CBS Onze Wereld

Kwaliteitsonderzoek naar waardering
Goed

Datum vaststelling: 1 april 2022

Samenvatting

Volgens het bestuur is CBS Onze Wereld een goede school. Het
bestuur heeft van deze school de onderwijskwaliteit in kaart gebracht
en de inspectie gevraagd een onderzoek naar Goed uit te voeren. Wij
zijn het eens met het bestuur dat CBS Onze Wereld een goede school
is.

Bestuur: Stichting Kind en Onderwijs
Rotterdam
Bestuursnummer: 74531

We constateren dat de kwaliteit van het onderwijs goed is.
School: CBS Onze Wereld 08UY|C1

Wat gaat goed?
De school heeft zicht op de ontwikkeling van alle leerlingen en de
groepen. De school werkt naast individuele doelen ook aan
groepsdoelen en schooldoelen. Aan de hand van concrete doelen
worden leerlingen actief betrokken bij hun eigen leerproces. De
leerkrachten voeren diverse gesprekken met zowel de leerlingen als
ouders om goed zichtbaar te maken waar leerlingen staan en waar ze
nog aan moeten werken. Het gehele team zet zich dagelijks in om een
veilige omgeving te realiseren voor alle leerlingen. Ook de
pedagogische conciërge heeft hier een actieve rol in. Naast de lessen
sociaal emotionele ontwikkeling is er ook wekelijks een moment
waarbij de veiligheidsbeleving door de leerlingen wordt gemeten. Dit
stelt het team in staat om actief te sturen op de gebeurtenissen die op
dat moment spelen. Ouders en leerlingen zijn hier heel positief over.
Het team werkt samen aan de doelen die het voor ogen heeft en om
bij te dragen aan de kansengelijkheid onder de leerlingen. Er wordt
hiervoor actief samengewerkt met leerlingen, ouders, en andere
partners die hierin een rol hebben.

Totaal aantal leerlingen: 301
(teldatum 1 oktober 2021)

Wat kan beter?
De school kan zich verbeteren door het burgerschapsonderwijs
doelgerichter en meer in samenhang aan te bieden. Dit geldt ook voor
de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden. De leerkrachten
kunnen de lessen beter afstemmen op de verschillende niveaus van
leerlingen die aanwezig zijn in de groepen. Op die manier kan beter
geborgd worden dat de uitleg aansluit op de leerbehoeften van de
leerlingen. Ook ligt er nog een kans voor de school om een leerlijn
voor de maatschappelijke competenties te ontwikkelen, hier doelen
voor op te stellen en leerlingen hierop te monitoren.
Wat moet beter?
Er zijn geen punten die vanuit de wettelijke eisen om verbetering
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vragen.
Vervolg
Naast dit onderzoek op CBS Onze Wereld hebben wij in deze periode
een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van de school,
Stichting Kind en Onderwijs. Het onderzoeksrapport is te vinden op de
website van de inspectie.
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1 . Opzet van het
kwaliteitsonderzoek
De Inspectie van het Onderwijs heeft op 1 februari 2022 een
onderzoek naar de waardering Goed uitgevoerd.
Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te
toetsen aan de standaarden uit het Onderzoekskader 2021 primair
onderwijs (verder po). We hebben gebruik gemaakt van de audit en de
zelfevaluatie die het bestuur heeft gedaan ter onderbouwing van de
aanvraag naar Goed.
De tabel hieronder geeft weer welke standaarden we hebben
beoordeeld tijdens dit onderzoek.

Standaard

onderzocht

OP Onderwijsproces
OP1 Aanbod

●

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding

●

OP3 Pedagogisch-didactisch handelen

●

OP4 Onderwijstijd

●

OP6 Afsluiting

●

VS Veiligheid en Schoolklimaat
VS1 Veiligheid

●

VS2 Schoolklimaat

●

OR Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten
OR2 Sociale en maatschappelijke competenties

●

SKA Sturen, Kwaliteitszorg en ambitie
SKA1 Visie, ambities en doelen

●

SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur

●

SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog

●

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met
leerlingen, ouders, leerkrachten, intern begeleiders en de directeur.
Overige wettelijke vereisten
Deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer
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overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader 2021). Er was geen
aanleiding om overige wettelijke vereisten te onderzoeken.
Signalen
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek.
Er zijn geen signalen over CBS Onze Wereld bij ons binnengekomen
die opvolging vereisen.
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.
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2 . Conclusie en vervolg
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het
onderzoek bij CBS Onze Wereld.

