
De inspectie vindt het
Petenbos niet meer zeer
zwak. Integendeel, in het
inspectierapport van juni
2009 spreekt zij het ver-
trouwen uit in de kwaliteit
van het huidige onderwijs.
Dat vertrouwen is allereerst

gebaseerd op de voldoende
opbrengsten op het eind
van de basisschoolperiode
en vervolgens op de
voldoende resultaten op
tussenliggende momenten
gedurende de basisschool-
periode.

Het team van het Petenbos
heeft vertrouwen in de toe-
komst. De opluchting en de
trots zijn groot nu de inspectie
de kwaliteit van het onderwijs

als voldoende heeft beoor-
deeld. Het vertrouwen is er
dat ze het nu zelf kunnen als
team. Maar, zegt het team, we
moeten elkaar wel scherp

houden en open en alert
blijven. We hebben het samen
gedaan en dat zullen we ook
in de toekomst doen.
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nderwijsinspecteur Joke van
Putten vindt dat de directie

en het team van het Mozaïek een
knappe prestatie hebben geleverd.
‘Belangrijk daarbij is geweest dat
de directie en het team zich zijn
gaan realiseren dat de resultaten er
wel terdege toe doen en dat zij die
resultaten ook kunnen beïnvloe-
den. Gelukkig heeft de directie het
inspectieoordeel zeer zwak meer
gezien als een kans dan als een
bedreiging. De kansen lagen vooral
in het SMART geformuleerde ver-
betertraject. Het heeft gewerkt als
een bindend contract waardoor in
een kort tijdsbestek de kwaliteit
van het onderwijs op een aan-
vaardbaar niveau moest worden
gebracht. Dat is gelukt. Behalve dit
verbetertraject heeft de directie
ook geleerd om de resultaten van
het onderwijs met regelmaat te
evalueren, vervolgens op basis van
de vaardigheidscores te analyseren
en hieruit conclusies te trekken
voor versterking of verbetering van
het onderwijsleerproces.’

Professioneel
handelen

Op het Petenbos is het opbrengst-
gericht werken in de afgelopen
twee jaar belangrijk geworden.
Volgens de onderwijsinspectie
heeft het Petenbos hier de grootste
winst geboekt. ‘De directie brengt
systematisch de resultaten in kaart
zowel op groeps- als op schoolni-
veau en bij tegenvallende resulta-
ten gaat zij over tot gerichte actie.
Deze cyclische evaluatie van de
onderdelen van onderwijs en leren
is ook een belangrijke stap binnen
de kwaliteitszorg van de school.
Maar er is meer gebeurd: de school
heeft binnen het primaire proces
haar aanbod versterkt en het pro-
fessioneel handelen van de leraren
is verbeterd. Door de ondersteu-
ning van goede methoden en scho-
ling in duidelijk uitleggen van de
leerstof is de kwaliteit van de les-
sen verhoogd. De kwaliteit van de

lessen is mede verbeterd door de
wijze waarop de school de afstem-
ming van het onderwijs op de ver-
schillen tussen leerlingen vorm en
inhoud geeft. Deze afstemming
vindt plaats in de klas en op basis
van de resultaten en analyses van-
uit het systeem van zorg en bege-
leiding.’ Behalve deze positieve
bevindingen over de kwaliteit van
het onderwijs heeft de inspectie
nog een aantal verbeterpunten ont-
dekt. Volgens Van Putten is binnen
de kwaliteitszorg de borging nog
een belangrijk verbeterpunt.
‘Om het niveau van de bereikte
resultaten en de effecten van de
schoolverbeteringstrajecten vast te
houden is een goed systeem van
borging van cruciaal belang.
Daarnaast vraagt de doorgaande
lijn in het vernieuwde aanbod nog
de nodige aandacht evenals een
analyse van de vorderingen en de
ontwikkelingen van de leerlingen
op klassenniveau. En als laatste
zijn heldere criteria nodig om te
bepalen wanneer de leerlingen in
aanmerking komen voor een aan-
passingsplan of handelingsplan.’

