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1 Inleiding 

Dit rapport geeft de resultaten weer van een audit die op 28 januari 2020 door een 
auditteam van Bisschop Möller Stichting  is uitgevoerd op Daltonschool Sint Jozef in 
Lemmer.  
 
De audit is uitgevoerd op basis van het vigerende onderzoekskader van de Inspectie 
van het Onderwijs (augustus 2018). Tijdens deze audit is een selectie van standaarden 
uit dit kader gebruikt. 
De Sint Jozef telt ongeveer 245 leerlingen, verdeeld over 11 groepen. Tijdens deze audit 
zijn 7 groepen door het auditteam bezocht. Daarnaast zijn documenten bestudeerd, 
heeft de school een presentatie gegeven en een zelfevaluatie aangeleverd en zijn 
gesprekken gevoerd met directie, cpo en leraren. 
 
Het rapport bestaat uit de volgende hoofdstukken: 
 
1.een algemeen beeld met de hoofdconclusies.  
-Wat gaat goed? waarin is de school een voorbeeld voor anderen, waarin valt ze op? 
-Wat is voldoende maar kan beter? op welke punten wordt wel voldaan aan 
basiskwaliteit, maar is nog wel ruimte voor verbetering? 
-Wat moet beter? op welke punten voldoet de kwaliteit niet aan de criteria, waardoor 
sprake is van tekortkomingen in de basiskwaliteit? 
 
2.onderbouwing van de beoordeling van de onderwijskwaliteit  
Per standaard wordt een bevinding gegeven en toegelicht waar de bevinding op 
gebaseerd is. De bevindingen kennen dezelfde aanduidingen als bij de 
hoofdconclusies:  

-gaat goed, is een voorbeeld voor andere scholen; 
-voldoende maar kan beter;  
-moet beter want er zijn tekortkomingen in de basiskwaliteit. 

 
3.aanbevelingen voor de school. 
In dit hoofdstuk worden de conclusies en bevindingen vertaald in (concrete) 
aanbevelingen voor de school: wat kan opgepakt worden om te komen tot 
verbeteringen? 
 
4.reactie van de school/het bestuur 
In het laatste deel van het rapport geeft de school/het bestuur een reactie op de 
bevindingen en aanbevelingen. 
 
 
Namens het auditteam, 
 
Herman Bijsterbosch, 
Bijsterbosch-Onderwijs-Advies 
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2 Resultaten van de audit 

De St.Jozefschool is een school in het centrum van Lemmer waar sinds 1993 samen met 
de ouders is gekozen voor Daltononderwijs. Sinds 1995 heeft de school het DALTON 
predicaat. Daarnaast is de school sinds 2011 een begaafdheidsprofielschool.  
Door te werken met flexibele leerlijnen krijgen alle kinderen onderwijs, zorg en 
begeleiding op maat.  
De school is een multireligieuze school, de populatie is een mix van de samenleving.  
Tijdens de audit zijn de ontwikkelingen die de school heeft ingezet zichtbaar geworden. 
Door middel van leerteams en aandacht voor de professionele dialoog is er sprake van 
een taakbewuste houding bij het gehele team. Het team weet wat de sterke punten 
zijn maar weet ook  waar de ontwikkelpunten liggen. De aanbevelingen zijn vooral 
gericht op het vasthouden aan de ontwikkelingen in de verschillende leerteams maar 
ook gericht op het aanscherpen en finetunen van de afspraken. 
 
 

2.1 Conclusies 

Wat gaat goed? 
-waarin is de school een voorbeeld voor anderen, waarin valt ze op 
Bij binnenkomst valt de rust in de school op. De leerlingen en de leerkrachten gaan op 
een respectvolle wijze met elkaar om. De omgeving waar de leerlingen zich bevinden  
ziet er verzorgd en geordend  uit waardoor de leerlingen in staat worden gesteld om 
zelfstandig te gaan werken. Daarom is het Pedagogisch Kimaat als goed beoordeeld. 
 
