomen acties en het proces om te komen tot de 
genoemde verbeteringen. Daarnaast heeft hij overleg met de verschil-
lende bestuursleden apart, het zogenoemde bilaterale overleg. Tijdens 
dit overleg wordt er dieper ingegaan op het beleid dat past bij de 
portefeuille en de verantwoordelijkheid van het desbetreffende 
bestuurslid. De verschillende overlegvormen tezamen zorgen ervoor 
dat het bestuur in voldoende mate de basiskwaliteit kan bewaken. Om 
deze basiskwaliteit te verbeteren springen een tweetal onderwerpen in 
het oog. Ten eerste behoeft de onderwijskundige visie een concrete 
uitwerking. Wat betekent  de theorie van Maria Montessori in de 
hedendaagse tijd en hoe pas je dat toe in de lessen in de verschillende 
groepen zodat een doorgaande lijn in de school ontstaat? Een concreet 
plan en dito aanpak leiden tot een duidelijke lijn bij het didactisch 
handelen in de school.
Ten tweede zullen de leerlingen meer profiteren van het onderwijs als 
de school, op basis van een analyse van de populatie, leerdoelen stelt. 
Nu lijken, met name de beter presterende leerlingen, nog onvoldoende 
succes te behalen. De leerlingen scoren op schoolniveau wel op de 
norm of daar boven. Een goede analyse en daarvan afgeleide doelen 
zou de leeropbrengsten kunnen verhogen. Een aantal van deze 
leerlingen vindt de lessen te weinig uitdagend.
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2.2. Resultaten verificatie-onderzoek

We zijn nagegaan of het bestuur voldoende en juiste informatie heeft 
over de kwaliteit  van het  onderwijs op de school. Aan de hand van een 
aantal standaarden hebben we dat onderzocht. In de volgende tabel is 
het resultaat daarvan weergegeven.

Het bestuur heeft zicht op de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs 
op de school. De oordelen van het bestuur op de standaarden komen 
naadloos overeen met onze oordelen. Het verdient een compliment 
dat een bestuur van ouders, die zich vrijwillig beschikbaar stellen voor 
een bestuursfunctie, zo goed zicht heeft op de kwaliteit van het 
onderwijs.

   

De Haarlemse
 Montessorischool

OP1 Aanbod √

OP2 Zicht op ontwikkeling √

OP3 Didactisch handelen √

SK1 Veiligheid √ 

SK 2 Pedagogisch klimaat √

KA1 Kwaliteitszorg √

KA2 Kwaliteitscultuur √

KA3 Verantwoording en dialoog √

Figuur 2: resultaten verificatieonderzoek
De tekens geven aan of het oordeel/de waardering wel (√) of niet (≠) overeenkomt met het beeld 
dat het bestuur er zelf van heeft. 
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2.3 Financieel beheer

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

Continuïteit
De waarden van de financiële kengetallen wijzen niet op een mogelijk 
financieel risico waardoor de financiële continuïteit van het onderwijs 
op korte dan wel middellange termijn in het geding is. In ons onderzoek 
vonden wij geen belangrijke informatie die strijdig is met dat beeld. Wij 
beoordelen de financiële continuïteit dan ook als ‘voldoende’.

Wij wijzen erop dat in de continuïteitsparagraaf de rapportage over de 
aanwezigheid en werking van de interne risicobeheersings- en 
controlesysteem ontbreekt. Wij zullen de komende jaren toezien op de 
volledigheid van de continuïteitsparagraaf,  zoals vermeld in bijlage 3 
van de toelichtende brochure van de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs. 

Doelmatigheid  
Wij geven in beginsel geen oordeel over de financiële doelmatigheid, 
maar scharen het onder het stimulerend toezicht. Het bestuur heeft in 
het kader van het passend onderwijs aan een onderwijsassistent een extra 
taakuitbreiding gegeven om meer handen in de klas te realiseren en 
verder is o.a. uit de ouderbijdrage 0,6 fte ingezet voor het geven van 
vakonderwijs. Deze maatregelen komen de onderwijskwaliteit ten goede.

Rechtmatigheid
De inspectie vormt zich een oordeel over de financiële rechtmatigheid 
van de bestedingen van het bestuur als onderdeel van het kwaliteitsge-
bied financieel beheer. Dit oordeel gaat allereerst uit van de bevindin-
gen van de instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de 

 