Innovaties

De grootste winst voor het
Petenbos is dat de inspectie een
duidelijke verbetering ziet in het
didactisch handelen van de leraren
ten opzichte van het inspectieoor-
deel in 2007. Volgens Van Putten
heeft het intensieve scholingstra-
ject dat de leraren hebben gevolgd,
zijn uitwerking niet gemist. ‘Maar
ze zijn nog niet uitgeleerd; ze vol-
gen nog het onderdeel ‘coöperatief
leren’. Zij zijn ook beter toegerust
met een op onderdelen vernieuwd
leerstofaanbod. Het zijn belangrij-
ke innovaties geweest die uiteinde-
lijk hebben geleid tot een positief
oordeel over de wijze waarop de
leraren een taakgerichte werksfeer
realiseren en een duidelijke uitleg
verzorgen. Een effectieve instructie
met een duidelijk lesdoel en een
terugkoppeling aan het einde van
de les over de les of leerdoel, is
bijna gemeengoed binnen de
school. Daarbij hebben wij ook
waargenomen dat leerlingen die
dat nodig hebben, aanvullende of
een herhaalde uitleg krijgen. Een
effectieve instructie heeft alleen
kans van slagen als er sprake is van
een taakgerichte werksfeer. En
juist hierin hebben de leraren van
het Petenbos veel geïnvesteerd.’

•
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et stoplicht staat weer op
groen bij het Petenbos

van het Mozaïek. De school
staat niet meer onder toezicht
van de inspectie sinds 12 juni
toen de zeer zwakke beoorde-
ling van de inspectie is omge-
zet in een voldoende beoorde-
ling. Voor directeur Alice
Haak is de opluchting groot.
Maar ook het team is opge-
lucht. De prestatie die het
team in twee jaar heeft gele-
verd, is indrukwekkend.

Haak heeft haar team met het
resultaat gefeliciteerd. ‘Ook van het
schoolbestuur hebben we felicita-
ties en een traktatie gekregen. We
hebben het succes gevierd tijdens
een speciaal teamuitje. Dat was erg

leuk. Mijn waardering voor het
team is groot. We hebben het
samen gehaald met vallen en
opstaan. We hebben geleerd dat
openheid belangrijk is. We durven
het nu tegen elkaar te zeggen als
we dingen niet goed doen. Tijdens
de afgelopen twee jaar zijn we heel
resultaatgericht maar ook proces-
gericht bezig geweest. De schoor-
steensessies, waarbij elk teamlid
zijn hart kon luchten, zijn daarbij
belangrijk geweest. De regie van
het hele proces lag steeds bij de
school. Dat hoort ook zo. Giralis
heeft ons geadviseerd en onder-
steund. Vooral de rol van het
bestuur was groot, in de persoon
van de algemeen directeur Leon de
Wit. De kracht van het verbeter-
plan zit in de integrale aanpak. Het
team heeft haar rol als eigenaar
van het verbeterproces goed op
zich genomen. We moeten het echt
zelf doen en dat hebben we gedaan
ook. Ik vind het een huzarenstukje
dat we in twee jaar tijd zo veel
hebben bereikt. Meestal zijn de
effecten van verbeteringen niet
zo snel zichtbaar, maar bij ons
gelukkig wel.’

Eigenaarschap

Het liefst zou Haak het goede
nieuws van de daken schreeuwen,
maar ze vindt dat de communicatie
met alle partijen zorgvuldig moet
verlopen. ‘Eerst moet het team
ingelicht worden, dan de ouders en
de kinderen en nadien zullen alle
externen worden geïnformeerd. Zo
hebben we het ook gedaan toen we
in april 2007 een zeer zwakke
beoordeling kregen.’
Het Petenbos is de afgelopen twee
jaren heel resultaatgericht aan de
slag gegaan. Er zijn concrete doe-
len gesteld, ook op het gebied van
kwaliteit. Volgens Haak is goed
meten in dit proces belangrijk.
‘Dan weet je waar je staat. Tachtig

procent van wat we geleerd hebben
tijdens de trainingen, is terug te
zien in de dagelijkse onderwijs-
praktijk. Daaruit durf ik de conclu-
sie te trekken dat onze leraren echt
hebben geleerd. Meten kost veel
tijd en inspanning: we leggen
klassenbezoeken af, we kijken
gericht met de kijkwijzer en we
controleren of concrete doelen
zijn gehaald. Maar het heeft
gewerkt: onze leraren zijn echte
eigenaar geworden van het hele
proces. Voor iedereen is het
voelbaar geweest; iedereen was
ook gemotiveerd.’