Op het gebied van de kwaliteitscultuur is de school een voorbeeld voor andere 
scholen. De teamleden zijn en voelen zich positief betrokken bij de 
schoolontwikkelingen.  Het team is open en kan reflecteren op het eigen handelen.  
 
 
Wat is voldoende en kan op onderdelen nog beter? 
-op welke punten wordt wel voldaan aan basiskwaliteit, maar is nog wel ruimte voor 
verbetering? 
De meeste standaarden zijn als voldoende beoordeeld. Dit betreft de standaarden in 
het onderwijsproces, de onderwijsresultaten, de sociale veiligheid en de kwaliteitszorg. 
 
 
Wat moet beter? 
-op welke punten voldoet de kwaliteit niet aan de criteria, waardoor sprake is van 
tekortkomingen in de basiskwaliteit? 
Tijdens deze audit zijn geen standaarden waargenomen die niet aan de basiskwaliteit 
voldoen. 
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2.2 Toelichting op de oordelen 

 

2.2.1 Onderwijsproces (OP) 

 
 Gaat 

goed 
Vol- 

doende  
Moet 
beter 

OP 1. Aanbod  
Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs 
en samenleving 
 

  
X 

 

OP 2. Zicht op ontwikkeling  
De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen 
zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen 
doorlopen.  
 

  
X 

 

OP 3. Didactisch handelen 
Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in 
staat tot leren en ontwikkelen 
 

  
X 

 

OP 4. (Extra) ondersteuning  
Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra 
aanbod, ondersteuning en begeleiding  
 

  
X 

 

OP 6. Samenwerking  
De school werkt samen met relevante partners om het 
onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven.  
 

  
X 

 

OP 8. Toetsing en afsluiting  
De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig  
 

  
X 

 

 
Toelichting: 
 
OP 1 Onderwijsaanbod 
 
Het onderwijsaanbod op Daltonschool Sint Jozef is breed en gericht op het bereiken 
van de kerndoelen. Met de invoering van de rekenmethode ‘Getal en Ruimte’ heeft 
de school ingezet op het vergroten van het eigenaarschap van leerlingen.  
Onlangs is ‘Staal’ ingezet als methode voor taal en spelling. De school geeft aan dat 
het nog wel een uitdaging is om deze methode meer Dalton-proof te maken. 
De Sint Jozef werkt doelgericht aan burgerschap door middel van o.a. Kanjertraining, 
een leerlingenraad, klassenvergaderingen en goededoelenacties. 
Met ‘Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (VVTO)’ biedt de school, vanaf groep 1, een 
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doorgaande lijn voor Engels. Het team heeft hiervoor een scholing gevolgd. 
Als voorhoedeschool Kunst en Cultuur wordt jaarlijks een basispakket aangeboden met 
muziek-, dans-, teken- en dramalessen door vakdocenten of kunstenaars. Daarnaast 
worden museumbezoekjes en excursies structureel gepland. 
Als Begaafdheidsprofielschool zet de Sint Jozef zich in voor een op hoogbegaafden 
toegesneden onderwijsprogramma met behulp van o.a. Levelwerk en een plusklas 
voor leerlingen vanaf groep 3. 
Gezien de groeiende instroom van leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond is 
het ontwikkelen van een actueel taalbeleidsplan een aandachtspunt.  
 
  
 
