
Het Petenbos heeft duidelijk
een begin gemaakt met het
goed analyseren van de be-
schikbare gegevens. Van daar-
uit kunnen conclusies worden
getrokken op leerling-,
groeps- en schoolniveau zodat
kan worden bijgestuurd in

aanbod en aanpak. Aldus de
onderwijsinspectie in het ver-
slag dat de inspectie schreef
naar aanleiding van het
gesprek van de inspectie met
de algemeen directeur Leon
de Wit en de directeur van
Het Mozaïek Alice Haak.

Eric van Kroonenburg heeft
er alle vertrouwen in dat het
goed komt met Petenbos. Van
Kroonenburg is voorzitter van
de medezeggenschapsraad
(MR). ‘We zitten nu midden
in het proces van verande-
ring. Eerst moesten we door

een diep dal om vervolgens
beter te worden.’ Ook de voor-
zitster van de ouderraad (OR)
Yvonne Van kan is positief. ‘Ik
durf te beweren dat ouders
vertrouwen hebben in de ver-
beteringen, maar het proces
heeft tijd nodig.’
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e inspectie constateert dat als
zij haar ondergrenzen hanteert, de
tussentijdse toetsresultaten (eind
2006-2007) voldoende zijn. Maar
gelet op de leerlingenpopulatie van
Petenbos zou het ambitieniveau
van de school hoger mogen liggen
dan de ondergrenzen van de
inspectie. Petenbos is op de goede
weg. Al in september heeft de
inspectie het verbeterplan goedge-
keurd. De inspectie stelt vast dat
het verbeterplan in grote lijnen
voldoet aan de toetsingscriteria.
Het plan sluit aan bij de verbeter-
punten, die de inspectie heeft vast-
gesteld. Ook bieden de concrete
uitwerking en het tijdpad voldoen-

de basis voor een succesvol verloop
van het verbetertraject.

Onderwijsleerproces
De inspectie waardeert het gedrag
van de directie positief. De directie
volgt het didactisch handelen van
de leraren nauwlettend door het
afleggen van klassenbezoeken aan
de hand van een kijkwijzer. Voor
afstemming op verschillen tussen
leerlingen en klassenmanagement
zijn de leraren met een scholings-
traject ‘effectieve instructie’
gestart. Daaropvolgend startten zij
in januari met een scholingstraject
voor ‘klassenmanagement’. Een
stap in de goede richting is ook dat

het aanbod voor de Nederlandse
taal en technisch lezen is aange-
past. De inspectie is verder ook
positief over de wijze waarop
bevoegd gezag en schooldirectie
reageren in de voortgangsrappor-
tage. Een andere positief punt ziet
de inspectie in de ondersteuning
door schooladviesbureau Giralis.

Communicatie
De inspectie vindt dat de commu-
nicatie van de directie met de
ouders goed verloopt. De ouders
hebben goed gereageerd op en na
de voorlichtingsavond die de
school in begin september organi-
seerde. Ouders zijn goed geïnfor-

meerd en hebben voldoende gele-
genheid gekregen en genomen
voor het stellen van vragen. Voor
interne en externe communicatie is
advies en begeleiding ingezet om
een zorgvuldige werkwijze te
garanderen. Ook binnen het team
moet dit leiden tot openheid en
een goede samenwerking. Verder
heeft het bestuur de regie kunnen
voeren bij publicaties in de plaat-
selijke pers. Het leerlingenaantal is
toegenomen met 9 leerlingen. De
locatie Het Petenbos telt nu 255
leerlingen.

Leerlingenzorg
De inspectie is nog kritisch over

het nieuwe zorgplan dat in concept
versie gereed is. De inspectie merkt
op dat in het plan procedures
scherper kunnen worden beschre-
ven en de criteria en de formats
vragen om verdere invulling/aan-
scherping. Aandachtspunt is nu
vooral het coachen van leraren in
de begeleiding van zorgleerlingen
en de inzet van de interne begelei-
der voor specifieke zorgtrajecten.
De inspectie geeft in overweging
ook de bovenbouw onder de aan-
dacht van de interne begeleider te
brengen met het oog op voldoende
prestaties aan het einde van de
basisschool. 

•

n december 2007 consta-
teerde de inspectie op grond

van de CITO-gegevens al dat
Petenbos zich buiten de geva-
renzone bevindt. Deze stijgen-
de lijn heeft zich doorgezet.
Dat blijkt uit het resultaat van
de CITO-eindtoets: met een
gemiddelde uitslag van 537,6

scoort Petenbos 2,2 punt boven
het landelijke gemiddelde. 

De leerlingenrapporten met uitsla-
gen van de CITO-eindtoets zijn
begin maart ontvangen. In die leer-
lingenrapporten wordt - op basis
van de standaardscore – door het
CITO een onafhankelijk advies

gegeven over de mogelijkheden van
een leerling in de diverse brugklas-
typen. De leerlingen hebben con-
form de verwachting de CITO-toets
gemaakt. Het CITO-advies komt
overeen met het schooladvies. Bij
het schooladvies worden ook ande-
re factoren zoals werkhouding,
inzet en tempo meegenomen. 