Conclusie

De kwaliteit van het onderwijs op CBS Onze Wereld beoordelen we als
Goed.
Wel wijkt de inspectie op vijf standaarden af van het oordeel in de
zelfevaluatie van de school.
Het team van CBS Onze Wereld zet zich ‘SAMEN’ in om ervoor te
zorgen dat leerlingen genoeg leren om door te groeien naar het
vervolgonderwijs. Leerlingen worden actief betrokken bij hun eigen
leerproces. Ook ouders krijgen door middel van diverse gesprekken en
het portfolio goed in beeld hoe het gaat met de ontwikkeling van hun
kind. Het team heeft veel aandacht voor de veiligheid van de
leerlingen en zet hier wekelijks op in. Leerlingen zijn goed in staat om
onderlinge conflicten met elkaar op te lossen. Het team kent een
professionele leercultuur en vanuit gedeelde verantwoordelijkheid en
eigenaarschap wordt gezamenlijk gewerkt aan de uitvoering van de
doelen.
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3 . Resultaten kwaliteitsonderzoek
In dit hoofdstuk geven wij per kwaliteitsgebied de oordelen en de
resultaten van het onderzoek bij CBS Onze Wereld.

3.1. Onderwijsproces:

Aanbod voldoet aan de kerndoelen maar kansen voor groei
De standaard Aanbod beoordelen we met een Voldoende. Hiermee
wijken we af van het oordeel in de zelfevaluatie van de school. Het
aanbod voldoet aan de kerndoelen en omvat de referentieniveaus.
Naast aanbod voor de sociaal- emotionele ontwikkeling is er
voldoende gelegenheid voor een plusklas of aanvullende begeleiding.
Een verbeterpunt voor de school is om het aanbod voor burgerschap
meer doelgericht en meer in samenhang aan te bieden. De school
heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in het
woordenschatonderwijs vanwege de leerlingenpopulatie. De school
kan dit nog verder versterken door zicht te houden op het aantal
woorden dat jaarlijks wordt aangeboden. Ook ligt er nog een kans om
een doorgaande lijn te realiseren in het aanbod van mondelinge en
schriftelijke taalvaardigheden.
Leerlingen worden betrokken bij eigen leerproces
De standaard Zicht op Ontwikkeling en begeleiding waarderen we met
een Goed. Hiermee nemen we het oordeel in de zelfevaluatie van de
school over. De school heeft haar zorgcyclus op orde vanwege een
structurele en planmatige aanpak. De ontwikkelingsperspectieven en
de extra ondersteuning zijn in de basis op orde. Het team werkt met
school-, groeps- en individuele leerlingdoelen. Daarmee voldoet de
school aan de basiskwaliteit. We geven de waardering goed omdat de
school aanvullende ambities realiseert. Zo zijn er naast het jaarlijkse
kennismakingsgesprek ook tussentijdse (mentor)gesprekken waarbij
de voortgang met de leerlingen wordt besproken. Ook het jonge kind
wordt hierbij betrokken. Leerlingen krijgen daardoor inzicht in de
leerwinst die is gemaakt. Er zijn ook diagnostische gesprekken die
weer input leveren voor de analyse, dit is met name waardevol daar
waar leerlingen nog niet alle doelen beheersen. Door alle gesprekken,
het portfolio en de leren-leren-lijn in relatie tot de cruciale doelen die
leerlingen moeten beheersen, is het effect dat leerlingen meer
eigenaarschap ervaren bij hun eigen ontwikkeling. De leerlingen
bevestigen dit in het gesprek met de inspectie. De school heeft
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vernieuwing gebracht in de blokplanningen voor taal. Hierdoor is er
goed zicht op de beheersing van alle cruciale leerdoelen. Deze worden
verder ingevoerd op het gebied van rekenen. Er ligt nog een kans voor
de school om de analyse op leerlingniveau verder te versterken.