Professionalisering

Meten heeft Haak op allerlei
manieren gedaan. Zo is er een
quickscan gehouden onder het per-
soneel over hoe zij het hele proces
hebben beleefd. Het blijkt dat ze
zich gehoord en ondersteund voe-
len en dat ze collegiaal zijn naar
elkaar. Haak merkt dat ook aan de
humor tijdens pauzes en teamver-
gaderingen. ‘Er is nog nauwelijks
wandelgangenpraat op school. De
leraren spreken elkaar aan op hun
gedrag. Het MT heeft een professi-
onaliseringsslag gemaakt. Het hele
Mozaïek, ook de twee andere loca-
ties, heeft het proces opgepakt.
We hebben intervisie ingevoerd.
Er zijn werkgroepen actief. En
alle leraren van het Mozaïek
hebben in het tweede jaar dezelfde
training gevolgd als de leraren
van het Petenbos in het eerste jaar.
We hebben van onze zwakte onze
kracht gemaakt en daardoor
zijn we er allemaal sterker uit-
gekomen.’

‘Eigenlijk is het goed dat het is
gebeurd: de zeer zwakke beoorde-
ling’, gaat Haak verder. ‘We heb-
ben versneld veel in beweging kun-
nen zetten. Door de zeer zwakke
beoordeling hebben we van het
bestuur meer financiële armslag
gekregen. Ik ben er dan ook van
overtuigd dat we niet weer zullen
terugvallen. Je moet niet ziek wil-
len zijn om beter te worden. Er ligt
nu een goede basis. We hebben de
verbeteringen geïmplementeerd en
geborgd. We pakken nieuwe ont-
wikkelingen op omdat we nu ook
echt werk maken van ons Dalton-
onderwijs. We streven naar het
geven van onderwijs op maat. Er
komt meer ruimte voor hoogbe-
gaafdheid in ons onderwijsaanbod;
een werkgroep houdt zich daarmee
bezig. Ik heb dat vastgelegd in het
onderwijsondernemingsplan.
Volgend schooljaar gaan we vooral
zorgen voor verankering en bor-
ging. Het opgestelde verbeterplan
heeft gewerkt.

De Medezeggenschapsraad heeft
dit plan getoetst en gemonitord en
denkt met ons mee. Er is goed
gekeken naar draagkracht en
draaglast. Nu is er een balans.

Iedereen is trots: de leraren en de
ouders. Samen hebben we aan dit
resultaat gebouwd.’

Pijn

De schok was twee jaar geleden
groot. ‘Het heeft erin gehakt’, zegt
Haak. ‘In het team was veel pijn
en ook angst voor wat er zou gaan
gebeuren. Ze waren ontredderd: ze
hebben zo hun best gedaan en dan
krijgen ze toch een zeer zwakke
beoordeling. Ze waren in eerste
instantie verdoofd. Maar de zwak-
ke beoordeling is wel te verklaren
vanuit het verleden. Ik vind het
knap hoe ze het verdoofde gevoel
snel om hebben kunnen zetten in
daden. De inspectie heeft onder-
zoek gedaan naar wat scholen zwak
maakt. Onderwijskundig leider-
schap is een belangrijke factor. Wij
als stichting hebben hier gezamen-
lijk van geleerd.’

Helikopterview

Haak heeft zich de zwakke beoor-
deling niet persoonlijk aangetrok-
ken. Ze was nog niet lang in dienst,
maar ze zou het verschrikkelijk
hebben gevonden als het onder
haar leiding was gebeurd. Het was
een zeer hectische periode, maar
Haak geeft aan dat het ook een
interessante en leerzame periode
voor haar is geweest. ‘Zo heb ik
geleerd dat je bij het leiden van
zo’n complex proces een helikop-
terview moet hebben. Je moet zor-
gen dat je niet wordt meegezogen
in details. Het is belangrijk om
strategisch te denken en om een
open mind te hebben. Je moet
visie hebben en mensen aanspre-
ken op hun gedrag. Het was voor
mij een uitdaging om de school te
sturen naar een hoger niveau. Ik
zie het achteraf als een unieke kans
om te sturen naar kwaliteitsverbe-
tering. Het team heeft gemerkt dat
alles beter gaat als er goed wordt
samengewerkt. Overigens blijkt dat
ook uit onderzoek: samenwerken-
de teams komen tot betere resulta-
ten en hogere prestaties.’

•
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Directeur Alice Haak is trots

Team Petenbos levert
huzarenstukje

‘Eigenlijk is het
goed dat het is

gebeurd.’