OP 2 Zicht op Ontwikkeling 
 
De Sint Jozef heeft voldoende zicht op de ontwikkeling van kinderen. Voordat een 
leerling op school komt worden onderwijsbehoeften in kaart gebracht d.m.v. het 
intakegesprek, het inschrijfformulier, analyse van overdrachtsformulieren van 
peuterspeelzaal, kinderopvang of vorige school en een huisbezoek door de leerkracht. 
De trendanalyse van de school geeft een duidelijk beeld van de resultaten. 
Teambreed worden de trendanalyse en de verbeterpunten, die daaruit volgen, 
besproken. 
In de onderbouw heeft het auditteam een goede leerdoelenplanning en –registratie 
gezien. 
In de midden- en bovenbouw is er, a.d.h.v. de analyses van de citotoetsen, goed zicht 
op de ontwikkeling van de kinderen als het gaat om de lange cyclus. Dit is te zien in de 
groepsplannen, waarin de leerlingen zijn ingedeeld in 5 niveaus. Voor deze niveaus zijn 
doelen en aanpak vastgesteld. 
Echter schoolbreed is de herkenbaarheid van de registraties en acties in de korte en 
zeer korte cyclus een aandachtspunt. Notities in de zorgzuil van de week-/dagplanning 
ontbreken of leiden nog onvoldoende zichtbaar tot concrete acties en evaluaties. 
 
 
 
OP 3 Didactisch handelen 

In de meeste groepen is sprake van een goed pedagogisch klimaat. Er is voldoende 
aandacht voor de structuur en het klassenmanagement. Regels zijn helder en 
leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt. De sfeer binnen de school is 
ontspannen.  
De school maakt gebruik van het instructiemodel EDI. Door de organisatievorm die 
tijdens rekenen wordt gehanteerd, vindt de instructie regelmatig plaats in 
instructiegroepen. Leerlingen kunnen hier op eigen verzoek of op initiatief van de 
leerkracht bij aansluiten. Om zicht te krijgen op de instructiebehoefte en de mate van 
beheersing van het lesdoel controleren leerkrachten of leerlingen de instructie hebben 
begrepen. 
Het auditteam zag in enkele groepen dat verlengde instructie werd vervangen door 
begeleide verwerking en vraagt zich af of hiermee voldoende op alle 
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instructiebehoeften wordt afgestemd. 
Door middel van een taakbrief kunnen kinderen keuzes maken in de volgorde en de 
duur van hun taken. Daarnaast biedt de taakbrief de mogelijkheid om de taken op 
niveau af te stemmen. 
Leerkrachten bevorderen de betrokkenheid door  leerlingen mede-eigenaar van het 
ontwikkelingsproces te maken door ze bewust te maken van de doelen. Leerlingen 
mogen zelf het initiatief nemen om te testen/bewijzen of zij deze doelen al voldoende 
beheersen. 
Tijdens de zelfstandige verwerking wordt voldoende taakgericht gewerkt en is er voor 
leerlingen gelegenheid om samen aan opdrachten te werken. Hiervoor worden de 
ruimtes in school goed benut. Leerlingen kunnen ervoor kiezen om gebruik te maken 
van de werkplekken op de gangen.  

 
OP 4 (Extra) Ondersteuning 

De extra ondersteuning voor leerlingen is voldoende op orde. Voor leerlingen die 
volgens de wet een ontwikkelingsperspectief moeten hebben, is een OPP opgesteld. In 
deze OPP’s is het uitstroomperspectief vastgesteld op basis van psychologisch 
onderzoek. Het einddoel is hiermee helder. Echter om het aanbod voldoende te 
kunnen afstemmen en de ontwikkeling tussentijds planmatig te kunnen volgen, zijn 
concreter gestelde tussendoelen nodig. 
Voor NT2-leerlingen wordt een individuele leerstofplanning en vorderingenregistratie 
bijgehouden. 
Voor leerlingen die in andere groepen instructie volgen, wordt de ontwikkeling 
gemonitord d.m.v. het formulier ‘Individuele leerlijn’. 