   Financieel beheer V

O V

FB1 Continuiteit ●

FB2 Doelmatigheid 

FB3 Rechtmatigheid ●
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financiën van het onderwijs. Daarnaast kan aanvullende informatie 
een rol spelen, zoals signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied 
van financiële rechtmatigheid. Beide aspecten leiden gezamenlijk tot 
een gewogen oordeel. Dat oordeel luidt in dit geval ‘voldoende’; in dit 
onderzoek hebben zich aan ons geen gegevens voorgedaan die een 
positieve waardering van de financiële rechtmatigheid in de weg staan. 
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In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van het verificatieonder-
zoek op De Haarlemse Montessorischool. We onderzochten de 
volgende standaarden:
Aanbod (OP1)
Zicht op ontwikkeling (OP2)
Didactisch handelen (OP3)
Veiligheid (SK1)
Pedagogisch Klimaat (SK2)
Kwaliteitszorg (KA1)
Kwaliteitscultuur (KA2)
Verantwoording en dialoog (KA3)

Aanbod
De school biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod. Zo 
heeft de school recent het aanbod voor rekenen en taal vernieuwd en 
werkt het team nauwgezet aan het invoeren van de nieuwe methodes. 
De taalmethode is een Montessorimethode en bij rekenen wordt 
gebruik gemaakt van een reguliere rekenmethode en daarnaast van het 
Montessorimateriaal. Naast de methodes voor de cognitieve vakken 
heeft de school een aanbod voor het kosmisch onderwijs en de 
creatieve vakken waarbij muziek, drama en dans een belangrijke plaats 
innemen. Voor de lichamelijke ontwikkeling krijgen de leerlingen 
naast gymnastiek ook yogalessen aangeboden.

Waar kan de school zich verder ontwikkelen?
Op de school zitten veel begaafde leerlingen. Het is onduidelijk of het 
aanbod voldoende aansluit bij het niveau van deze leerlingen. De 
school beschikt over veel materiaal voor deze leerlingen, maar heeft 
voor hen geen duidelijke leerlijn uitgezet waardoor deze leerlingen 
door het aanbod onvoldoende uitgedaagd worden. 

Zicht op ontwikkeling
De leraren geven meestal aan iedere leerling apart instructie waardoor 
er veel interactie is tussen de individuele leerling en de leraar. Deze 
intensieve momenten maken het voor de leraren mogelijk om een 
stagnatie in de ontwikkeling bij een leerling nader te onderzoeken en 

   Onderwijsproces O V G

OP1 Aanbod ●

OP2 Zicht op ontwikkeling ●

OP3 Didactisch handelen ●  
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de eventuele oorzaak te ontdekken.
Daarnaast volgt de school de leerlingen middels methodegebonden, 
landelijke genormeerde toetsen en worden de leerlingen geobserveerd. 
Op basis van de verzamelde gegevens trekken de leraren conclusies en 
stemmen zij daarmee het aanbod af op de individuele leerling. Op dit 
moment gebruikt de school de informatie over de leerlingen nog los 
van elkaar. Zo worden de landelijk genormeerde toetsen geanalyseerd 
en krijgen de leerlingen een extra aanbod voor de categorieën waarop 
zij onvoldoende hebben gescoord. Ditzelfde geldt voor de methode 
gebonden toetsen en de observatiegegevens. Veelal worden leerling die 
op dezelfde categorieën uitvallen geclusterd. Het is echter onduidelijk 
hoe de school de beschikbare informatie samenvoegt en analyseert wat 
de oorzaak is van de stagnatie in de ontwikkeling bij de individuele 
leerling.

Waar kan de school zich verder ontwikkelen?
De school heeft zelf opgemerkt dat het de analyse van de leerlingenge-
gevens kan versterken. De leraren beschikken over toets- en observatie-
gegevens en gebruiken deze ook bij de begeleiding van de leerlingen. 
Wanneer de school deze gegevens overzichtelijker samenbrengt en op 
basis van deze gegevens conclusies trekt, kan de begeleiding van de 
leerling meer toegespitst worden op diens onderwijsbehoefte.

Didactisch handelen
De leraren werken volgens uitgangspunten van Maria Montessori en 
gebruiken tijdens de lessen Montessorimaterialen en -methodes naast 
reguliere methodes. De leraren bieden op basis van observaties de 
materialen aan. Daarnaast maken zij gebruik van hun conclusies op 
basis van de toetsgegevens om het onderwijs af te stemmen op de 
onderwijsbehoefte van de leerlingen. De aangeboden leerstof is 
logisch opgebouwd.
Tijdens de geobserveerde lessen zijn de leerlingen rustig en geconcen-
treerd aan het werk. Er zijn echter geen instructiemomenten gezien 
waardoor wij geen uitspraken kunnen doen over de kwaliteit van de 
instructie. Wel is duidelijk dat er veel interactie is tussen de leraren en 
de individuele leerlingen. De leraren houden zich bij hun rondgang 
door klas aan een vaste route waardoor leerlingen weten wanneer zij 
uitleg of ondersteuning geboden krijgen. De leraren maken aanteke-
ningen bij het schriftelijk werk van de leerlingen en zij maken 
aantekeningen in het leerlingvolgsysteem. Deze informatie gebruiken 
zij bij de afstemming van hun onderwijs.

