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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder schoolbestuur in Nederland. In januari 2019 bezochten we de 
Groenekanse Schoolvereniging De Nijepoort. 
 
We hebben onderzocht of het bestuur zorgt voor onderwijs van 
voldoende kwaliteit op de scholen. Ook hebben we gekeken of het 
bestuur het beschikbare geld goed gebruikt en zorgvuldig beheert, 
zodat het ook in de toekomst onderwijs kan blijven verzorgen. 
We hebben documenten bestudeerd en gesprekken gevoerd met het 
dagelijks bestuur, de ledenraad, de medezeggenschapsraad. Hierdoor 
hebben we een beeld gekregen van de kwaliteit van het onderwijs op 
de scholen en de sturing hierop. 
Ook hebben we onderzoek uitgevoerd op de Nijepoort in Groenekan. 
Op deze school hebben we (op onderdelen) de kwaliteit van het 
onderwijs beoordeeld. Daarnaast hebben we gekeken of het beeld dat 
het bestuur heeft van de school klopt met ons oordeel. Bovendien zijn 
we nagegaan of het beleid van het bestuur is terug te zien in de 
praktijk. 
 
 
Wat gaat goed? 
Het bestuur zorgt voor een gezamenlijke ambitie. Alle geledingen van 
de organisatie (leraren, directie en bestuur) leveren vanuit hun eigen 
verantwoordelijkheid een bijdrage aan de ontwikkeling van de school. 
Het personeel krijgt de mogelijkheid om zich te scholen om beter te 
worden in hun vak. Het bestuur is financieel gezond. Het bestuur gaat 
verstandig om met het geld dat het van de 
overheid krijgt. Het bestuur weet hoeveel geld er nu en in de toekomst 
nodig is om het personeel en het onderwijs te betalen. 
 
 
Wat kan beter? 
De rol van medezeggenschap verdient aandacht. Nu leunt 
de medezeggenschapsraad nog sterk op de directeur van de Nijepoort 
en de vraag is of dat gewenst is. Het is van belang dat de 
medezeggenschapsraad de taak van advies en instemming goed kan 
vervullen. 
Het jaarverslag dient duidelijker aan te geven waar het geld aan wordt 
besteed en daarvoor is het nodig dat de continuïteitsparagraaf alle 
benodigde onderdelen bevat. Een aantal onderdelen troffen we niet 
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aan. Wij geven het bestuur daarom in overweging, aandacht te 
besteden aan de volledigheid van de continuiteïtsparagraaf in de 
jaarverslagen vanaf 2018. 
Het bestuur wordt aangeraden uit te leggen waar het geld voor 
passend onderwijs aan besteedt wordt. Daarbij is het wenselijk dat dit 
is terug te vinden in de meerjarenbegroting.  
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Financieel beheer Financieel beheer 

FB1 Continuiteit ● 

FB2 Doelmatigheid ● 
 

FB3 Rechtmatigheid ● 

De inspectie heeft in januari 2019 een vierjaarlijks onderzoek 
uitgevoerd bij de Groenekanse Schoolvereniging De Nijepoort. In een 
vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vraag centraal: is de sturing 
op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer? 
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen: 

1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit? 

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneert het transparant en integer? 

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

4. Is het financieel beheer deugdelijk? 
 
Werkwijze 
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en 
op schoolniveau. 
 
Onderzoek op bestuursniveau 
Op het niveau van het bestuur hebben we onderzoek gedaan naar de 
kwaliteitsgebieden: Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 
Onderstaand figuur geeft weer welke standaarden daarbij zijn 
onderzocht. 
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Standaard Onderzocht op de Nijepoort 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten ● 

Onderzoek op schoolniveau 
Om Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet 
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken 
we ook de onderwijskwaliteit op school. Onder dit bestuur valt één 
school. We hebben het verificatieonderzoek uitgevoerd op 
basisschool Nijepoort in Groenekan. 
  
