de Clemensschool

Kwaliteitsonderzoek
Inspectie van het onderwijs

Datum vaststelling: 6 februari 2019

Samenvatting

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 13 december 2018 op de
Clemensschool een onderzoek uitgevoerd. In de jaarlijkse
prestatieanalyse hebben wij geconstateerd dat er sprake is van
mogelijke risico’s in de onderwijskwaliteit. De risico’s in de
onderwijsresultaten, het onderwijsproces en het schoolklimaat zijn
tijdens het onderzoek echter niet aangetroffen in de school. Dat
betekent niet dat er geen risico's meer zijn in de kwaliteit van het
onderwijs. We constateren dat de kwaliteit van het onderwijs
voldoende is.

Bestuur: Stichting KempenKind
Bestuursnummer: 44201

School: Clemensschool
Totaal aantal leerlingen: 68
BRIN: 05BX

Wat gaat goed?
De school ontving tijdens het vorige bezoek in 2013 een
basisarrangement, waaruit bleek dat de kwaliteit grotendeels op orde
was en er nauwelijks tekortkomingen waren.
Dat beeld is nu na het bezoek op 13 december 2018 vergelijkbaar, met
dien verstande dat de school in haar pedagogisch/ didactische aanpak
nog verder is gegroeid.
Vooral het pedagogisch klimaat waarderen wij met 'goed'. De
leerlingen en de ouders ervaren de school als een prettige school
waarin er goed en positief met elkaar wordt omgegaan, een
veilige sfeer heerst en veel geleerd wordt. Ook in de bezochte lessen
hebben wij op de bezoekdag enthousiaste leraren en taakbetrokken
leerlingen gezien, die respectievelijk goed les geven en goed les
krijgen. Ook is de kwaliteitscultuur op de school, het vermogen om
met en van elkaar te kunnen en willen leren, van een goed niveau.
Wat kan beter?
Om ervoor te zorgen dat de school door wederom te lage (eind)scores
uit de gevarenzone raakt, zijn er individuele plannen van de huidige
groepen 7 en 8 nodig. Deze zijn nodig om de leerlingen met specifieke
hulpvragen of achterstanden, nog tijdig extra te kunnen begeleiden
om op het bij hen passende niveau voldoende
(eind)toetsscores te kunnen behalen.
Deze plannen richten zich nu vaak nog teveel op de groep als geheel,
of op deelgroepen, maar er zou dus nog meer gefocust moeten
worden op de specifieke individuele begeleiding van een aantal
leerlingen. De leraren hebben de capaciteiten en de mogelijkheden
dat te kunnen realiseren, zeker gezien dat het feit dat het een school is
met relatief kleine groepen.
Verder kan de school zich nog verder ontwikkelen in het
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diepgaander analyseren van de tussen- en eindresultaten. Hoewel
men voldoende zicht heeft op de ontwikkeling van de leerlingen, kan
er nog een verdiepingsslag worden gemaakt. Zoals na analyse
verklaringen zoeken wat maakt dat sommige leerlingen lager scoren
dan verwacht door ook de leraren- kenmerken en de leerstofaanbodkenmerken in beeld te brengen.
Wat moet beter?
Er zijn op dit moment geen punten die vanuit wettelijke eisen om
directe verbetering vragen. De basis van het onderwijs is in orde.
Vervolg:
Omdat de kwaliteit van het onderwijs op de school voldoende is, volgt
er geen herstelopdracht aan het bestuur. Wel verzoeken wij het
bestuur het verdere proces van de school goed te volgen en ons op de
hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen.
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1 . Opzet van het onderzoek
De inspectie heeft op 13 december 2018 een onderzoek naar
aanleiding van risico's uitgevoerd. Wij maken jaarlijks een
risicoanalyse voor alle scholen in Nederland. Bij de analyse van de
gegevens die we hebben over de Clemensschool hebben we risico’s
gezien in de onderwijsresultaten. Daarom hebben we een risicoonderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het onderwijs op deze
school.
Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair
onderwijs.

Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP1 Aanbod

●

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP2SN Zicht op ontwikkeling en begeleiding
OP3 Didactisch handelen

●

OP4 (Extra) ondersteuning

●

OP6 Samenwerking
OP8 Toetsing en afsluiting
Schoolklimaat
SK1 Veiligheid

●

SK2 Pedagogisch klimaat

●

Onderwijsresultaten
●

OR1 Resultaten
OR2 Sociale en maatschappelijke competenties
OR3 Vervolgsucces
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met
leerlingen, docenten, de directie en het bestuur.
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Overige wettelijke vereisten
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader).
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, de conclusie en het vervolgtoezicht.
Hoofdstuk 3 gaat verder in op de resultaten van het onderzoek op de
onderzochte standaarden. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur
op het onderzoek en het rapport opgenomen.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
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2 . Hoofdconclusie en vervolg
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het
onderzoek bij de Clemensschool.
Alhoewel de eindresutaten van de leerlingen over de laatste drie jaren
risicovol zijn (in 2016 en in 2018 onder de ondergrens die de inspectie
stelt en in 2017 daarboven), zijn deze over het driejaarsgemiddelde
wel (net) voldoende.
Daarbij tekenen we aan dat er op deze kleine dorpsschool, ook kleine
groepen schoolverlaters zijn. In 2016 waren dat er vijf, in 2017 zeven en
in 2018 elf. Dit betekent dat leerlingen met beperkte capaciteiten al
snel het gemiddelde stevig kunnen beïnvloeden. De
schoolverlatersgroep in 2018 kende een bijzondere samenstelling, met
laag gemiddelde capaciteiten en met onderling niet zo'n fijne klik, zo
bleek bij verificatie daarvan zowel uit de aangeleverde informatie
als bij het team en de ouders.
De inzet en de verwachting van het team is dan ook dat de school de
komende jaren boven de ondergrens uitkomt.
Om dat te bewerkstelligen zijn er individuele plannen van de huidige
groepen 7 en 8 nodig om de leerlingen met specifieke hulpvragen of
achterstanden, nog tijdig extra te kunnen begeleiden om een reële en
haalbare, op de leerling afgestemde eindtoetsscore te kunnen
behalen.
Deze plannen richten zich nu nog teveel op de groep als geheel, of op
deelgroepen, maar er zou dus nog meer gefocust moeten worden op
de specifieke individuele begeleiding van een aantal leerlingen.
Verder kan de school zich nog verder ontwikkelen in het analyseren
van de tussen- en eindresultaten. Hoewel men voldoende zicht heeft
op de ontwikkeling van de leerlingen, kan er nog een verdiepingsslag
worden gemaakt. Zoals de analyse van de gemaakte
(methode)toetsen en de vertaling daarvan naar de
onderwijsbehoeften van de leerlingen door de leerkrachten en
eveneens de vertaling van de onderwijsbehoeften naar het
leerstofaanbod. (de zogenaamde leerkracht- en leerstofaanbodkenmerken)
De school is in haar pedagogisch/ didactische aanpak de laatste jaren
nog verder gegroeid. Ook binnen het team, dat in de huidige
vernieuwde samenstelling nog niet zo heel lang samenwerkt met de
onlangs nieuw benoemde directeur, is er sprake van een hechte groep
die het beste uit de leerlingen en zichzelf wil halen.
Vooral het pedagogisch klimaat waarderen wij met 'goed'. De
leerlingen en de ouders ervaren de school als een prettige
school waarin er goed en positief met elkaar wordt omgegaan, een
veilige sfeer heerst en veel geleerd wordt. In de bezochte lessen
hebben wij op de bezoekdag gemotiveerde, enthousiaste leraren en
taakbetrokken leerlingen gezien, die respectievelijk goed les geven en
goed les krijgen. De school maakt daarmee haar visie, die bestaat uit
betrokkenheid, zorgzaamheid en verantwoordelijkheid voor alle
leerlingen, duidelijk zichtbaar.
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Ook de missie: "wij staan voor dynamisch, modern en uitdagend
onderwijs, passend in het digitale tijdperk, waarbij samenwerken,
eigenaarschap, zelfverantwoordelijkheid en zelfstandigheid voor alle
geledingen sleutelwoorden zijn", is zichtbaar in het dagelijks handelen
van de leraren.
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3 . Resultaten onderzoek
3.1. Onderwijsproces