Waar kan de school zich verder ontwikkelen?
De leraren leggen allemaal op eigen wijze  hun aantekeningen over de 
leerlingen vast. De kwaliteit van deze gegevens is schoolbreed 
wisselend. Een ontwikkelpunt is het uniform vastleggen van deze 
gegevens  bijvoorbeeld in een reflectiekolom in de dagadministratie. 
Ditzelfde geldt voor de geplande activiteiten op basis van de verzamel-
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de gegevens. Wanneer deze eenduidig worden vastgelegd, vormen zij 
een betere ondersteuning bij de begeleiding van de leerlingen.

Veiligheid
De schoolleiding en de leraren dragen zorg voor een veilige omgeving 
voor de leerlingen zowel op  sociaal, fysiek als op psychisch gebied. De 
leraren, de leerlingen en de ouders geven aan dat zij zich veilig voelen 
op de school. Eenmaal per twee jaar bevraagt de school de ouders en de 
leraren ook naar de veiligheidsbeleving. De veiligheidsbeleving van de 
leerlingen wordt tweemaal per jaar gevolgd middels een vragenlijst. 
Het veiligheidsbeleid is vastgelegd in diverse protocollen en eventuele 
incidenten worden geregistreerd. Mocht er, ondanks de voorzorgs-
maatregelen, toch een incident plaatsvinden dan wordt dit door de 
leraren of de directie adequaat afgehandeld.

Waar kan de school zich verder ontwikkelen
De school gebruikt een instrument  om de leerlingen op sociaal 
emotioneel gebied te volgen. De vragenlijsten die gebruikt worden om 
de leerlingen te bevragen naar hun veiligheidsbeleving worden op dit 
moment aangepast zodat deze op 1 augustus 2017 aan de wettelijke 
eisen voldoen. Het is van belang dat de directie in de gaten houdt of de 
vragenlijsten tegen die tijd ook daadwerkelijk voldoen aan de wettelij-
ke eisen ( artikel 4c, eerste lid, onder b, WPO).
De school heeft een veiligheidscoördinator. Zowel bij de leerlingen als 
bij de ouders die wij tijdens het onderzoek hebben gesproken is dit 
echter onbekend. Het is goed als de school ervoor zorgt dat leerlingen 
en ouders weten bij wie zij terecht kunnen als er incidenten zijn of 
vragen rondom het veiligheidsbeleid.

Pedagogisch klimaat
De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat en de sfeer is 
ontspannen en prettig. De leraren maken met de leerlingen concrete 
afspraken en hun verwachtingen omtrent het gedrag van de leerlingen 
zijn duidelijk. Leerlingen weten wat er tijdens de lesuren maar ook 
daarbuiten van hen verwacht wordt. De gemaakte afspraken vormen 
een rode draad door de school. In beide gebouwen is het opvallend 
rustig zowel bij binnenkomst als tijdens de lessen. De wijze waarop de 
school de lessen organiseert, door extra ondersteuning tijdens de 
lessen of door een gedeelte van de leerlingen uit de groep te laten 
begeleiden door een vakdocent, zorgt  ervoor dat de leerlingen worden 

   Schoolklimaat O K V G

SK1 Veiligheid ●

SK2 Pedagogisch klimaat
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gezien. Op die momenten hebben de leraren ook meer tijd voor de 
begeleiding van de individuele leerling. 

Resultaten
De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die in overeen-
stemming zijn met de wettelijke norm. In 2014 en 2015 zijn deze 
resultaten ruim boven de gestelde norm en in 2016 zijn de resultaten 
conform de norm.  

Hoe kan de school zich verder ontwikkelen?
De school is van plan om de leerlingenpopulatie diepgaander te 
analyseren om op basis van deze analyse doelen te stellen die passen 
bij de leerlingenpopulatie. Dit is een belangrijk ontwikkelpunt. 
Daarnaast kan de school doelen stellen voor andere vakgebieden dan 
taal en rekenen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de sociale competen-
ties of het kosmisch onderwijs.

Kwaliteitszorg
De visie op het onderwijs is concreet verwoord in het schoolplan en de 
acties ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs zijn vastgelegd 
in de jaarlijkse verbeterplannen. De school evalueert de leerresultaten 
van de leerlingen en gebruikt een instrument voor de evaluatie van alle 
onderdelen van het onderwijsleerproces zoals bijvoorbeeld het 
aanbod, het didactisch handelen. Op grond van conclusies die de 
directie trekt op basis van deze evaluatiegegevens, formuleert zij 
ontwikkelpunten in het jaarlijkse verbeterplan. 