Alle scholen in Nederland zijn inge-
deeld per categorie. Dat betekent
dat de scholen vergeleken worden
met scholen die eenzelfde leerlin-
genpopulatie hebben. Het Petenbos
is ingedeeld in categorie twee en
behaalde op de CITO-eindtoets een
gemiddelde standaardscore van
537,6. Dit is een goed resultaat! 

Op alle onderdelen scoorde de
groep boven het landelijke gemid-
delde. Het spellen van werkwoor-
den was minder hoog. Op het
onderdeel rekenen, wiskunde en
studievaardigheden scoorde de
groep het hoogst, ver boven het 
landelijke gemiddelde.

•
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Schematische weergave van de CITO-eindtoets in de afgelopen vijf jaar.
In 2008 behaalden de leerlingen landelijk gemiddeld een standaardscore van 535,4. Categorie twee scholen behaalden landelijk gemiddeld 536,9. (Bron: CITO).

Jaar Landelijk Petenbos Gemiddelde Toegestane Een school ontvangt een rode kaart als het drie jaar op rij onder de ondermarge presteert.
gemiddelde schoolgroep categorie 2 ondermarge

categorie 2 scholen categorie 2
scholen

2004 535,2 538,7 537,4 535,4 3,3 boven de ondermarge van de inspectie
1,3 boven het landelijke gemiddelde categorie twee scholen

2005 534,5 534,2 536,9 534,6 0,4 onder de ondermarge van de inspectie
2,7 onder het landelijke gemiddelde categorie twee scholen

2006 535,0 533,6 536,0 533,7 0,1 onder de ondermarge van de inspectie
2,4 onder het landelijke gemiddelde categorie twee scholen

2007 535,1 533,8 536,1 533,8 0,0 onder de ondermarge van de inspectie
2,3 onder het landelijke gemiddelde categorie twee scholen 

2008 535,4 537,6 536,9 534,6 3,0 boven de ondermarge van de inspectie
0,7 boven het landelijke gemiddelde categorie twee scholen
2,2 boven het landelijke gemiddelde
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an Kroonenburg vindt dat het
bestuur en de directie daad-

kracht hebben getoond. ‘Nadat we
als MR in mei 2007 op de hoogte
waren gesteld over het geïntensi-
veerde toezicht door de inspectie,
heeft iedereen zwijgplicht gekre-
gen. Ik vind het nog steeds knap
dat er niets is uitgelekt. In augus-
tus zijn alle ouders op de hoogte
gesteld. Van te voren is er enorm
veel voorbereidend werk verricht.
Op de infoavond is al dat werk
gepresenteerd. Dat heeft goed
gewerkt. Als MR zullen we de stap-
pen die worden ondernomen, kri-
tisch blijven volgen. Wij moeten in
de gaten houden of ook wordt uit-
gevoerd wat is afgesproken. Elke
stap zullen we afvinken en bekij-
ken of de stap is afgerond. Verder
hameren wij er steeds op om te
blijven communiceren met de
ouders. Het verbeterproces ligt op
koers, waarbij wij wel aangegeven
hebben dat het belangrijk is om
ook daadwerkelijk elke stap goed
af te ronden voordat de volgende
in gang gezet wordt. Verder is in
onze ogen de ambitie van het ver-
beterplan te hoog. De inspectie
heeft de school twee jaar tijd gege-
ven. Ik zou zeggen: gebruik die
hele periode om tot een voldoende
beoordeling te komen. Je kunt je
personeel immers ook gek maken.
De leraren krijgen wel erg veel op
hun bordje. Ze moeten zich de
nieuwe methodieken eigen maken
en ze moeten zelf de zorgleerlingen
in hun eigen klas begeleiden. Dat is
een zware belasting. Sommige lera-
ren hebben daar ook zorgen over.
Ze voelen dat iedereen op hen let
en dat legt een zware druk op hen.
Gelukkig worden ze wel erg goed
begeleid.’

Eerste stap
Het nieuws over het onder curatele
stellen van Petenbos was voor de
MR een grote schok, maar Van
Kroonenburg zag direct ook voor-
delen. ‘Ik heb gezegd: mensen
gefeliciteerd. Dit is de eerste stap
op weg naar verbetering. Het
bestuur zal de middelen ter
beschikking stellen om het verbe-
terproces te faciliteren. De alge-
meen directeur Léon de Wit is in
de MR geweest om alle problemen
met ons te bespreken; we hebben
een goed contact met hem. Wij
ervaren al verschillende verbete-
ringen. Ik merk dat het team naar
elkaar toetrekt. Dat was al langere
tijd niet zo. Iedereen zat in zijn
eigen lokaal zijn eigen ding te
doen. Het team doet echt meer
samen. Ze gaan samen op cursus

en leren op dezelfde manier met
strakkere regels omgaan. Er wordt
nu ook veel meer aandacht besteed
aan het Dalton-karakter van onze
school.’ 