 
OP 6 Samenwerking 
 
Er is een constructieve samenwerking met diverse partners binnen en buiten de school. 
Wekelijks zijn behandelaars op het gebied van logopedie, fysiotherapie en 
dyslexiebegeleiding op school aanwezig. Daarnaast heeft een medewerker van het 
sociaal wijkteam regelmatig zitting op school en is er goed contact met (ambulant) 
begeleiders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. 
Aan het eind van de schoolperiode wordt voor schoolverlaters een onderwijskundig 
rapport opgesteld en is er een warme overdracht. 
De samenwerkingspartner waarmee de school wil groeien naar een IKC is Prokino. In 
de komende maanden wordt een traject gestart, waarin de medewerkers van beide 
organisaties gezamenlijk gaan optrekken.  
De school geeft aan zorg te hebben over de instroom van leerlingen. De huidige 
peutergroep is klein en een groot deel van de peuters komt in aanmerking voor Vroeg- 
en Voorschoolse Educatie. De school biedt momenteel 2 ochtenden peuteropvang. 
Uitbreiding van de uren is nodig om aan de regels voor VVE te kunnen voldoen.  
Voor IKC-vorming heeft de school een aantal jaren gepland, echter het auditteam is 
van mening dat, gezien de groeiende aanwas bij de concurrentieschool, meer vaart in 
het proces wenselijk zou zijn. 
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OP 8  Toetsing en afsluiting 
 
Daltonschool Sint Jozef hanteert het CITO-leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van 
kinderen in beeld te krijgen. In het zorgdocument zijn afspraken vastgelegd over de 
afname en registratie van de toetsen. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke 
onderwijsbehoeften van leerlingen. 
Ouders worden driemaal per jaar uitgenodigd voor een 10-minutengesprek, waarvan 
tweemaal n.a.v. het rapport en het leerlingvolgsysteem. Vanaf groep 5 zijn ook de 
leerlingen bij de gesprekken aanwezig. Tussentijds kunnen gesprekken worden 
aangevraagd door ouders of de leerkracht.  
Indien nodig wordt een huisbezoek afgelegd. 
Vanaf eind groep 6 geeft de school, met behulp van de plaatsingswijzer, een voorlopig 
advies voor het vervolgonderwijs. 
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2.2.2 Schoolklimaat (SK) 

 
 Gaat 

goed 
Vol-

doende 
Moet 
beter 

SK1. Veiligheid  
Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige 
omgeving voor leerlingen  
 

  
X 

 

SK2. Pedagogisch klimaat  
De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat  
 

 
X 

 * 

*omdat er geen wettelijke verplichtingen zijn ten aanzien van deze standaard, is het 
oordeel Moet beter niet mogelijk. 
 
Toelichting: 
 
SK 1 + SK 2 Veiligheid en pedagogisch klimaat 
 
In de school heerst een goed pedagogisch klimaat. Uitgangspunten voor de omgang 
met elkaar zijn de Kanjertraining en de kernwaarden van het Daltononderwijs.  
Leerkrachten ondersteunen de leerlingen waar nodig en dagen uit waar mogelijk. 
Leerkrachten geven leerlingen het vertrouwen om zelfstandig keuzes te maken waar 
het gaat om het volgen van instructie of de volgorde van de taken. Leerlingen laten 
zien dat zij deze zelfstandigheid aankunnen en verantwoordelijkheid nemen voor hun 
eigen werk. 
Leerlingen en leerkrachten gaan respectvol met elkaar om. Er is voldoende rust in de 
school, waardoor leerlingen ook op de gangen kunnen werken.  
Om zicht te hebben op de beleving van het pedagogisch klimaat en de sociale 
veiligheid analyseert de school de uitkomsten van de KANVAS-vragenlijsten en 
tweejaarlijks het KMPO-tevredenheidsonderzoek. De uitkomsten laten zien dat de 
leerlingen zich veilig voelen. Indien nodig wordt een plan van aanpak opgesteld. 
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2.2.3 Onderwijsresultaten (OR) 

 
 Gaat 

goed 
Vol-

doende 
Moet 
beter 

OR1. Resultaten  
De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die 
ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm.  
 

  
X  

 

OR2. Sociale en maatschappelijke competenties  
De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke 
competenties op het niveau dat ten minste in 
overeenstemming is met de gestelde doelen  
 

  * 

OR3. Vervolgsucces  
De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de 
school is bekend en voldoet ten minste aan de 
verwachtingen van de school  
 

  * 

*omdat er geen wettelijke verplichtingen zijn ten aanzien van deze standaard, is het 
oordeel Moet beter niet mogelijk. 
 