 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 
binnen de organisatie. We hebben gesproken met leerlingen, leraren 
en verschillende lessen bezocht. 
 
 
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). Wij hebben de 
volgende vereisten onderzocht: 

• Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO 
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 13, lid 1 onder e, in samenhang 

met art. 40 WPO 
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

art. 4b, WPO 
• Naleving van de Leerplichtwet 1969, art. 11; 13a; 14; 18; 21a; 21b; 

en art. 6 Besluit Bekostiging WPO en de aanwezigheid van een 
verzuimbeleid in de schoolgids art. 13 lid 1 onder k WPO 

 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op 
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn 
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op het 
verificatieonderzoek op basisschool de Nijepoort. 
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en 
rapportage opgenomen. 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Financieel beheer 
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Resultaten onderzoek op 
bestuursniveau 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op 
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden 
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 

 
Samenvattend oordeel 
 
We hebben een positief beeld van het bestuur: De onderzochte 
standaarden zijn allemaal voldoende en de Kwaliteitscultuur 
waarderen we als goed. Het bestuur heeft zelf beeld van de 
gerealiseerde kwaliteit op school en in hoeverre het beleid van het 
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau. 
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Het bestuur van de Groenekanse schoolvereniging de Nijepoort heeft 
zicht op de kwaliteit van het onderwijs op basisschool de Nijepoort in 
Groenekan. Het bestuur heeft de directie voor de meeste 
onderwijsinhoudelijke zaken gemandateerd en heeft het intern 
toezicht adequaat georganiseerd in een afzonderlijk orgaan (de 
ledenraad). Op thema’s als: financiën, huisvesting en personeel stuurt 
zij direct. De financiële positie van het bestuur is in orde. We zien op 
korte of middellange termijn geen risico’s voor de financiële 
continuïteit bij dit bestuur. Het bestuur voldoet aan de onderzochte 
standaarden op het kwaliteitsgebied Financieel beheer. 

We hebben de doorwerking van het beleid van het bestuur op de 
school onderzocht aan de hand van een aantal beleidsthema’s. Het 
ging daarbij om: eigenaarschap bij leerlingen en leerkrachten, 
onderwijsresultaten en een toekomstgericht leeraanbod. We hebben 
de uitwerking van deze beleidsthema's in de school teruggezien. 
 
 

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie 

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in 
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie 
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we 
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied. 
 
In onze oordelen op de drie standaarden betrekken we, naast de 
documentenanalyse, met name informatie uit de gesprekken die we 
gevoerd hebben met de directeur van de Nijepoort en met de 
ledenraad en de medezeggenschapsraad. Daarnaast zijn onze eigen 
waarnemingen in het verificatieonderzoek op school een belangrijke 
informatiebron. In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of 
waarderingen weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie, waarbij wij antwoorden geven op drie 
deelvragen. 
 
Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft zij 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)? 
 

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)?  

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn school (KA3)? 
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Korte lijntjes in de aansturing 
We beoordelen de standaard Kwaliteitszorg (KA1) als voldoende. Het 
bestuur heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en voldoet 
daarmee aan de wettelijke eisen (art. 10 WPO, art. 12, vierde lid WPO). 
Omdat het bestuur van de vereniging wordt gevormd door ouders, is 
er grote betrokkenheid op de school waaraan zij sturing geeft. Het 
bestuur heeft zicht op de resultaten van de leerlingen en op de 
kwaliteit van het onderwijsleerproces op de school. Het stelsel van 
kwaliteitszorg levert voldoende informatie op om op te sturen. De 
komende jaren ziet het bestuur het als een aandachtspunt om de 
doelen meer concreet en meetbaar vast te stellen. Het borgen 
van afgesproken werkwijzen blijft een punt van aandacht. 
 