Onrust
De OR is pas na de zomervakantie
geïnformeerd. Ook daar kwam de
klap hard aan, maar volgens Van
kan was er al voor de ingelaste
ouderavond van 11 september
2007 regelmatig onrust te voelen
op het schoolplein. ‘Veel ouders
vroegen zich af hoe het met de
school verder moest zonder direc-
teur en locatieleider. Maar ouders
hadden niet in de gaten dat het
ontbreken van management
impact had op het onderwijs van
hun kinderen. Toen ze dat hoor-
den, was dat voor de meesten een
flinke schok. Ook de gedachte om
van school te wisselen is natuurlijk
bij menig ouder opgekomen, even-
als het dilemma: Is een andere
school wel beter? Kan ik dat mijn
kind aandoen? Vooral ouders van
kinderen in de bovenbouw maken
zich zorgen en vragen zich af of de
schoolprestaties van hun kind hier-
onder hebben geleden. Allemaal
vragen waarop geen makkelijk ant-
woord mogelijk is. Voor de ouders
is het heel belangrijk dat ze regel-
matig geïnformeerd worden over
de positieve veranderingen die op
dit moment plaatsvinden. Als
ouders te lange tijd geen concrete
informatie krijgen over de stand
van zaken met betrekking tot het
verbeterproces ontstaat er geroeze-
moes op het schoolplein, wat pas
weer wegebt als ze geïnformeerd
worden via bijvoorbeeld de
Nieuwsbrief.’

Neerwaartse
spiraal
Ook Van Kroonenburg vindt het
achteraf niet zo raar dat de school
is beoordeeld als zeer zwak. ‘Er is
hier natuurlijk veel gebeurd. De
directeur is ontslagen, de locatie-
leider is opgestapt en er zijn inte-
rim-mensen aangesteld. Het is een
lang proces geweest; de neerwaart-
se spiraal was niet meer te stop-
pen. Daar kwam de verandering

van de bestuursvorm nog bij. Wij
vallen nu onder het stichtingsbe-
stuur van de Stichting Openbaar
Onderwijs Rijn- en Heuvelland,
vroeger onder de gemeente.
Eigenlijk is de continuïteit op alle
fronten weggevallen. Met enige
regelmaat hebben we als MR aan
de bel getrokken, zeker bij de wis-
seling van de bestuursvorm van
gemeente naar stichting.’

Veel vertrouwen
Met de inzet van de leerkrachten,
locatieleider en directeur zit het
volgens Van kan wel goed. Ze is
ervan overtuigd dat uiteindelijk
alles op zijn pootjes terechtkomt.
‘Het is alleen jammer, maar wel
heel erg logisch dat zoiets niet van
vandaag op morgen kan. Het zijn
vooral de kinderen in de onder-
bouw die profijt gaan trekken van
de acties die nu in gang zijn gezet.
De OR heeft natuurlijk een hele
andere functie dan de MR. De
ouderraad houdt zich vooral bezig
met niet lesgebonden activiteiten,
zoals het organiseren van de
schoolreisjes en het Kerst- en
Sinterklaasfeest. De OR doet dit al
jaren samen met de leerkrachten
en dit jaar voor het eerst ook met
klassenouders. Tijdens (het voor-
bereiden van) deze activiteiten is
ook goed merkbaar dat alle gele-
dingen op Petenbos de handen
ineengeslagen hebben, het WIJ-
gevoel is er weer, SAMEN. We heb-
ben tenslotte met z’n allen hetzelf-
de doel voor ogen. Een goede toe-
komst voor ‘onze’ kinderen, de
basis daarvoor wordt gelegd met
goed onderwijs afgewisseld met
leuke, ontspannende activiteiten.

Zeker in deze opbouwende periode
waarin er heel veel van de leer-
krachten wordt verwacht, kunnen
zij wel wat extra hulp van de OR en
de klassenouders gebruiken. De
OR bestaat op dit moment alleen
uit moeders. Doordat deze moe-
ders regelmatig op school komen
om hun eigen kinderen te brengen
en te halen, horen zij vaak als eer-
ste het geroezemoes op het school-
plein. Ook worden zij regelmatig
door ouders op het schoolplein
aangesproken. De OR heeft dus
niet alleen een organiserende func-
tie maar ook een signalerende
functie.’ 
De signalen die Van kan op het
schoolplein opvangt, brengt ze ook
naar voren in de gesprekken die ze
regelmatig met de locatieleider en
de directeur heeft. ‘Laat zien en
horen wat jullie allemaal doen, zeg
ik regelmatig. Als voorzitter van de
OR zit ik net iets dichter bij het
vuur, waardoor ik als ouder net
iets meer zie en hoor dan de
gemiddelde ouder. Maar voor het
vertrouwen en de sfeer is het voor
iedere ouder belangrijk om geïn-
formeerd te blijven.‘

•

Medezeggenschapsraad en
ouderraad zijn positief
Alle geledingen 
hebben vertrouwen 
in het verbeterproces
• vervolg van pagina 1

‘elke stap zullen
we afvinken en

bekijken of de stap
is afgerond’

‘het WIJ-gevoel 
is er weer, 

SAMEN’

‘Ik heb gezegd: mensen
gefeliciteerd. Dit is de

eerste stap op weg naar
verbetering.’

‘We hebben tenslotte met
z’n allen hetzelfde doel voor

ogen. Een goede toekomst
voor ‘onze’ kinderen.’

V

Eric van Kroonenburg

Yvonne Van kan



Het Petenbos hoeft het niet
alleen te doen. Stichting
Openbaar Onderwijs Rijn- en
Heuvelland, het bestuur
waarbij Het Mozaïek en dus
ook Het Petenbos hoort, zorgt
voor degelijke ondersteuning.
Het bestuur heeft algemeen
directeur Léon de Wit geman-
dateerd om namens hen te
spreken.