Prettig leerklimaat tijdens de lessen
We beoordelen de standaard Pedagogisch- didactisch handelen met
een Voldoende. Hiermee wijken we af van het oordeel in de
zelfevaluatie van de school. We constateren dat de standaard voldoet
aan de basiskwaliteit. Er heerst een prettig en positief leerklimaat
tijdens de lessen. Leerlingen zijn taakgericht aan het werk. De
leerkrachten hebben een duidelijk lesdoel welke ook zichtbaar is
tijdens de les. Echter ontbreekt de toelichting op de vraag waarom de
leerlingen dit lesdoel nodig hebben en wat ze hiermee kunnen. De
school kan nog verder groeien door tijdens de lessen beter af te
stemmen op de verschillende niveaus die aanwezig zijn in de klas.
Daarnaast is de uitvoering van de verlengde instructie een
aandachtspunt. Waarom hebben deze leerlingen een verlengde
instructie nodig en wat is de aanpak en uitleg die het meest effectief
is? Tot slot zijn er verschillen geconstateerd in de aanpak van
leerkrachten om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten dit kan
meer uniform om een doorgaande lijn te creëren.
Onderwijstijd voldoet aan de basiskwaliteit
De standaard Onderwijstijd beoordelen we met een Voldoende.
Hiermee nemen we het oordeel in de zelfevaluatie van de school over.
De Onderwijstijd voldoet aan de basiskwaliteit.
Afsluiting voldoet aan de basiskwaliteit
De standaard Afsluiting beoordelen we met een Voldoende. Hiermee
nemen we het oordeel in de zelfevaluatie van de school over. De
Afsluiting voldoet aan de basiskwaliteit.

3.2. Veiligheid en schoolklimaat:

Eigen doelen voor veiligheid en frequente afname
De standaard Veiligheid waarderen we met een Goed. Hiermee nemen
we het oordeel in de zelfevaluatie van de school over. De school
overstijgt de basiskwaliteit en dat komt met name door de gerichte en
structurele aandacht voor de veiligheidsbeleving en het welbevinden
van de leerlingen. De school stelt eigen doelen voor veiligheid en
spant zich hier actief voor in. Er is een werkgroep geformeerd die zich
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bezig houdt met het realiseren van alle doelen. Uit de gesprekken met
de diverse geledingen blijkt dat de school zich actief inzet op het
voorkómen, afhandelen en evalueren van incidenten en daarmee het
gevoerde beleid uitvoert. De school heeft een pedagogische conciërge
die ook scholing heeft gevolgd in de conflicthanteringsmethode van
de school en die de leerlingen hierin kan ondersteunen. De school
heeft een doorgaande lijn in deze conflicthanteringsmethode. Behalve
dagelijks in alle groepen heeft ook de gymleerkracht hier aandacht
voor tijdens de wekelijkse lessen. Wanneer het nodig blijkt kunnen
leerlingen onder begeleiding van mediatoren de ruzies oplossen.
Leerlingen zijn hier goed in meegenomen en weten dit goed toe te
passen. De school heeft duidelijke klassenregels en schoolregels. De
school monitort de veiligheidsbeleving en het welbevinden van de
leerlingen twee keer per jaar. Ondanks de voldoende resultaten
constateert de school wel dat de resultaten beïnvloed zijn door de
COVID omstandigheden. De monitor is direct na de schoolsluiting
afgenomen. De school heeft hier diverse acties op ingezet en houdt
hier vanaf groep 6 wekelijks zicht op door een afname in de klassen
volgens een eigen aanpak. Daarnaast wordt ook een jaarlijkse
tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen afgenomen. Uit de
resultaten blijkt dat leerlingen hier heel tevreden over zijn. Het
waarborgen van een veilige school blijft altijd een aandachtspunt. De
school heeft diverse beleidsstukken ten aanzien van de veiligheid.
Mogelijk zou de school hier meer een geheel van kunnen maken zodat
dit voor alle geledingen beter inzichtelijk is.

Kansen om doelen voor maatschappelijke competenties voor alle
leerlingen vast te stellen
We beoordelen de standaard Schoolklimaat met een Voldoende.
Hiermee wijken we af van het oordeel in de zelfevaluatie van de
school. We constateren dat de school voldoet aan de basiskwaliteit. Er
zijn schoolbrede afspraken, deze zijn ook terug te vinden op de school.
Leerlingen fungeren als mediator en er is een leerlingenraad actief. De
school onderneemt acties om een actieve oefenplaats voor leerlingen
te creëren. Er ligt echter nog een kans voor de school om doelen vast
te stellen voor maatschappelijke competenties en om te borgen dat
alle leerlingen op de school planmatig en structureel kunnen oefenen.