Toelichting: 
 
 
OR 1 Resultaten 
In de afgelopen drie jaren liggen de eindresultaten op een voldoende niveau. Er is 
sprake van een hoog uitstroomniveau, ook wanneer de school aangeeft dat de 
schoolpopulatie aan het veranderen is, blijven de eindresultaten op een prima niveau.  
Kijkende naar de tussenresultaten, dan zijn deze wisselend te noemen en vragen om 
actie. De auditcommissie beveelt een planmatige aanpak aan, door een goede 
analyse te maken met doelgerichte interventies die geëvalueerd kunnen worden.  
 
OR 2 Sociale en maatschappelijke competenties 
Deze standaard is niet in de audit betrokken. 
 
OR 3 Vervolgsucces 
Deze standaard is niet in de audit betrokken. 
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2.2.4 Kwaliteitszorg en Ambitie (KA) 

 
 Gaat 

goed 
Vol-

doende 
Moet 
beter 

KA1. Kwaliteitszorg  
De school heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en 
verbetert op basis daarvan het onderwijs  
 

  
X 

 

KA2. Kwaliteitscultuur  
De school kent een professionele kwaliteitscultuur en de 
schoolleiding functioneert transparant en integer 
 

 
X 
 

  

KA3. Verantwoording en dialoog  
De school legt intern en extern toegankelijk en 
betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten 
en voeren daarover actief een dialoog  
 

  
X 

 

 
 
Toelichting: 
 
KA 1 Kwaliteitszorg 
De school bewaakt en bevordert haar eigen kwaliteit op adequate wijze, er is een 
herkenbare kwaliteitscyclus zichtbaar. De opbrengsten worden systematisch bekeken 
en geëvalueerd. Door meerdere groepsbezoeken van de cpo en directeur wordt het 
onderwijsproces geëvalueerd. Als aanbeveling geldt dat er na de groepsbezoeken 
een overzicht gemaakt wordt van verbeterpunten op schoolniveau (schoolfoto).  
Het Daltonboek geeft nauwgezet weer hoe de school het Daltononderwijs vormgeeft. 
In het jaarplan staat helder omschreven wat de doelen zijn voor het aankomende jaar. 
Het jaarverslag is beknopt en overzichtelijk geschreven en verantwoord naar 
verschillende stakeholders de doelen van het afgelopen jaar.  
 
KA 2 Kwaliteitscultuur 
De auditcommissie heeft een positief en betrokken team meegemaakt, wat als 
voorbeeld kan dienen voor meerdere scholen. Het schoolteam weet goed te 
reflecteren en is in staat om in een open dialoog verbeterpunten op schoolniveau en 
op groepsniveau te benoemen.  
Het team heeft verschillende leerteams samengesteld. Leerkrachten geven aan dat ze 
dit een fijne manier van werken is, waardoor hun betrokkenheid vergroot wordt.  
 
KA 3 Verantwoording & Dialoog 
De school verantwoordt zich over haar resultaten in het onderwijs en de resultaten van 
de verbeteractiviteiten naar de ouders, mr, inspectie en bestuur op een toegankelijke 
wijze.  
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3 Aanbevelingen 

 
Het auditteam is positief over de ontwikkelingen op de school en onderschrijft de tekst 
op een van de bouwblokken: “alles wat je aandacht geeft groeit” bij de ingang van 
de school. 
De aanbevelingen kunnen leiden tot meer groei en zijn 

- Het schrijven van een taalbeleidsplan ter ondersteuning  van de planmatige 
verbetering van de taalontwikkeling. 

- Vaart maken bij de ontwikkeling van het DKC. 
- De analyses van de resultaten op groepsniveau en het formuleren van de 

ambities aanscherpen waarbij de ontwikkelingen van de leerlingen op de 
middellange en korte termijn beter zichtbaar gemaakt kunnen worden.  
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4  Reactie van de school/ het bestuur 

 
 