 
Duidelijke taken en verantwoordelijkheden 
De standaard Kwaliteitscultuur (KA2) beoordelen we als goed. Het 
bestuur voldoet niet alleen aan de wettelijke eisen maar realiseert ook 
eigen ambities. Dit zien we met name in het draagvlak voor het beleid 
en in de wijze waarop alle geledingen vanuit hun eigen 
verantwoordelijkheid bijdragen aan de uitvoering daarvan. We zijn 
positief over de verbetercultuur en de reflectie op de kwaliteit die we 
daarin op de verschillende niveaus in de organisatie hebben gezien. 
Het bestuur heeft zijn taken en verantwoordelijkheden binnen de 
vereniging helder vastgelegd en volgt de Code Goed bestuur Primair 
onderwijs. Er wordt planmatig en systematisch gewerkt volgens 
een beleidskalender. Het bestuur heeft hoge ambities en stemt het 
beleid nadrukkelijk af op de doelgroep van de school. De omgeving 
wordt benut voor het realiseren van haar doelen. Een voorbeeld 
hiervan is wijze waarop het nieuwe schoolgebouw tot stand is 
gekomen. 
 
Er is in alle geledingen draagvlak voor het bestuursbeleid. Het bestuur 
heeft een professioneel statuut ontwikkeld. De onderwijskundige 
uitwerking van het bestuurlijk beleid wordt uitgevoerd door de 
directeur en de leraren van de Nijepoort. ‘Eigenaarschap’ bij leerlingen 
en leraren is een inhoudelijk thema dat de school de komende periode 
wil uitwerken en implementeren. 
 
Ouders worden actief betrokken bij zowel de visieontwikkeling als de 
praktische uitvoering van het onderwijs. Er zijn binnen het bestuur 
voldoende middelen beschikbaar om ervoor te zorgen dat het 
personeel haar bekwaamheid onderhoudt. De vrijwillige 
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ouderbijdrage wordt aangewend om extra formatie aan te stellen. 
 
 
Voldoende verantwoording 
We beoordelen de standaard Verantwoording en dialoog (KA3) als 
voldoende. Het bestuur legt voldoende verantwoording af over de 
doelen en de resultaten van de school. Het jaarverslag en de 
rapportages aan de interne toezichthouder geven inzicht in de 
kwaliteit van het onderwijs op de scholen en de verbetering 
/ontwikkeling daarvan. De school heeft een informatieve website en 
via ‘scholen op de kaart’ verantwoordt de school zich over de 
opbrengsten en het vervolgonderwijs van haar leerlingen. De 
informatie waarmee bestuur zich verantwoordt naar de interne 
toezichthouder is voldoende om goed toezicht mogelijk te maken. Het 
bestuur betrekt ouders en personeelsleden bij de besluitvorming. In 
de algemene ledenvergadering verantwoordt het bestuur haar beleid 
naar de leden van de vereniging. De medezeggenschapsraad leunt nog 
sterk op de inhoudelijke inbreng van directeur van de Nijepoort. Het 
is de vraag is of dat gewenst is. Het is van belang dat zij de taak van 
advies en instemming goed kan vervullen. 

2.2. Financieel beheer 

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer 
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële 
continuïteit en rechtmatigheid. 
 
De financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide beoordeeld als 
voldoende. Het financieel beheer is dan ook beoordeeld als 
voldoende. 

Financiële continuïteit 
 
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur 
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie 
jaren afgezet tegen de signaleringswaarden die wij gebruiken in onze 
jaarlijkse risicodetectie. 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 
 

6,62 6,42 2,21 3,33 3,33 3,33 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,87 0,87 0,69 0,81 0,81 0,81 

Weerstandsvermogen < 5% 48,73% 49,83% 46,80% 47,42% 47,79% 48,16% 

Huisvestingsratio > 10% 
 

4,89% 5,75% 12,19% nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% 5,29% 3,78% 1,41% 0,00% -2,09% -1,40% 

Wij beoordelen de financiële continuïteit als voldoende. De tabel 
bevat geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het 
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigde dat 
beeld. 
 