Het schoolbestuur is verantwoor-
delijk voor het resultaat en neemt
deze rol heel serieus. Dat blijkt
onder meer uit het feit dat Leon de
Wit het verbeterproces sterk moni-
tort en faciliteert. Elke twee weken
heeft de algemeen directeur een
voortgangsgesprek met de direc-

teur van Het Mozaïek. Iedere
maand ligt de algemeen directeur
het schoolbestuur in. De contacten
met de pers en onderwijsinspectie
lopen via de heer de Wit. Ook heeft
de algemeen directeur inhoudelijk
in het proces ingegrepen, onder
andere door het verbeterproces
niet alleen toe te passen op het
Petenbos maar op het hele
Mozaïek. Het schoolbestuur heeft
financieel veel middelen ingezet.
Iedere maand staat het verbeter-
proces op de agenda van het direc-
torium van de stichting, zodat alle
aangesloten scholen van het verbe-
terproces kunnen leren. Het
schoolbestuur maakt het mogelijk
dat het traject door deskundigen
van Giralis wordt begeleid en
ondersteund. Kortom Rijn- en
Heuvelland speelt in het verbeter-
traject een belangrijke ondersteu-
nende rol. 

•

De leerlingen van Petenbos hebben
goed gescoord op de eerste CITO-
toets in het schooljaar 2007/2008.
In de onderstaande tabel zien we
veel A’s, een enkele B en D en een
paar C’s. In het CITO leerlingvolg-
systeem geeft A het hoogste niveau
weer en E het laagste niveau.
Binnen elk niveau kan een leerling

groeien. Door middel van een gra-
fiek per individuele leerling kun-
nen leraren de prestaties van hun
leerlingen goed volgen.
In de tabel zijn de gemiddelde sco-
res per groep weergegeven. Er wor-
den twee keer per jaar CITO-toet-
sen gemaakt: M midden in het
schooljaar en E aan het eind van

het schooljaar. Uiteraard zijn de E-
resultaten nog niet bekend omdat
de eindtoets nog moet worden
gemaakt. Duidelijk is dat het met
Rekenen op Petenbos heel goed
gaat. Ook Taalschaal ziet er rede-
lijk goed uit. Alleen aan Spelling en
Begrijpend Lezen moet nog extra
aandacht worden geschonken. •
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Stichting openbaar onderwijs 
Rijn- en Heuvelland is erg 
betrokken bij verbeterproces

In alle groepen halen 
leerlingen Petenbos een hoog 
niveau bij CITO-toetsen

Toets Rekenen Spelling   Begrijpend Taalschaal
lezen

M3 A A - -

M4 A A A -

M5 A C D C

M6 A C * B

M7 A C * B

M8 A D * A

* CITO oude versie geeft geen gemiddelde



Petenbos zit nu midden in de
verandering. Volgens locatie-
leider Jeroen Ulijn is zijn
school er nog niet, maar hij
vindt wel dat de school met
zevenmijlslaarzen vooruit-
gaat. ‘Ik moet af en toe
afstand nemen om er objectief
naar te kunnen kijken. Maar
de inzet van de leerkrachten
en de motivatie van de leerlin-
gen zijn geweldig. Geen enke-
le ouder heeft gezegd: ‘ik haal
mijn kinderen van school’.
Het vertrouwen is er! Dat
komt denk ik mede doordat
we de communicatie zo open
mogelijk houden. Voor ons als
team geldt het schoolbelang;
het belang van de ouders is
natuurlijk hun eigen kind.
Het is de kunst om beide
belangen voor ogen te blijven
houden.’

‘Op 10 april vorig jaar zei de
inspecteur dat ze nog een keer

terug zou komen omdat ze twijfel-
de’, gaat Ulijn verder. ‘Toen hoopte
ik nog: misschien valt het mee,
maar de tijd is te kort gebleken om
echte interventies te plegen. De
inspecteur wilde het echt zeker
weten. Toen ik hoorde dat we
onder toezicht kwamen te staan,
zakte de grond onder mijn voeten
weg. Het heeft even geduurd om
dat gevoel om te zetten in positieve
energie. Maar we willen de situatie
zo snel mogelijk rechtzetten en
oplossen. Dat gevoel overheerste al
snel. We zijn begonnen met het
analyseren van de belangrijkste
punten. Ik moet toegeven dat de
inspectie niet unfair heeft gehan-
deld. Ze hebben echt een punt met
wat ze in hun rapport melden. Bij
de resultaten van de CITO-eind-
toetsen zaten we het vorige school-
jaar precies op de minimumnorm
en toch heeft de inspectie het als te
laag beoordeeld. In eerste instantie
kreeg ik een ‘vechthouding’, maar
al snel veranderde dat in niet zeu-
ren maar aanpakken, zeker toen
bleek dat het oordeel definitief
was. Het team wilde ook graag
laten zien dat we beter zijn dan in
het rapport staat. Vooral de onvol-
doende voor didactische vaardig-
heden hakte er flink in. Dat raakt
de professionaliteit van het hele
team. Het roept bij iedereen aller-
lei vragen op: heb ik het altijd al
fout gedaan of is dat iets van het
afgelopen paar jaren? Waar ligt het
aan? Je hebt niet altijd in de gaten
waar je staat ten opzichte van de
inspectie en andere scholen.’