Het aanbod (OP1) is van voldoende kwaliteit
Het leerstofaanbod van de school is naar ons oordeel op onderdelen
voldoende ontwikkeld, maar er liggen ook nog kansen om het aanbod
te versterken.
De school biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod,
echter de te behalen referentieniveaus voor taal en rekenen sluiten
nog niet altijd aan bij het (beoogde) niveau van alle leerlingen.
De school behaalt in haar aanbod in ieder geval de referentieniveaus
1F, maar nog beperkt op niveau 1S of 2F.
Daar is dus nog winst te behalen om ervoor te zorgen dat, uiteraard bij
die leerlingen die dat aankunnen, daarvoor zorg te dragen. Anders
gezegd is er bij het hebben van 'hoge verwachtingen van de leerlingen'
nog winst te behalen.
Het onderwijs gaat ervan uit dat leerlingen opgroeien in een
pluriforme samenleving. Daarom is het onderwijs gericht op het
bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en op kennis
hebben van verschillende achtergronden en culturen van
leeftijdgenoten. Al is dat in een dorp met uitsluitend autochtone
bevolking, wel lastig in de praktijk te brengen. Het aanbod draagt bij
aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.
Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst
van de school, wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die
kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie en bereidt hen voor op
het aanbod bij de start van het vervolgonderwijs*. Daartussenin
verdelen de leraren de leerinhouden evenwichtig en in samenhang
over de leerjaren heen.
De school legt de doelen voor het onderwijs en de opbouw van het
aanbod vast in het schoolplan.
* Volgens de leerlingen die we tijdens de bezoekdag spraken zou het
onderwijs in Engelse taal verbeterd kunnen worden. Als eerste ten
aanzien van de aantrekkelijkheid van dat aanbod (verouderde
methodiek) en als tweede ten aanzien van wanneer de school
daarmee start. Nu is dat vanaf groep 7, de leerlingen zouden dat graag
naar voren halen, bijvoorbeeld vanaf groep 5.
De methodes vormen ook in belangrijke mate de leidraad voor
leraren. Het brede en beredeneerde aanbod in de kleutergroepen is
gebaseerd op uitgewerkte thema’s. Op basis van leerlijnen met
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tussendoelen maken de leraren beredeneerde keuzes voor de
invulling van deze thema’s. Er is sprake van een aantrekkelijke en
uitdagende leeromgeving waarin leerlingen veel kunnen leren.
Een ander goed element is de zichtbare samenhang en doorgaande
lijn in het aanbod voor woordenschat door de school. Ditzelfde geldt
voor het aanbod in sociaal- emotionele vorming en burgerschap.
De kwaliteit van zicht op ontwikkeling (OP2) is voldoende
De school heeft haar leerlingenpopulatie in kaart gebracht. De leraren
hebben de ontwikkeling en prestaties van hun leerlingen voldoende in
beeld. Een sterk punt daarin zijn de groepsoverzichten van alle
leerlingen door de school, waarin nagenoeg alle relevante kenmerken
van de leerlingen zijn opgenomen. Als enige toevoeging om het
overzicht nog completer te maken, zouden daar de interesses en
hobby's van de leerlingen in kunnen worden opgenomen.
Bij de kleuters wordt gewerkt met een handelingsgericht
volgsysteem om de ontwikkeling van de kleuters te volgen.
Daarnaast maakt de onderbouw gebruik van een gestandaar-diseerd
observatiesysteem om de brede ontwikkeling van leerlingen in beeld
te brengen en worden kleuters gescreend op beginnende
geletterdheid.
De leraren van de overige groepen maken voor het volgen van de
ontwikkeling van de leerlingen gebruik van methode onafhankelijke
toetsen, methode gebonden toetsen, een observatie- en
registratiesysteem, leerlinggesprekken en leerlingenwerk. Dit systeem
werkt zodanig dat de leerlingen waarvan de ontwikkeling stagneert
kunnen worden gesignaleerd. Al kan hier ook nog een verbeterslag in
worden bereikt door bij de leerlingen met achterstanden, terug te
toetsen wat ze nog niet voldoende beheersen en daar vervolgens
planmatig hulp aan te verlenen, waardoor ze weer bij het gewenste
niveau kunnen aansluiten.
Het team en directie geven ook aan daar een verdiepingsslag in te
willen maken door het versterken van de analytische vaardigheden
van de leraren. Met specifiek aandacht voor het analyseren van de
methodetoetsen en de vertaling naar onderwijsbehoeften van de
leerlingen (leerling- kenmerken) en eveneens de vertaling van
onderwijsbehoeften naar de leerstofaanbod-kenmerken en
ondersteuning in de groep, de leraar-kenmerken. Dat is een prima
ontwikkeling.
Het didactisch handelen (OP3) is van voldoende kwaliteit
De kwaliteit van het lesgeven is op basis van de geobserveerde lessen
tijdens het onderzoek (ruim) voldoende gebleken.
Het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkrachten laat
duidelijk zien dat zij er sterk op gericht zijn om voor de leerlingen een
positief en veilig leerklimaat te creëren. De leraren bemoedigen de
leerlingen en geven positieve feedback.
De leraren beheersen de didactische vaardigheden in voldoende mate.
Het door de school gekozen instructiemodel is als doorgaande lijn
herkenbaar in alle lessen, doelen worden benoemd en herhaald en
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voorkennis wordt opgehaald. De instructie die de leraren geven is
duidelijk en leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt. Er heerst
rust tijdens de lessen en de leerlingen zijn taakgericht.
De vraag die de leraren zich daarbij kunnen stellen is "hebben alle
leerlingen deze instructie nodig?", waarbij de leerlingen die denken er
al mee aan de slag te gaan, al kunnen gaan werken. Wanneer tijdens
het werk blijkt dat dit voor een enkeling toch nog lastig is, kunnen
deze leerlingen weer aansluiten bij de instructie. Dat is veilig
waarbij de leerlingen ruimte en vertrouwen van de leerkracht
ervaren en voelt niemand zich tekortgedaan.
Ook leerlingen die meer dan gemiddeld presteren kunnen in een
aantal lessen nog meer ruimte krijgen om uitdagende stappen in hun
leerproces te maken. Het plannend karakter ervan kan worden
versterkt.
De kwaliteit van (extra) ondersteuning (OP4) is voldoende
De Clemensschool voldoet aan de wettelijke eisen voor deze
standaard.
De school heeft een schoolondersteuningsprofiel waarin zij heeft
vastgelegd welke ondersteuning zij de leerlingen kan bieden. Voor de
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, legt de school in het
OPP vast hoe het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de
leerling. De school noemt deze handelingsplanning een
ontwikkelingsperspectief en evalueert geregeld aan de hand van
tussendoelen of de aanpak tot resultaat leidt. Daarna vindt aanvulling
of aanpassing plaats. De ouders zijn betrokken bij de plannen van
deze extra ondersteuning.