Bevindingen Continuïteitsparagraaf: 
Wij geven wij het bestuur in overweging de continuïteitsparagraaf te 
verbeteren door onderstaande punten op te nemen in de 
jaarverslagen vanaf 2018. 
 

• De rapportage over aanwezigheid en werking van het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem. In deze rapportage moet 
het bestuur aangeven op welke wijze het interne 
risicobeheersingssysteem is ingericht en hoe dit in de praktijk 
functioneert. Daarbij wordt aangegeven welke resultaten met het 
systeem zijn bereikt en welke aanpassingen eventueel worden 
doorgevoerd in de komende jaren. 

• Een beleidsrijke meerjarenbegroting voorzien van een nadere 
toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen die het bestuur de 
komende drie jaar verwacht. 

Financiële doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel gaan 
wij zo nodig het gesprek aan over onderwerpen die de doelmatigheid 
raken. Bij de Groenekanse Schoolvereniging de Nijepoort kwamen de 
volgende onderwerpen aan de orde: 
 
Verslag Raad van Toezicht over toezicht op doelmatig gebruik van 
rijksmiddelen: 
Het is de wettelijke taak van de Groenekanse Schoolvereniging de 
Nijepoort om onafhankelijk en deugdelijk intern toezicht mogelijk te 
maken. Bevoegdheden die hij moet beleggen bij de intern 
toezichthouder zijn onder meer, dat deze moet toezien op de 
financiële doelmatigheid. De intern toezichthouder legt 
verantwoording af over de uitoefening van zijn bevoegdheden in het 
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bestuursverslag. De verantwoording over het toezicht op 
doelmatigheid hebben wij niet aangetroffen in het bestuursverslag 
over 2017. Wij verzoeken de intern toezichthouder aandacht te 
besteden aan de doelmatigheid van de besteding en de 
verantwoording van zijn toezicht daarop in de bestuursverslagen 
vanaf 2018. Dit aspect van het interne toezicht is op dit moment 
sectorbreed nog in ontwikkeling. Daarom vinden wij het vooralsnog 
niet gepast om naast dit verzoek ook een uitdrukkelijke 
herstelopdracht te geven. 
 
Besteding middelen Passend Onderwijs: 
Het bestuur ontvangt middelen passend onderwijs voor 
arrangementen en versterking van de basisondersteuning. Het 
bestuur verantwoordt zich onvoldoende over de inzet van deze 
middelen. Deze informatie komt niet tegemoet aan de breed levende 
maatschappelijke behoefte op dit onderwerp. Wij geven het bestuur 
daarom in overweging, aandacht te besteden aan de besteding en de 
verantwoording van deze zorgmiddelen in de bestuursverslagen vanaf 
2018. 
 
Meerjarenbegroting: 
Naast de elementen die verplicht aanwezig moeten zijn op grond van 
de vereisten uit de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs, geven wij 
het bestuur in overweging de continuïteitsparagraaf te verbeteren 
door een duidelijke verbinding te maken tussen de 
meerjarenbegroting en de doelstellingen vanuit het strategisch beleid 
in de jaarverslagen vanaf 2018. 
 

Financiële rechtmatigheid 
 
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor de Groenekanse 
Schoolvereniging de Nijepoort als voldoende. Wij baseren ons hierbij 
op de bevindingen van de instellingsaccountants uit het 
eerstelijnstoezicht op de financiën van het onderwijs. Daarnaast 
speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en (lopende) 
onderzoeken op het gebied van de financiële rechtmatigheid. In het 
onderzoek bij de Groenekanse Schoolvereniging de Nijepoort leidt de 
weging van de beschikbare informatie tot een positief oordeel. 
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Resultaten verificatieonderzoek 3 . 

Leerlingen 
noemen de 
fijne sfeer op 
school als 
top! 

In dit hoofdstuk beschrijven we de bevindingen van ons 
verificatieonderzoek op de Nijepoort. Zoals al toegelicht in 
hoofdstuk 1, hebben we deze school met een tweeledig doel 
onderzocht. 
 