Flink balen
Voor Ulijn is het zijn eerste baan in
het onderwijsmanagement.
Hiervoor werkte hij acht jaar in het
buitenland. ‘Ik wist niet precies
wat de ontwikkelingen, standaar-
den en normen waren toen ik weer
terugkwam in Nederland. Ik zag
dingen bij ons op school en vroeg
mezelf af of het exemplarisch was
voor het Nederlandse onderwijs. Ik
had niet direct het idee dat het op
Petenbos mis was. Het rapport van
de inspectie kwam dus wel een
beetje als een verrassing, maar

toch ook weer niet helemaal. We
wisten natuurlijk wel dat er wat te
verbeteren viel, omdat de ontwik-
keling van de school al een tijdje
stil had gelegen. Dat lag niet zozeer
aan het team, maar had meer te
maken met een aantal wisselingen
in het management. Maar zo’n
bericht is heel vervelend, omdat je
het niet meer in eigen hand hebt.
Het hele team heeft hard gewerkt
en dan krijg je dit. Dat is onprettig
en flink balen.’

Goed gevoel
Direct na het oordeel van de
inspectie was het volgens Ulijn al
duidelijk dat het managementteam
graag professionele hulp wilde
hebben bij het verbeterplan. ‘Er
ontstaan spanningen bij het ont-
wikkelen en uitvoeren van een ver-
betertraject. Daarom is het goed
dat een onafhankelijk gespeciali-
seerde derde het proces begeleidt
en neutraliserend optreedt. We
hebben de hulp van Giralis inge-
roepen, omdat zij al eerder begelei-
ding voor ons hebben gedaan,
zowel op teamniveau als op
managementniveau. Wij hadden
een goed gevoel bij Giralis, vooral
hun professionele en integrale aan-
pak spreken ons erg aan. Samen
met de begeleiders van Giralis heb-
ben Alice en ik in kaart gebracht
wat de punten zijn die aangepast
moeten worden, en hoe we dat het
beste kunnen doen. Binnen twee
jaar moeten we op het niveau zijn
dat de inspectie verwacht, en liefst
nog hoger. Voor de leraren is het
een zwaar traject. Ze moeten op dit
moment behalve hun normale
werk ook een aantal trainingen
volgen. En vervolgens moet alles
wat ze hebben geleerd, geïmple-
menteerd worden in hun werk. We
verwachten van iedereen dat ze de
trainingen volgen. Daarom is de
belasting vooral voor de parttime
leerkrachten erg groot. Het is
bewonderenswaardig dat iedereen
zonder morren naar de trainingen
komt, en vol enthousiasme aan de
slag gaat. Op zich is de inhoud van
de trainingen niet zo ontzettend
vernieuwend voor de leerkrachten,

het gaat veel meer om de afstem-
ming van zaken op elkaar. We zijn
nu bezig met de training ‘klassen-
management’, en dat heeft behoor-
lijk wat impact op de organisatie in
de klas. Je ziet nu dat leerkrachten
bij elkaar om raad gaan vragen, en
elkaar adviezen geven. Natuurlijk
lopen we tegen veel zaken aan,
maar we zijn als team veel hechter
geworden en de samenwerking is
flink verbeterd.

Niet te
ambitieus
Ulijn heeft ook opgevangen dat er
mensen zijn die denken dat het
verbeterplan te ambitieus is. ‘Maar
ik vind dat alle elementen in het
plan essentieel zijn.
Klassenmanagement is belangrijk
om ruimte te creëren voor de
zwakke èn de goede leerlingen.
Omdat wij een Daltonschool zijn,
moet de basis van deze houding bij
de leraren eigenlijk al aanwezig
zijn, maar je bent ook afhankelijk
van de materialen en de manier
waarop je als school je onderwijs
organiseert. Als één van de eerste
stappen hebben we enkele nieuwe
methoden aangepast, zoals
Schatkist voor de kleuters,
Estafette voor technisch lezen en
Veilig Leren Lezen voor aanvanke-
lijk lezen in de groepen 3. Ik ben
heel blij met Veilig Leren Lezen.
Dat werkt als een trein. De leer-
krachten in groep 3 zijn enthou-
siast en brengen hun enthousiasme
over op de rest van het team. Het
werkt uitstekend om de goede leer-
lingen wat losser te laten en daar-
door ruimte te creëren voor meer
instructie aan zwakke lezers.’
‘Communicatie blijft een belangrijk
aandachtspunt’, gaat Ulijn verder.
‘Voor onszelf is het helder wat we
doen, maar het is niet altijd
gemakkelijk om dat aan ouders

over te brengen. Zeker niet als
zaken niet direct zichtbaar zijn. In
de eerste fase hebben we vooral
achter de schermen gewerkt aan de
voorwaarden voor de veranderin-
gen die we nu gaan invoeren. Op
zich loopt het allemaal naar wens
en op schema, maar we moeten er
alert op blijven dat ook naar de
ouders en andere betrokkenen te
communiceren. Uiteraard zijn
ouders altijd welkom met vragen
en opmerkingen, maar vooralsnog
zijn ze wel wat terughoudend.’ 