3.2. Schoolklimaat

De veiligheid (SK1) is voldoende
Op de Clemensschool heerst een veilig schoolklimaat. De uitkomsten
van de monitor onder de leerlingen bevestigen dit, maar ook in het
gesprek met de leerlingen en de ouders hoorden wij uitsluitend
positieve signalen, zoals "het is een goede, fijne en veilige school,
waar veel aandacht is voor ieder kind".
De borging vindt plaats aan de hand van de kwaliteitskaart en wordt
met regelmaat tijdens teamvergaderingen besproken.
Het pedagogisch klimaat (SK2) is van goede kwaliteit
De Clemensschool heeft een positief pedagogisch- didactisch klimaat.
Dat blijkt niet alleen uit de klassenobservaties die wij hebben gedaan,
maar ook uit de gesprekken die wij hierover hebben gevoerd met een
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aantal ouders en leerlingen. De leerlingen gaven aan dat er niet of
nauwelijks wordt gepest en in gevallen van onenigheid, grijpt de
school snel in om zaken niet te laten escaleren en goed bespreekbaar
te maken. Daarbij leren de leerlingen ook om zelf oplossingen te
bedenken, waardoor ze (letterlijk en figuurlijk) steviger in hun
schoenen komen te staan.
De Clemensschool maakt gebruik van een genormeerde methodiek
voor sociaal- emotionele vorming en burgerschap. Er is een gedeelde
pedagogische visie waarin de regels samen tussen de leerlingen,
leerkrachten en ouders zijn vastgesteld. Op die manier bouwt men
samen aan een positief klimaat op school.
Op grond van dit alles beoordelen wij het pedagogisch klimaat als
'goed'.