‘Mijn waardering
voor het team is

groot.’

‘ Iedereen is trots:
de leraren en de

ouders.‘

Belangrijke rol van schoolbestuur

De Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en
Heuvelland (SOORH) is verantwoordelijk voor de

kwaliteit van het onderwijs op het Mozaïek.
De onderwijsinspectie heeft rechtstreeks

met de algemeen directeur van de stichting
Leon de Wit en de directeur van de school

gecommuniceerd over de zwakke beoordeling van
locatie het Petenbos en kent een belangrijke rol
toe aan de stichting. De rol van Leon de Wit is
belangrijk geweest voor het verbetertraject op

het Mozaïek. Hij heeft duidelijke kaders
neergezet, de middelen vrijgemaakt en is

sturend en ondersteunend geweest.

H

Alice Haak
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e CITO-eindtoets is op het
Petenbos dit jaar weer

beter gemaakt dan in 2008.
De stijgende lijn heeft zich
doorgezet. Met een gemiddel-
de uitslag van 537,6 scoort het
Petenbos in 2008 2,2 punt
boven het landelijke gemid-
delde. In 2009 scoort het
Petenbos met een gemiddelde

uitslag van 538,7 zelfs 3,5
punt boven het landelijk
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 brug-
klastypen. De leerlingen hebben
conform de verwachting de CITO-
toets gemaakt. Het CITO-advies
komt overeen met het schoolad-
vies. Bij het schooladvies worden
ook andere factoren zoals
werkhouding, inzet en tempo
meegenomen.

Alle scholen in Nederland zijn
ingedeeld per categorie. Dat bete-
kent dat de scholen vergeleken
worden met scholen die eenzelfde
leerlingenpopulatie hebben. Het
Petenbos is ingedeeld in categorie
2 en behaalde op de CITO-eind-
toets een gemiddelde standaard-
score van 538,7. Het Petenbos is
daarmee terug op het niveau van

2004. Maar toen was het Petenbios
nog ingedeeld in categorie 1 en nu
in categorie 2. In feite scoort het
Petenbos nu dus een stuk beter
dan in 2004. Het is bemoedigend
dat de school in 2009 de ingezette
verbetering van de eindresultaten
heeft weten te behouden.

•

CITO-scores op de eindtoets 2009 van
Petenbos zijn gewoon erg goed

Schematische weergave van de CITO-eindtoets in de afgelopen vijf jaar.

Jaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Indeling in schoolgroep / categorie 1 1 2 2 2 2

Het Petenbos 538,7 534,2 533,6 533,8 537,6 538,7

Landelijk gemiddelde 535,2 534,5 535 535,1 535,4 535,2

Schoolgroep gemiddelde 538 537,5 536,4 536,4 536,4 536,2

Schoolgroep ondergrens 535,2 534,6 533,7 533,8 534,1 534,5

Schoolgroep bovengrens 537,9

Verschil tov landelijk gemiddelde 3,5 -0,3 -1,4 -1,3 2,2 3,5

Verschil tov schoolgroep gemiddelde 0,7 -3,3 -2,8 -2,6 1,2 2,5

Verschil tov schoolgroep ondergrens 3,5 -0,4 -0,1 0 3,5 4,2

Verschil tov schoolgroep bovengrens 0,8

D
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Het team: samen sterk

Opluchting, trots en sterk
in de schoenen

Mei 2007: zeer zwak

Op locatie Het Petenbos van Het
Mozaïek in Veenendaal wordt kei-
hard gewerkt. Al langere tijd is er
wisselend en onvoldoende
management. Toch blijft het een
fijne school met een goede sfeer.
De leerkrachten proberen uit alle
macht het hoofd boven water te
houden. Het moeten overleven
heeft als gevolg dat ieder steeds
meer op zijn eigen eilandje gaat
werken, ieder in zijn eigen groep.
De leerkrachten doen hun uiterste
best en houden vol, ondanks dat de
omstandigheden moeilijk zijn.
Als klap op de vuurpijl komt dan
ook nog het bericht dat het
Petenbos door de inspectie als zeer
zwak is beoordeeld.
Anja Voorhout werkt in die tijd in
de onderbouw, Ingrid Jans in de
middenbouw en Johanna
Koopmans in de bovenbouw. Het
bericht overvalt het team. Er is
schrik: doen we het zó slecht, waar
ligt dat dan aan? Er is schaamte.
Er is ook onzekerheid: ligt het aan