Gratis 
doorgelicht
Achteraf had Ulijn gehoopt dat hij
samen met het team zelf het veran-
deringsproces in gang had kunnen
zetten voordat de inspectie met
haar rapport kwam. ‘Je wilt toch
zelf graag voor elkaar krijgen dat je
school goed presteert. Het heeft nu
toch een negatieve lading, zeker
naar de buitenwacht. Maar zoals
het nu gegaan is, heeft ook voorde-
len; de inspectie heeft de school
gratis helemaal doorgelicht. Door
het rapport is er nu veel in ver-
sneld tempo in gang gezet en zijn
er ook middelen vrijgekomen om
het een en ander te realiseren. De
grote valkuil blijft dat het allemaal
heel snel moet gebeuren. Gelukkig
wordt goed in de gaten gehouden
dat we ons zelf niet voorbij lopen,
bijvoorbeeld door de MR. Zij blij-
ven ons er op wijzen de zaken die
in gang zijn gezet, goed af te
maken.’ •
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Niet 
zeuren
maar 
aanpakken
Locatieleider is blij met 
inzet van leerkrachten 
en motivatie van 
leerlingen

‘uiteraard zijn
ouders altijd welkom

met vragen en
opmerkingen’

Jeroen Ulijn



Peter van der Veen vindt dat
de leraren van Petenbos de
veranderingen in de nieuwe
zorgstructuur goed oppakken.
Van der Veen stelt zich zelf
met een grapje voor als de
externe interne begeleider. En
inderdaad Van der Veen komt
van buiten om een nieuwe
zorgstructuur te ontwerpen.
Behalve twee dagen in de
week op Petenbos werkt hij
ook op de Daltonschool
Meander in Leersum. 

Van der Veen vindt het mooi dat
iedereen hard meewerkt aan het
verhogen van het niveau op
Petenbos. ‘Zo’n verbeterproces
kost veel energie, maar het geeft de
school wel een enorme duw in de
goede richting. Het is een ambiti-
eus plan dat moet worden gereali-
seerd in korte tijd. Het gevaar
bestaat dat je mensen overvraagt,
maar het is hoopgevend dat alle
neuzen dezelfde kant opstaan. Het
is ook prettig dat de ouderbetrok-
kenheid groot is. Dat is heel posi-
tief. Tijdens de infoavond in sep-
tember viel mij de grote betrok-
kenheid van de ouders al op. Veel
ouders zijn zo actief dat ze de leer-
krachten veel werk uit handen
kunnen nemen.’

Dossiervorming
Van der Veen hecht eraan te zeg-
gen dat het qua zorg beslist geen

puinhoop was op Petenbos.
‘Wellicht denken veel mensen dat,
maar het is niet waar. Alles stond
al goed op papier, maar het schort-
te aan de uitvoering in de groep.

Mijn belangrijkste taak is coördi-
neren; de uitvoering blijft de ver-
antwoordelijkheid van de leer-
kracht in de groep. De vorige IB’er
deed te veel zelf. Daarom voer ik
nu een nieuwe zorgstructuur in.
Feitelijk ben ik bezig met de imple-
mentatie van een aantal mappen.
In de eerste map staat hoe we op
school met zorg om moeten gaan.
Alle procedures, toetsuitslagen,
maar ook handelingsplannen wor-
den in deze map bewaard. De
tweede map bevat het follow-up
systeem. Daarin wordt opgenomen
wanneer contacten hebben plaats-
gevonden en wat er besproken is,
maar ook welke acties er zijn ver-
richt. Leerkrachten moeten alles
opschrijven. Alleen dan is een
goede opvolging mogelijk. De leer-
kracht in de groep waar de leerling
naar toe gaat, moet weten wat er
allemaal al is gebeurd op zorgge-
bied. Dossiervorming is van
levensbelang. Een derde map bevat

informatie over vakgebieden.
Het is een stappenplan van
signalering tot uitvoering van
het handelingsplan. Allerlei
materialen en toetsgebieden
worden er in beschreven. Ik
vind het echt een uitdaging
om dit werk te doen. In
Leersum heb ik deze zorg-
structuur ook opgezet en ik
ben benieuwd of het systeem
hier ook werkt. Ik denk dat
het een win-winsituatie is. Ik
neem immers ook dingen die
ik hier ontwikkel, mee naar
Leersum.’

Enthousiasme
Zoals gezegd pakken volgens Van
der Veen de leerkrachten het goed
op. ‘Ze reageren positief op mijn
initiatieven. Ze zijn vooral ook blij
met de map met het follow-up sys-
teem. Ik hoop dat ze elkaar aanste-
ken met hun enthousiasme en ik
zie dat ook al regelmatig gebeuren. 

Bij leerling-besprekingen werken
we volgens de incidentenmethode.
Dat houdt in dat een leerkracht
een leerling inbrengt via een aan-

meldingsformulier waarin het pro-
bleem van de leerling wordt uitge-
legd. Alle leerkrachten zitten bij
elkaar en kunnen om de beurt over
deze casus vragen stellen. Er mag
niet gediscussieerd worden. In de
oplossingsfase schrijven alle leer-
krachten een oplossing op. De
inbrenger neemt de goede tips
over. Door deze sessies is het mij
duidelijk geworden dat er veel
knowhow zit bij de leraren. Ze
kunnen elkaar echt helpen.’