3.3. Onderwijsresultaten

De kwaliteit van de resultaten (OR1) is (net) voldoende
De eindresultaten zijn over de laatste drie jaren boven de door de
inspectie gestelde ondergrens. De afgelopen drie jaar waren deze
tweemaal onvoldoende (2016 en 2018) en in 2017 was deze
voldoende en zijn daardoor van voldoende niveau.
De school constateert zelf dat de resultaten bij de eindtoets lager
waren dan verwacht. Zoals al eerder in dit rapport opgemerkt, liggen
daar meerdere oorzaken aan ten grondslag.
Bij de tussentijdse toetsen van het leerlingvolgsysteem zien we wel
een stijgende lijn in de scores op de basisvakgebieden. De school heeft
hier nadrukkelijk op aangestuurd door gerichtere aandacht voor de
basisvakgebieden en door het leerkrachthandelen te versterken. Dat
lijkt nu vruchten af te werpen.
De school wil alert blijven om ervoor te zorgen dat de (eind)resultaten
van een voldoende niveau blijven door de onderwijskundige
aanpassingen die inmiddels gedaan zijn, te
bestendigen, te borgen en zelfs nog verder te verbeteren.
Daarbij kan het helpen dat bij het zoeken naar verklaringen voor
tegenvallende resultaten, vooral ook gekeken wordt naar
schoolinterne factoren. Bij de (trend)analyses van de opbrengsten is
namelijk wel duidelijk te zien waarop groepen of individuele
leerlingen uitvallen, maar staan daar nog weinig verklaringen
bij waarom dat zo is. Zo zou het leerstofaanbod (de leerstofaanbodkenmerken zoals de juiste methodieken, een beredeneerd en op maat
aanpak) daar een aandeel in kunnen hebben en/of het professioneel
handelen van de leerkracht (de leerkracht- kenmerken, zoals hoge
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verwachtigen, de instructie/ uitleg of de extra hulp aan specifieke
leerlingen). Echter deze verklaringen troffen we beperkt aan in de
analyses. Daarom nodigen wij het team en directie dan ook uit hier
nog eens kritisch naar te kijken en dat mee te nemen in het vervolg
van de schoolontwikkeling.