mij? Jans: ‘Ik heb er een jaar lang
last van gehad. Ik had wel vertrou-
wen dat het goed zou komen, maar
ik vroeg me steeds af: doe ik het
wel goed? Ik werkte altijd al kei-
hard, maar na de inspectiebeoor-
deling deed ik er nóg een schepje
bovenop.’
De directeur Alice Haak stelt in
samenwerking met schooladvies-
dienst Giralis Groep een verbeter-

plan op. Het plan gaat in op de
zwakke punten van de school, en
ook op de wens om Dalton-
onderwijs meer gestalte te geven
binnen het Petenbos. Het bestuur
stelt geld beschikbaar voor de
geplande vernieuwingen. De rich-
ting is duidelijk.
De onzekerheid van de leerkrach-
ten verdwijnt echter niet meteen.
Er komen heel veel vernieuwingen
over het team heen. De ene cursus
volgt op de andere. Ook de tips
voor verbetering van het individu-
ele functioneren maken soms
onzeker. De inspectie verlangt dat
binnen twee jaar de zwakke punten
zijn weggewerkt. Dat geeft een flin-
ke tijdsdruk. Het team gaat een
enerverende periode in.

Weg met de
eilandcultuur

Er gaat een wervelwind door de
school. Er komen nieuwe lesme-
thodes en nieuwe leermaterialen.
Alle leerkrachten frissen het model
‘Effectieve instructie’ op, zodat dit
nu door de hele school toegepast
kan worden. In de cursus klassen-
management leren ze de individue-
le zorg te organiseren in de groep.
Een duidelijk voorbeeld van de
nieuwe manier van werken is dat
door de hele school nu gebruik
wordt gemaakt van het stoplicht.
Als het stoplicht op oranje staat
dan mogen de kinderen dingen aan
elkaar vragen, maar kunnen ze
eventjes niet bij de leerkracht
terecht. Die tijd gebruikt de leer-
kracht om aandacht te geven aan
individuele kinderen.
In elke groep hangt ook een
groepsplan waarop staat welke
leerling op welk moment individu-
ele zorg krijgt. De kinderen en de
leerkrachten weten nu duidelijk

waar ze aan toe zijn. En in alle
andere groepen gaat het op dezelf-
de manier.
Het is duidelijk dat de kinderen de
nieuwe afspraken in de groep goed
in zich opnemen. Koopmans: ‘Als
ik me er niet aan hou, dan wijzen
de kinderen me er wel op.’

Bloed, zweet en
tranen

De afgelopen twee jaar hebben veel
van het team gevraagd. ‘Bloed,
zweet en tranen heeft het gekost’,
zegt Voorhout uit de grond van
haar hart. ‘We hebben keihard
gewerkt. Soms gebeurde het dat
mensen op hun tandvlees liepen, of
dat er iets dwars zat. Daarin wer-

den we geweldig goed begeleid
door Kim de Jong van Giralis
Groep. Zij pikte de signalen goed
op als er iets niet liep in het team.
In teambijeenkomsten leerden we
te vertellen wat er dwars zat. We
leerden om dingen tegen elkaar te
durven zeggen.’
Koopmans vult aan: ‘Dat was zeker
niet altijd makkelijk, maar wel heel
belangrijk. Zo kwamen de neuzen
dezelfde kant op te staan. Het was
eigenlijk een soort teambuilding.
We leerden van elkaar. Iedereen
deed mee.’ Op allerlei manieren
zijn er bruggen geslagen binnen de
school. Van de vroegere eilandcul-
tuur is niet veel meer over. De leer-
krachten zijn enthousiast.