Zweet en tranen
Volgens Van der Veen is het een
drukke en spannende periode voor
Petenbos. ‘Alle leraren hebben
extra trainingen gehad in effectieve
instructie en zijn nu bezig met
klassenmanagement. Zo leren ze
ook tijd te creëren om meer aan-
dacht te geven aan zorgleerlingen

in de groep. De Daltonmethode
helpt daar ook bij. Volgens Dalton
moeten kinderen elkaar helpen in
de groep. Leraren krijgen daardoor
meer tijd voor de zorgleerlingen. Ik
merk dat dit al steeds beter gaat.
Het Dalton-karakter van de school
is een tijdje verwaterd, maar nu
wordt het weer goed opgepakt. We
proberen nu echt een doorgaande
lijn te krijgen door kinderen duide-
lijkheid te scheppen over wat wel
en niet kan en door kinderen zelf
verantwoordelijkheid te laten dra-
gen over hun werk. Als IB’er draag
ik daar mijn steentje aan bij. Ik
ben ervan overtuigd dat de school
er bovenop komt. Het kost alleen
wat zweet en tranen.’

•
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Peter van der Veen

Nieuwe zorgstructuur 
voor Petenbos

Interne begeleider
ziet al verbeteringen

‘het is ook 
prettig dat de 

ouderbetrokkenheid
groot is’

‘ik ben ervan 
overtuigd dat de

school er 
bovenop komt’
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Thermometer behaalde resultaten

NOVEMBER          MAART  
2007 2008

40 De inspecteur constateert 100% voldoende normindicatoren, december 2008

39 De inspecteur constateert 50% voldoende indicatoren, december 2008

38 De inspecteur constateert 20% zeer goede indicatoren, december 2008

37 Een extern audit team constateert 100% voldoende normindicatoren, oktober 2008

36 Alle leerkrachten geven les vanuit groepsplannen en zijn daardoor in staat te differentiëren naar 

leerlingniveau. Alle leerkrachten geven gedifferentieerd, clusterinstructie vindt voor 80% plaats.

35 Het onderwijs is zo ingericht dat 65% van de lestijd de leerlingen zelfstandig en 

samenwerkend leren op hun eigen niveau.

34 Het onderwijsteam werkt samen vanuit de Daltonvisie

33 De cito eindtoets is op het niveau dat verondersteld wordt

32 De invoering van de methode Schatkist is geslaagd (toetsresultaten)

31 80% van de ouders beoordeelt de school minimaal op een 7 (oudertevredenheidsonderzoek)

30 De directie wordt door de leerkrachten op minimaal een 7 beoordeeld

29 100% van de leerkrachten wordt op minimaal een 7 beoordeeld door de directie

28 90% van de leerlingen in groep 3 behaalt AVI 2 niveau eind juni 2008

27 90% van  de leerlingen in groep 4 behaalt AVI 5 niveau eind juni 2008

26 De gemiddelde uitslag van de entree toets 2008 is boven de minimum norm.

25 De gemiddelde uitslag van de eindtoets 2008 is boven de minimum norm.

24 De onderwijstijd, registratie en rapportage is in doorgaande lijn op elkaar afgestemd

23 De lesroosters worden effectief ingezet in samenhang met de onderwijsresultaten

22 De onderwijsresultaten worden aan ouders en belangstellenden meegedeeld.

21 Er zijn trendanalyses beschikbaar over de onderwijsresultaten

20 Bijna alle leerkrachten realiseren een effectief Daltonklassenmanagement, in de postmeting 

wordt dit voor 80% gemeten.

19 Er is een nieuw leerling-rapport dat recht doet aan de Daltonuitgangspunten

18 De leerlijnen voor rekenen zijn bij 100% van de leerkrachten bekend in groep 1 t/m 8 en 

vastgelegd in het schoolafsprakenboek

17 De leerlijnen voor taal, lezen en schrijven zijn bij 100% van de leerkrachten bekend in groep 

1 t/m 8 en  vastgelegd in het schoolafsprakenboek

16 Alle leerkrachten leggen goed uit; in de postmeting wordt 100% effectieve instructie gemeten.  

15 Klassenbezoeken worden systematisch afgelegd

14 De visie op zorgleerlingen is beschreven in het Mozaïek zorgplan

13 De zorgstructuur is planmatig opgezet

12 Alle leerkrachten hanteren en kennen het Mozaïek Zorgplan

11 100% van de leerkrachten is bekend met de doelen uit het onderwijsondernemingsplan

10 Alle leerkrachten informeren de ouders over de toetsresultaten van hun kind(eren).

9 De criteria voor zorgleerlingen zijn vastgesteld en beschreven in het Mozaïek Zorgplan

8 De lesroosters zijn binnen het mogelijke zodanig aangepast dat er geen lestijd verloren gaat.

7 De school beschikt over een gerichte kijkwijzer (criteria) klassenbezoeken

6 De school beschikt over een borgingsinstument (ABS schoolafspraken boek)

5 Alle leerkrachten (100%) hebben op hoofdlijnen inzicht in de doorgaande leerlijn van de 

methode Schatkist,Veilig Leren Lezen en Estafette.

4 Dmv een nulmeting door de directie is het instructieniveau van de leerkracht vastgesteld

3 Drie nieuwe methoden zijn geïmplementeerd en sluiten op elkaar aan: Schatkist groep 1 en 2, 

Veilig Leren Lezen technisch lezen groep 3 en Estafette technisch lezen groep 4, 5 en 6.