Als eerste om na te gaan of het bestuur weet hoe het gesteld is met de 
kwaliteit van het onderwijs op de school, daarop stuurt en of die 
sturing werkt. Onze bevindingen hierover staan in hoofdstuk 2. 
 
En als tweede om de kwaliteit van de school op een aantal onderdelen 
in beeld te brengen. Daarover rapporteren we in dit hoofdstuk. 

3.1. nbbs 'De Nijepoort' 

Algemeen beeld 
 
De Nijepoort richt zich op de toekomst 
Op basisschool de Nijepoort in Groenekan wordt stevig ingezet op een 
positief leerklimaat en toekomstig leren. Er is veel aandacht voor 
welbevinden van de leerlingen, de onderlinge sfeer, contact met 
ouders en een uitdagende leeromgeving waarin eigenaarschap van 
leerling en leerkracht plaats krijgt. De inspectie ziet een gemotiveerd 
en betrokken team dat vanuit visie werkt en zich met enthousiasme 
inzet om de ingezette koers verder vorm en inhoud te geven. 
Versterken van het didactisch en pedagogisch klimaat heeft de focus 
en daar wordt tijd voor gemaakt. De Nijepoort neemt deel aan het 
experiment Regelluwe scholen. Dit biedt de school de ruimte om tijd 
voor professionalisering anders in te richten. Het nieuwe gebouw dat 
alle groepen nu samen onderdak biedt, biedt een uitkomst bij het 
realiseren van modern onderwijs.  
 
Het onderzoek op de Nijepoort richt zich op de standaarden OP1, OP3 
en OR1. Het beeld van de school dat het bestuur heeft over de 
kwaliteit, komt overeen met het beeld dat wij hebben. Uit gesprekken 
met directie, leerlingen en leerkrachten ontstaat eenzelfde en 
consistent beeld. We stellen ook vast dat het beleid van het bestuur 
doorwerkt in het beleid van de school en in de dagelijkse 
onderwijspraktijk. De Nijepoort geeft op eigen wijze invulling aan de 
wereld oriënterende thema’s die de komende jaren verder en breed 
worden geïmplementeerd. De standaarden Aanbod (OP1) 
en Didactisch handelen (OP3) hebben we als voldoende beoordeeld. 
De standaard Resultaten (OR1) hebben we als goed beoordeeld. 
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De school werkt aan een rijk en breed leeraanbod in een stimulerende 
leeromgeving 
 
Het leeraanbod (OP1) voldoet aan de basiskwaliteit. De leraren werken 
met moderne methodes en materialen waarmee de referentieniveaus 
en de kerndoelen gerealiseerd kunnen worden en die voldoende 
differentiatiemogelijkheden bieden. Daarnaast is duidelijk dat de 
eigen ambities voor het aanbod van de school, in de komende jaren 
nog verder vorm zullen krijgen. De Nijepoort kiest voor een verbreed 

en verrijkt aanbod (21ste -eeuwse vaardigheden, Engels  en 
projectmatig werken). Het team is dit schooljaar gestart met een 
thematisch aanbod voor wereldoriëntatie in de bovenbouw en ziet dit 
als een speerpunt in de schoolontwikkeling de komende twee jaar. 
Daarnaast zet de school sterk in op een aantrekkelijke en 
stimulerende leeromgeving. De leraren in de onderbouw hebben de 
afgelopen jaren een beredeneerd aanbod ontwikkeld en werken nu 
verder aan het verfijnen van de uitvoering daarvan. Spelend leren is 
daarbij een van de uitgangspunten. 
Ook de doorgaande lijn in het leerstofaanbod verdient aandacht. Nu 
wordt in groep 3 nog voor een andere werkwijze gekozen, die deze 
doorgaande lijn kan belemmeren. 
 