Enthousiast

Voorhout is enthousiast over de
nieuwe aantrekkelijke leermidde-
len in de onderbouw. ‘Kinderen
hebben er plezier in om ermee aan
de slag te zijn.’ Door het gebruik
van het stoplicht heeft ze ontdekt
dat kleuters veel langer achter
elkaar in staat zijn zelfstandig te
werken dan ze had gedacht.
Jans, in de middenbouw, vindt dat
ze door de nieuwe manier van wer-
ken veel meer maatwerk kan bie-
den aan de leerlingen. ‘De zwakke-
re leerlingen krijgen hun werk nu
af. Ook de bovengemiddeld preste-
rende kinderen krijgen nu voldoen-
de zorg. Zo houden de kinderen
plezier in het leren. Het is bewerke-
lijk, maar dat heb ik ervoor over. Ik
heb er zelf ook lol in.’
Koopmans (bovenbouw): ‘Ik was
bang dat ik extra tijd kwijt zou zijn
door de nieuwe manier van wer-
ken, maar ik ervaar juist dat ik
meer tijd heb gekregen voor indivi-
duele zorg. De kinderen kunnen er
nu op rekenen dat als ze hulp
nodig hebben, die ook werkelijk
krijgen. Dat bouwt hun zelfver-
trouwen op.’
En hoe is het nu met het zelfver-
trouwen van het team?

Juni 2009:
vertrouwen

Unaniem verklaren de leerkrach-
ten: We hebben vertrouwen dat we
het nu zelf kunnen als team. We
hebben een stukje vertrouwen in
elkaar. ‘We moeten elkaar scherp
houden’, zegt Koopmans. ‘Alles
tegen elkaar blijven zeggen. We
hebben afgesproken open en alert
te blijven. ‘We moeten zorgen dat
het goed vastgelegd is hoe we nu

werken’ vindt Voorhout, ‘zodat ook
eventuele nieuwe collega’s daarbij
aan kunnen sluiten. En het is
belangrijk dat het management een
luisterend oor blijft houden voor
hoe het in het team gaat, en welke
middelen er nodig zijn binnen de
school. Gelukkig is daar de laatste
jaren echt verbetering in gekomen.’
Koopmans wil beslist noemen dat
het hele team zich enorm gesteund
gevoeld heeft door de ouders, ook
in de moeilijke jaren. ‘Zij zijn altijd
vertrouwen blijven houden, en dat
heeft ons als team enorm goed
gedaan.’
Wat is het overheersende gevoel na
deze bijzondere tijd, nu het eind-
oordeel van de inspectie binnen-
kort geveld gaat worden?
‘Opluchting’, zegt Voorhout. ‘We
hebben dit toch maar met z’n allen
gedaan. En binnen twee jaar.’
‘Trots’, zegt Jans zonder aarzelen.
‘Ik hoop dat we meer leerlingen
krijgen, juist omdat we zo goed
maatwerk kunnen leveren.’.
‘Stevig in de schoenen’, verklaart
Koopmans. ‘Dat voelde vóór ‘het
vonnis’ ook wel zo, maar de bodem
is wel onder onze voeten weggesla-

gen geweest. Nu is het weer terug.’
‘Het moet haast wel dat we bij de
inspectie op bepaalde onderdelen
een ruime voldoende scoren’, zegt
Voorhout, toch nog wat voorzich-
tig. ‘Er is zoveel veranderd en ver-
nieuwd in deze twee jaar.
Natuurlijk blijft er altijd verbete-
ring nodig. Onderwijs staat
nooit stil.’

•

‘We leerden van
elkaar. Iedereen

deed mee.’

‘Ik vroeg me
steeds af: doe ik
het wel goed?’

‘We hebben dit
toch maar met z’n

allen gedaan.’

• vervolg van pagina 1
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iet alleen de leraren, de
directeur, de stichting en

de ouders zijn blij met het
groene licht dat het Petenbos
van de inspectie heeft gekre-
gen, maar ook de leerlingen
zijn enthousiast over het
onderwijs dat ze nu krijgen.
‘Het is allemaal veel leuker
geworden en we leren meer’,
zeggen Rico Versteeg en
Karlijn Ploeg uit groep 8.

Het onderwijs is van de kinderen.
Daarom is het van belang te weten
wat de leerlingen van het Petenbos
vinden van de veranderingen die in
de afgelopen twee jaar op de school
zijn doorgevoerd. En die verande-
ringen zijn niet mis. Bijna alles
gaat anders dan twee jaar geleden,
zowel de lesstof als het omgaan
met elkaar in de klas. Rico legt uit
dat er wordt gewerkt met het stop-
licht. ‘Als het stoplicht op rood
staat moet iedereen in stilte wer-
ken. Als het stoplicht op oranje
staat dan mogen de kinderen din-
gen aan elkaar vragen, maar niet
aan de leraar.’ ‘Ook de lesstof is
enorm veranderd’, zegt Karlijn.
‘We krijgen nu Engels en we heb-
ben nieuwe methodes voor aard-
rijkskunde, geschiedenis en biolo-
gie. Het is allemaal veel leuker.
Eerst zaten we de hele dag naar de
juf te luisteren, nu kunnen veel
meer zelf doen. We werken zelf-
standiger en moeten zelf soms

stukjes lezen. Ook doen we bij
deze vakken meer met projecten en
kijken we naar uitzendingen op
televisie.’