3.3. Onderwijsresultaten:

Geen oordeel op resultaten
In schooljaar 2021/2022 beoordelen we de resultaten niet vanwege de
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corona- pandemie. Dit betekent dat we bij de bepaling van het
eindoordeel de normering passend bij ‘niet te beoordelen resultaten’
gebruiken- zie paragraaf 6.5.2 van het onderzoekskader PO.

Doelen stellen ten aanzien van sociale en maatschappelijke
competenties en de monitoring hiervan
We beoordelen de standaard Sociale en maatschappelijke
competenties met een Voldoende. Hiermee wijken wij af van het
oordeel in de zelfevaluatie van de school zelf. We constateren dat de
school voldoet aan de basiskwaliteit. De school moet met leerlingen
sociale en maatschappelijke competenties behalen op het niveau dat
ten minste in overeenstemming is met de verwachtingen van het
vervolgonderwijs en de maatschappij. De school monitort de sociale
competenties. De school kan zich hierop verder ontwikkelen door een
doorgaande leerlijn te realiseren ten aanzien van de maatschappelijke
competenties. Daarnaast is het ook van belang dat de school concrete
(eigen) doelen stelt ten aanzien van de competenties en deze
vervolgens ook monitort. Op die manier kan de school hier actief op
sturen en bijsturen wanneer dat noodzakelijk is.

3.4. Sturen, kwaliteitszorg en ambitie:

Gedragen visie op onderwijs en kansengelijkheid
De standaard Visie, ambities en doelen waarderen we met een Goed.
Hiermee nemen we het oordeel in de zelfevaluatie van de school over.
De school beschikt over een stelsel van kwaliteitszorg. We geven de
waardering goed omdat de school aanvullende ambities realiseert. De
school werkt vanuit een gedragen visie op het onderwijs en
kansengelijkheid en werkt van daaruit aan de gestelde ambities en
doelen. Alle doelen zijn weggezet in diverse plannen en deze worden
tussentijds gemonitord zodat bijsturing mogelijk blijft. Doelen worden
meetbaar gefomuleerd en weggezet bij de diverse bouwen. Hierin
wordt de inhoudelijke verbinding met elkaar gezocht om meer effect
te realiseren. Het team heeft naar aanleiding van een audit diverse
gerichte verbeteracties uitgevoerd. Zo heeft de school bijvoorbeeld
verbeteringen doorgevoerd op de taalopbrengsten.
Er ligt nog een uitdaging voor de school ten aanzien van de
rekenopbrengsten en het uitvoeren van de
burgerschapsverplichtingen. Beide staan opgenomen in de
jaarplanning. De school ziet een verandering in de leerlingenpopulatie
optreden. Het is van belang om dit goed te monitoren zodat daar
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tijdig op gehandeld kan worden en het aanbod passend wordt
gemaakt.