2 De school beschikt over een communicatieplan

1 Het Petenbos profileert zich krachtig door open en eerlijk te communiceren

Verbeterplan ligt op koers
Twee thermometers van november 2007 en maart 2008 maken duidelijk dat Het Petenbos flinke vorderingen maakt. 

In de thermometers zijn veertig punten opgenomen uit het verbeterplan: 
groen betekent reeds gerealiseerd, oranje in ontwikkeling en rood nog niet gerealiseerd. 

Maart is een stuk groener en meer oranje dan november.



Op donderdagavond 
24 april om 20.00uur 
is er een speciale 
praktische ouderavond
over de veranderingen
in de klas.

Als het eindoordeel 
van de inspectie 
bekend is, komt 
de tweede speciale
editie van deze 
nieuwsbrief uit.

De resultaten van de nieuwe
methodes Veilig Leren Lezen
in groep 3 en Schatkist in
groep 1 en 2 zijn goed. Bij de
wintersignalering scoren de
leerlingen gemiddeld voldoen-
de, ruim voldoende en goed.
De leerlingen worden op vier
verschillende onderdelen
getoetst: beheersing van de
letters, het correct schrijven
van woorden, het technisch
lezen van afzonderlijke woor-
den en het lezen van een tekst
in een vlot tempo.

Doorgaande lijn
Veilig Leren Lezen sluit evenals de
nieuwe Schatkist aan op de
Tussendoelen ‘Beginnende gelet-
terdheid’ die het Expertisecentrum
Nederlands heeft opgesteld. Alle
aspecten van Beginnende gelet-
terdheid komen vanaf het begin
geïntegreerd aan bod. Hierdoor
wordt een doorgaande lijn van
groep 1 tot en met 3 gewaarborgd
en wordt een solide basis gelegd
voor voortgezet taal- en leesonder-
wijs.

Bijsturen
De verschillen in niveau tussen
leerlingen komen bij deze metho-
des snel naar voren en de leer-
kracht kan daar goed op inspelen.
De kinderen die wat beter zijn,
kunnen verdergaan. Daardoor kan
de leraar de verlengde instructie

voor zorgkinderen goed inpassen
in zijn dagelijkse lessen. Het is
belangrijk de vorderingen goed te
analyseren om tijdig inzicht te heb-
ben in de leesontwikkeling van
kinderen waardoor uitval kan wor-
den voorkomen. Analyseren levert
verder concrete adviezen op om
zwakke lezers en waar nodig ook
de goede lezers verder te helpen.

De toetsen
Zoals gezegd worden de leerlingen
op vier punten getoetst. Bij de win-
tersignalering wordt de periode
afgesloten waarin de leerlingen de
letters leren. De letterkennis moet
dan volledig zijn. Dit is een belang-
rijk moment in de leesontwikkeling
van een kind; de Lettertoets geeft
uitsluitsel over het niveau van de
leerlingen. Het correct schrijven
van de letters is zo fundamentaal
voor de spelling dat de leerling
eigenlijk geen enkele fout mag
maken. Het Fonemendictee toetst
het correct schrijven van de letters.
De Drie Minuten Toets voor tech-
nisch lezen laat duidelijk zien hoe
groot de verschillen tussen de leer-
lingen zijn bij technisch lezen.
Voor een deel zijn die verschillen
het gevolg van aanlegfactoren, voor
een ander deel worden ze veroor-
zaakt door de manier waarop de
instructie plaatsvindt. Milieufac-
toren blijken minder van invloed te
zijn. Bij begrijpend lezen spelen
het taalmilieu van de leerlingen
wel een grote rol. De Leestest
toetst of kinderen een tekst in een
vlot tempo kunnen lezen.

Initiatief
van Giralis 
‘Schitterende
Scholen’

Begin de lente 
met een schitterende
school.

‘Schitterende Scholen’ is een initia-
tief van onderwijsadviesbureau
Giralis uit ’s-Hertogenbosch.
‘Schitterende Scholen’ helpt risico-
scholen en (zeer) zwakke scholen
bij hun noodzakelijke kwaliteits-
verbetering. Het schitterende
resultaat zal zijn duurzame
ontwikkeling. 
Een inspectiebeoordeling is vaak
de aanleiding om dit traject in te
zetten. Er wordt een diepteanalyse
gemaakt om gefundeerd tot verbe-
teringen te kunnen komen. Vanuit
de kracht van de school wordt een
aanpak uitgewerkt: ‘Schitterende
Scholen’ zorgt ervoor dat alles wat
de school doet om zichzelf te ver-
beteren, in samenhang gebeurt.
Met uiteindelijk als doel dat de
school weer schittert.
Voor informatie: 
www.schitterendescholen.nl
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Nieuwe leesmethodes
werpen vruchten af

NIEUWS KORT

De resultaten in schema

Toets Omschrijving Gemiddeld resultaat
wintersignalering van klas 3A en 3B

Lettertoets Beheersing van de letters Ruim voldoende

Fonemendictee Correct schrijven van de woorden Goed

DMT leeskaart Technisch lezen van afzonderlijke woorden Voldoende

Leestekst Het lezen van een tekst in een vlot tempo Ruim voldoende