Goede sfeer

Karlijn en Rico zijn enthousiast. Ze
zeggen dat ze nu veel meer leren.
Ze illustreren dat door te wijzen
naar groep 7 die nu al bijna net zo
ver is als groep 8. Rico vindt het
vooral fijn dat de weektaak is ver-
anderd. ‘We kunnen nu zelf plan-
nen wanneer we aan onze week-

taak werken. We weten wanneer er
in de klas instructie is en daarom-
heen kan ik nu zelf bepalen wan-
neer ik aan mijn weektaak werk. In
het begin was dat wel wennen,
maar nu is het echt heel fijn.’
Ook de sfeer in de klas is veel beter
dan vroeger. ‘Eerst waren wij echt
een probleemklas’, zegt Karlijn.
‘Heel lawaaierig. Er werd heel veel
ruzie gemaakt. Nu gaat alles
anders en stukken beter. In de
kring wordt overal over gepraat.
Leren en school zijn weer leuk.’
Tijdens het verhaal van Karlijn
knikt Rico voortdurend instem-

mend. Karlijn vindt het fijn dat de
daltonblokjes er zijn. ‘Daardoor
kan ik nu rustig werken. Als kinde-
ren zien dat het rood is, vallen ze
me niet lastig en gaan ze weer
weg.’

Geschrokken

Ook de leerlingen van het Petenbos
zijn twee jaar geleden geschrokken
toen het Petenbos een zeer zwakke
beoordeling kreeg van de onder-
wijsinspectie. Karlijn dacht zelfs
dat alle kinderen van school af
moesten en ze hoorde van haar
ouders dat het helemaal niet goed
was. Rico zegt dat hij flink is
geschrokken. ‘Ik dacht dat we veel
te weinig hadden geleerd en ik heb
daar een tijdje heel veel over na
lopen denken. Maar direct daarna
zijn de veranderingen in stapjes
ingevoerd. We kregen nieuwe boe-
ken en in de kring is er vaak
gesproken over de zwakke beoor-
deling en alle veranderingen. Ook
met mijn vrienden heb ik er vaak
over gepraat.’ Karlijn vertelt nog
dat ze tegenwoordig leesmaatje is
van een kind dat dyslectisch is. ‘Ik
vind het leuk om een leesmaatje te
hebben. Eigenlijk is alles leuker
dan vroeger en we hebben twee
hele leuke juffen.’

•

Leerlingen zijn
enthousiast

Ze leren meer
en de lessen
zijn leuker

‘Eerst waren
wij echt een

probleemklas.’

N
Rico Versteeg en Karlijn Ploeg
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behaalde resultaten, locatie Petenbos
S07 = september '07, N07 = november '07, M08 = maart '08, N08 = november '08, J09 = juni '09

38 De inspecteur constateert op alle terreinen een voldoende, april 2009.

37 Er is sprake van een professionele aanspreekcultuur.

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

leerlingenniveua. 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 entreetoets 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 D.m.v. 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.

Thermometer
groen betekent reeds gerealiseerd, oranje in ontwikkeling en rood nog niet gerealiseerd.

juli 2009

S07 N07 M08 N08 J09



8 - nieuwsbrief - Mozaïek -het Petenbos - speciale editie -

productie: Giralis Groep - Openbare basisschool Het Mozaïek - tekst: Peter Hamers en Rita Jordens - vormgeving: van Deijck en Janssen - oplage: 750

juli 2009

e 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 een paar C’s. In het CITO leer-
lingvolgsysteem geeft A het hoog-
ste niveau weer en E het laagste
niveau. Binnen elk niveau kan een
leerling groeien. Door middel van

een grafiek per individuele leerling
kunnen leraren de prestaties van
hun leerlingen goed volgen.
In de tabel zijn de gemiddelde
scores per groep weergegeven.
Er worden twee keer per jaar
CITO-toetsen 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 en Technisch
lezen op Petenbos heel goed gaat.
Spelling behoeft nog extra aan-
dacht. Daar zien we in een paar
groepen nog een C.