Waar kan de school zich verder ontwikkelen?
De visie op onderwijs is in het schoolplan concreet beschreven. De 

         Onderwijsresultaten O V G

OR1 Resultaten ●

Kwaliteitszorg en ambitie O V G

KA1  Kwaliteitszorg ●  

KA2 Kwaliteitscultuur ●

KA3 Verantwoording en dialoog ●
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vertaling van deze visie naar het dagelijks werk in de groepen is echter 
minder duidelijk. Zo zijn er leraren die meer vasthouden aan de 
traditionele werkwijzen van Maria Montessori maar ook leraren die 
deze werkwijzen loslaten en kiezen voor meer groepsactiviteiten of  
andere activiteiten. De school heeft dit verschil in werkwijzen 
opgemerkt en inmiddels afspraken gemaakt over de groepslessen. Het 
is van belang om de gemaakte keuzes verder uit te werken en de 
werkwijzen te concretiseren zodat er een duidelijke lijn ontstaat in het 
didactisch handelen van de leraren. Een evaluatie veronderstelt 
concrete doelen. Voor de verbeteringen in het onderwijsleerproces zijn 
doelen beschreven in het jaarplan maar deze kunnen inhoudelijk nog 
wel aangescherpt worden. Voor de leerresultaten kunnen de doelen 
meer toegespitst worden op de kenmerken van de leerlingenpopulatie.

Kwaliteitscultuur
De school kent een professionele cultuur. De onderwijskundige visie 
en de wijze waarop zij wil werken aan het verbeteren van de kwaliteit is 
vastgelegd in het schoolplan. Zo werkt de school volgens de theorie 
van Maria Montessori vertaald naar de hedendaagse onderwijspraktijk. 
De leraren en de directie zijn enthousiast en willen graag de kwaliteit 
van het onderwijs verbeteren. Bijna alle leraren zijn gecertificeerd voor 
het Montessorionderwijs. Ondanks dat de leraren bijna allemaal zijn 
opgeleid, zijn er in het team toch verschillen over de wijze waarop de 
theorie van Maria Montessori wordt uitgewerkt in de dagelijkse 
onderwijspraktijk. 

Waar kan de school zich verder ontwikkelen?
De school kan de uitwerking van de visie concretiseren waardoor de 
leraren makkelijker kunnen samenwerken aan de gestelde doelen. De 
beschreven visie op onderwijs zal dan beter terug te zien zijn tijdens de 
lessen.

Verantwoording en dialoog
De school verantwoordt zich naar het bestuur, de MR en de ouders 
tijdens vergaderingen, de jaarlijkse bijeenkomsten en schriftelijk in de 
nieuwsbrief en de schoolgids. De directie maakt jaarlijks een plan 
waarin alle voorgenomen actiepunten zijn opgenomen en in het 
jaarverslag schetst de directie het verloop van deze activiteiten.

Waar kan de school zich verder ontwikkelen?
De mogelijke verbeteringen bij de dialoog hangen nauw samen met de 
verbeterpunten van de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur. Wanneer 
de school de onderwijsvisie concreet uitwerkt en resultaatdoelen stelt 
die passen bij de leerlingenpopulatie zal ook het gesprek met de ouders 
en het bestuur inhoudelijk verdiepen. Daarnaast wordt het ook 
mogelijk om andere partijen, die het onderwijs ondersteunen, bij de 
school te betrekken. Denk hierbij aan mensen, die met name de 
begeleiding van beter presterende leerlingen kunnen aanvullen.
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 4.  Reactie van het bestuur
 

Allereerst wil het Bestuur de betrokken inspecteurs danken voor de 
samenwerking, die door ons als bijzonder ervaren is. Met name de 
adviezen en de mogelijkheid voor een open en opbouwende discussie 
bij het bespreken van de onderzoeksresultaten, hebben bij het Bestuur 
een positieve indruk achtergelaten. 

Wij hebben het rapport bestudeerd en kunnen ons vinden in de 
resultaten, met als belangrijkste aanbevelingen het aanscherpen van de 
visie en meer aanbod voor beter presterende leerlingen. 

Andere verbeterpunten, die uit het onderzoek naar voren zijn geko-
men, worden door ons onderkend en zijn met gemiddelde en hoge 
prioriteit opgenomen in ons schoolplan, o.a.:

“Het SMART omschrijven van de uitdaging onze montessori-visie te 
koppelen aan de hedendaagse wensen en eisen m.b.t. de verantwoor-
ding van ons onderwijs en onze populatie kinderen en ouders.”

“Eenduidig registreren en administreren van de vorderingen en de 
ontwikkelingen van kinderen.”

“Overzicht van kenmerken van leerlingen jaarlijks bijwerken.”

Het Bestuur en de Directie van de Haarlemse Montessori School zien 
het als hun gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid om vanuit de 
aanbevelingen van dit onderzoek de kwaliteit en resultaten van onze 
school verder te verbeteren.
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