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

De kwaliteitszorg (KA1) is van voldoende kwaliteit
De school hanteert een planmatig en cyclisch proces van
kwaliteitszorg, waarmee ze haar beleidsvoornemens gestructureerd
bepaalt. Deze beleidsvoornemens zijn beschreven in het schoolplan,
dat weer uitgewerkt is in plannen per schooljaar. Opvallend is dat deze
behoorlijk smart zijn uitgewerkt met doelen en te bereiken resultaten,
maar ook wanneer deze behaald moeten zijn. Gedurende het
schooljaar worden deze ook geëvalueerd en bekeken of er bijstelling
nodig is. Dit is een good practice voorbeeld voor de scholen van
KempenKind.
Waar hierbij nog groei mogelijk is, is om aan het eind van ieder jaar
terug te kijken wat er concreet bereikt is (in het jaarverslag) en dan
ook de behaalde resultaten en successen met elkaar vast te stellen en
te vieren. Tenslotte nog een opmerking, die gaat over de vele
verbeteronderwerpen die worden aangepakt. Daarin is het verstandig
te prioriteren en keuzes te maken, omdat anders het risico bestaat dat
niet alles wat is aangepakt, even goed geborgd wordt.
De kwaliteitscultuur (KA2) is goed
Het lerarenteam is hecht en men geeft elkaar op professionele wijze
feedback, zodat er goed van en met elkaar geleerd kan worden.
Sinds het aantreden van de huidige directeur zijn daar, met name door
haar vermogen goed naar de mensen te luisteren en daarop in overleg
de juiste beslissingen te nemen, ook al weer goede stappen in
gezet. De kleinschaligheid van de school met het gegeven dat de
leraren 'letterlijk' dicht bij elkaar op de huid zitten, maakt ook dat het
gemakkelijk is even bij elkaar binnen te stappen en elkaar te
raadplegen, ondersteunen en feedback te geven.
Het team is dan ook trots op de gezamenlijkheid en de hechtheid
sinds de nieuwe samenstelling.
Om deze professionele cultuur verder te stimuleren, stuurt de
schoolleiding op versterking van vakmanschap, betrokkenheid,
verantwoordelijkheid en samenwerking die gericht is op
kwaliteitsverbetering. Gelet op de meerwaarde van de integrale
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benadering kiest men er voor om de persoonlijke ontwikkeling af te
stemmen op de schoolontwikkeling. Dit wordt zichtbaar door de
verbinding tussen doelen van de school en de ontwikkelings-behoefte
bij de medewerkers. Tevens zijn er gezamenlijke scholingsmomenten
op studiedagen en op andere momenten om de ontwikkeling van
kennis en vaardigheden te consolideren en te vergroten. Elke
medewerker beschikt over een vakbekwaamheids-dossier met daarin
opgenomen een POP.
De directie bezoekt zelf regelmatig de klassen en faciliteert collegiale
consultaties. Daarbij is het van belang dat deze consultaties
gestimuleerd blijven worden en dat de momenten voor
terugkoppeling zo dicht mogelijk na het bezoek worden ingeroosterd.
Verantwoording en dialoog (KA3) is voldoende
De ouders die we gesproken hebben, gaven aan dat ze goed en tijdig
door de school worden geïnformeerd, zowel op het terrein van de
eigen individuele kinderen, als over wat de school meldt over wat
wordt aangepakt ter verbetering van het onderwijs.
In de schoolgids informeert de school ouders, onder andere over de
scores die behaald zijn op de Eindtoets en over de uitstroom naar het
voortgezet onderwijs. Echter dit zegt nog weinig over de effecten van
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Hierin zou de school
nog een slag kunnen maken, door deze bereikte effecten en resultaten
daarin op te nemen. Een voorbeeld daarvan is of de leerlingen na 3
jaar Voortgezet Onderwijs, nog steeds op de geadviseerde vorm van
VO zitten. Daarmee weten de school en ouders, of de school goed
verwezen heeft op basis van de capaciteiten van de leerlingen.

3.5. Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.
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4 . Reactie van het bestuur
De inspectie schetst een herkenbaar beeld van de Clemensschool.
Het Inspectiebezoek is door het team als positief ervaren.
De manier van feedback geven werd als opbouwend en helder
ervaren. Uiteraard is het prettig dat ook vele goede voorbeelden
werden teruggegeven.
Er ligt een mooie basis op de Clemensschool, zeker door de goede
kwaliteitscultuur, om op een professionele wijze verder te groeien.
Het team, de directeur en de intern begeleider zijn enthousiast en zien
in de adviezen volop mogelijkheden om verder te ontwikkelen en de
al ingeslagen weg verder aan te scherpen. Dit nemen zij mee in hun
plannen voor de komende tijd. Bovendien zullen zij daar waar
mogelijk de opgedane inzichten meenemen binnen het totale HoLaHu
team.
De directeur en de intern begeleider delen hun ervaringen tevens in de
directeurenraad en het IB-leernetwerk. Zodat niet alleen de
Clemensschool, maar heel KempenKind baat heeft bij dit
Kwaliteitsonderzoek en dit meeneemt in de kwaliteitsontwikkeling.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