•

‘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: ‘Schitterde
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

iralis Groep, gedreven onder-
wijsadviseurs die de kunst

verstaan, heeft de directeur en het
team terzijde gestaan gedurende
het verbeterproces. Projectleider
Ria van der Heijden heeft bewon-
dering voor de manier waarop het

hele team en zeker ook de direc-
teur de zeer zwakke beoordeling zo
snel heeft omgezet in een voldoen-
de. ‘Ze hebben zich bijzonder goed
hersteld van de eerste schrik die
een zeer zwakke beoordeling met
zich meebrengt. Ze hebben met

veel energie de zaken op school
grondig aangepakt. Voor ons als
Giralisadviseurs was het Mozaïek
een van de eerste Schitterende
Scholen (zie onderaan deze pagi-
na). Het is voor ons ook bijzonder
geweest, om hier het bewijs te zien
dat het gaat om de samenhang van
alle zaken die spelen op de school;
om een integrale aanpak dus. Wij
hebben de leraren allerlei vaardig-
heden gebracht, maar tegelijkertijd
is het van essentieel belang dat de
leraren zelf zoeken en aangeven
wat ze nodig hebben. Het gaat
erom dat ze beseffen dat het hun
eigen ontwikkeling is waarom het
gaat. In het begin was het een
spannend proces: de schok na een
zwakke beoordeling is groot.
Mensen gaan twijfelen aan zichzelf.
Ze missen het vertrouwen om het
op te pakken en verdedigen zich
tegen de 'aanval' van de inspectie.
Ze voelen zich niet prettig. Het was
voor ons als adviseurs een zoek-
tocht naar de balans tussen het
aanbieden van vaardigheden en

het oppakken van het proces door
de leraren. Gaandeweg hebben wij
ook veel geleerd van het proces.
Het is eigenlijk een rouwproces en
we weten nu nog beter hoe we daar
mee om moeten gaan. De schoor-
steensessies zijn erg belangrijk;
daarin kunnen alle teamleden
lucht geven aan hun negatieve

gevoelens. De leraren zijn zich
ervan bewust dat ze het niet goed
hebben gedaan en ze weten nog
niet hoe het beter moet. Het nega-
tieve en de frustratie moeten eruit.
Het team en de directeur hebben
achteraf gezien het proces snel
opgepakt. Ze hebben heel hard
gewerkt en ze weten nu dat ze kun-
nen verbeteren. Het team heeft

instructietrainingen gehad, trainin-
gen coöperatief leren en het heeft
echt werk gemaakt van het
Daltononderwijs op de school. Ze
hebben op korte termijn goede
prestaties geleverd en zich snel
verbeterd. Als het om veranderen
en verankeren gaat, kunnen ze nog
een belangrijke stap zetten. Maar
ze hebben in elk geval flink aan
zelfvertrouwen gewonnen en dat is
de basis voor verandering. Ze heb-
ben al een stevige aanzet tot veran-
dering gemaakt. Hun eigen uit-
gangspunten zijn opgefrist en de
teamcultuur is opgeschoven in de
richting van een professionele hou-
ding. Daarom ben ik ervan over-
tuigd dat het team de verbeterin-
gen zal verankeren en niet weer zal
terugvallen. Wat voor het team
geldt, is helemaal van toepassing
op de directeur: Alice Haak heeft
haar eigen ontwikkeling goed
opgepakt. Ze heeft laten zien dat ze
voortdurend wil en kan leren en is
daarmee een rolmodel .’

•

Giralisadviseur Ria van der Heijden:

‘Directeur en team van het Petenbos
hebben hun ontwikkeling goed opgepakt’

‘Ze hebben op
korte termijn goede
prestaties geleverd

en zich snel
verbeterd.’

Ria van der Heijden

Initiatief van Giralis

‘Schitterende scholen’
Verbeter je school met
een integrale aanpak

G

D

Net als in 2008 halen leerlingen
Petenbos in alle groepen een
hoog niveau bij CITO-toetsen

Taal voor kleuters Ruimte, Ordenen
Tijd

M1 A A A

M2 A A A

Toets Rekenen Spelling Begrijpend Technisch
lezen lezen

M3 A B - B

M4 B C A A

M5 B C B B

M6 A C C B

M7 A B B B

M8 A C B B