Samen stapsgewijs werken aan de uitvoering van de doelen
De standaard Uitvoering en kwaliteitscultuur waarderen we met een
Goed. We nemen het oordeel in de zelfevaluatie van de school over.
Het team kent een professionele kwaliteitscultuur dat bijdraagt aan
het realiseren van de gestelde doelen. We geven de waardering goed
omdat de school aanvullende ambities realiseert. Het team ervaart
een gedeeld leiderschap en eigenaarschap. De onderbouw,
middenbouw en bovenbouw hebben naast hun eigen focus ook ruime
aandacht voor het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen. Het
team van CBS Onze wereld doet alles samen. De visie, ambities en
doelen worden stapsgewijs uitgevoerd. Er zijn diverse expertiseteams
die concreet werken aan de uitvoering van de doelen. Er is hierbij
aandacht voor het delen van kennis, collegiale consultaties en het
inzetten van elkaars expertise. Nieuwe leerkrachten ervaren een
prettige begeleiding. Er is binnen het team ruimte voor teamscholing
en individuele scholing. Nog niet alle expertgroepen krijgen een
expliciete opdracht met toetsbare doelen mee vanuit de directie, hier
ligt nog een kans om verder te groeien.
Actieve dialoog met diverse geledingen
De standaard Evaluatie, verantwoording en dialoog waarderen we
met een Goed. We nemen het oordeel in de zelfevaluatie van de
school over. Binnen het team is er aandacht voor de eigen interne
analyses en de evaluaties van de eigen ambities en doelen. Hierover
vindt verantwoording plaats richting het bestuur. De school zet actief
in op het contact met de ouders. Ouders worden betrokken bij de
voortgangsgesprekken waarbij tevens hun kinderen aansluiten en
goed worden meegenomen in waar ze staan. Ouders geven aan dat de
school transparant is over de (individuele) resultaten, ook daar waar
het soms minder goed gaat. Ook ontvangen zij van de
medezeggenschap de verslagen van alle vergaderingen. We geven de
waardering goed omdat de school aanvullende ambities realiseert. De
school voert de actieve dialoog met ouders bij beleidsontwikkeling.
Daarnaast is er ook een ouderklankbord beschikbaar waarbij hetzelfde
wordt gedaan ten aanzien van de IKC ontwikkeling. Zowel directie als
ouders willen deze activiteiten voortzetten zodra de COVID situatie dit
weer toelaat op de school. Directie voert een actieve dialoog met het
samenwerkingsverband en andere (zorg) partners in de wijk en
onderhoudt een warm contact met diverse VO-scholen. Dit levert de
school waardevolle informatie op die ook daadwerkelijk wordt
gebruikt voor het aanpassen van het eigen onderwijs om nog beter
aan te sluiten op het VO. Ook wordt ingezet op samenwerking met
andere scholen in de wijk. Dit draagt bij aan de visie van de school ten
aanzien van kansengelijkheid.
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4 . Reactie van het bestuur
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de
onderwijskwaliteit:
CBS Onze Wereld is de derde school die aan de hand van het nieuwe
waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs een
kwaliteitsonderzoek heeft ontvangen. Ook deze school heeft het
predicaat Goed heeft gekregen. Een school die zich met hart en ziel
inzet voor haar leerlingen.
De school is blij met de waardering Goed op de drie onderdelen voor
kwaliteitszorg. Dat biedt de mogelijkheid om gestructureerd en
planmatig verder te werken aan de kwaliteit van de school. De school
weet waar ze staat en wat ze wil bereiken. Vanuit een planmatige
aanpak gaan de doelen bereikt worden.
Nu de Covid-maatregelen worden losgelaten, kunnen de ouders weer
als voorheen bij de school en het onderwijs worden betrokken.
De school is blij met de waardering “goed” voor Zicht op
Ontwikkeling. Ze hebben de leerlingen goed in beeld en kunnen in het
aanbod en didactisch handelen daardoor beter aansluiten bij de
onderwijsbehoefte van de leerlingen. Ze zetten de tweede helft van
dit schooljaar en volgend schooljaar in op het vastleggen en de
zichtbaarheid van differentiatie in de lessen. Met name de verlengde
instructie kan beter zodat nog beter wordt aangesloten bij de
onderwijsbehoefte van de leerlingen. De school wil zien dat al haar
leerlingen gemotiveerd zijn om te leren, door aandacht te blijven
geven aan het pedagogisch- klimaat en leerklimaat.
Burgerschap en rekenen vragen aandacht. Burgerschap vanuit de
wettelijke kaders, rekenen vanuit de analyse van de resultaten. De
school heeft beide onderdelen opgenomen in het jaarplan en pakt dit
planmatig op.
Vóór het eind van dit schooljaar heeft CBS Onze Wereld een
doorgaande lijn voor Burgerschap en maatschappelijke competenties
ontwikkeld. Vanaf volgend jaar zal dit in het aanbod en didactisch
handelen opgenomen zijn. Zodra er volg-instrumenten beschikbaar
zijn, bekijkt de school welk instrument aansluit bij de visie van de
school.
Het werken met een nieuwe rekenmethode en met cruciale leerdoelen
op het gebied van rekenen zal helpen om de rekenresultaten te
verbeteren. Vanuit de PLG Rekenen komen er adviezen om het
rekenonderwijs planmatig te verbeteren en ook die zullen in het plan
worden meegenomen.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