 
De leraren beheersen hun vak, de leerlingen zijn betrokken 
 
Het didactische handelen (OP3) van de leraren is op orde. Samen met 
de directeur en de intern begeleider hebben we een aantal lessen 
bezocht. Daarin hebben we gezien dat de leraren het onderwijs 
afstemmen op de verschillen tussen leerlingen door instructie en 
verwerking te variëren. De leerlingen werken zelfstandig of samen aan 
de taken en krijgen daarbij ondersteuning van de leraar. De 
betrokkenheid van leerlingen is in orde. Ook hier liggen 
ontwikkelkansen. Het stellen van denk stimulerende vragen zou de 
gerichtheid op het lesdoel en de lesactiviteiten kunnen versterken. 
Daarnaast hebben we geconstateerd dat het voor veel leerlingen 
prima is om het lestempo te verhogen. Tijdens de WO lessen in de 
groepen 6, 7 en 8 zien we gemotiveerde leerlingen met leraren in een 
begeleidende rol. 
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Sturing op 
leerresultaten 
is duidelijk 
zichtbaar 

Resultaten van leerlingen goed en breed in beeld 
 
We waarderen deze standaard als goed omdat, naast het feit dat de 
basiskwaliteit op orde is, de school kan laten zien dat ze eigen 
ambities heeft en waarmaakt. 
De school brengt resultaten in kaart van meerdere vakgebieden, zoals 
bijvoorbeeld Engels en Wereldorientatie. Het lerarenteam weet welke 
kennis en vaardigheden leerlingen in acht jaar bij hen op school 
opdoen. In de bovenbouw wordt met leerlingen geoefend in het 
geven van feedback en kritische zelfreflectie. De school zet portfolio's 
in om  brede doelen inzichtelijk te krijgen en hanteert voor diverse 
vakgebieden streefnormen om de leerlingen optimaal te laten groeien 
in ontwikkeling. 
 
 

Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke 
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit. 
 
De Nijepoort ervaart de beoordeling van de Inspectie als bevestigend 
en motiverend. Zij is in het bijzonder trots op de herkenning dat alle 
geledingen van de organisatie (leraren, directie en bestuur) vanuit hun 
eigen verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van de school. 
Dat we op alle punten aan de basiskwaliteit voldoen is herkend en als 
zodanig gewaardeerd. Op het terrein de ‘kwaliteitscultuur’ en de 
‘resultaten’ wordt de Nijepoort als ‘goed’ beoordeeld; de school 
voldoet op deze punten niet alleen aan de wettelijke eisen maar 
realiseert ook haar eigen ambities. Tevens bevestigt de Inspectie dat 
de school financieel gezond is en gedegen omgaat met financiële 
middelen. 
 
We onderschrijven volledig dat de Nijepoort zich richt op de toekomst. 
Het waargenomen positief leerklimaat, de waargenomen aandacht 
voor toekomstig leren én de waardering voor de uitdagende 
leeromgeving waarin eigenaarschap van leerling en leerkracht plaats 
krijgt, stemmen trots. 
De aandachtspunten die de Inspectie de Nijepoort meegeeft zijn in lijn 
met speerpunten die onder andere in het schoolplan 2016 - 2020 
terugkomen. Zo gaat de Nijepoort verder met het ontwikkelen van de 
doorgaande lijn in de leerstof van groep 2 naar groep 3. En ook het 
advies om meer denkstimulerende vragen te stellen past goed in de 
voorgenomen aanpak rond het inhoudelijk thema Eigenaarschap bij 
leerlingen en leraren waar de Nijepoort momenteel aan werkt. 
 
Het bestuur zal de adviezen op het gebied van financiële 
verantwoording en toezicht meenemen in de al voorgenomen 
verbeterplannen. Meer onafhankelijkheid van de 
medezeggenschapsraad en ook de meerjarenbegroting zijn 
belangrijke aandachtspunten van het bestuur. 
Kortom de beoordeling van de inspectie bevestigt dat de Nijepoort in 
staat is kwaliteit te borgen en ambities waar te maken, in 
samenwerking met alle stakeholders (directie, docententeam, bestuur, 
ouders en alle andere stakeholders). 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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