Stichting MontessoriOnderwijs Z-Holland

Onderzoek bestuur en scholen
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 23 april 2019

Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit
jaar uitgevoerd bij het bestuur van de Stichting Montessori Onderwijs
Zuid-Holland. We hebben onderzocht of het bestuur op zijn scholen
zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in
staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.
Wat gaat goed?
Het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit op al zijn
scholen. We hebben vier van de zes scholen van de Stichting
Montessori-Onderwijs Zuid-Holland (MZH) in ons onderzoek
meegenomen. De scholen hebben door de historie en de gespreide
ligging vaak eigen plannen om de kwaliteit te verbeteren of vast te
houden. We zien dat de door ons onderzochte scholen hier goed
uitvoering aan geven. Ook werken de teams gezamenlijk hard aan de
schoolontwikkeling. Het bestuur geeft de scholen de ruimte om een
eigen beleid te voeren. Daarnaast zijn door het bestuur ook stappen
gezet om belangrijke onderdelen gezamenlijk op te pakken, zoals
tevredenheidsonderzoeken, verbeterplannen en bestuderen van
resultaten.

Bestuur: Stichting Montessori
Onderwijs Zuid-Holland
Bestuursnummer: 41324

Aantal scholen onder bestuur: 6
Totaal aantal leerlingen: ong. 1200
Lijst met onderzochte scholen:
Alphense Montessorischool (07AJ)
Montessorischool Houtwijk (04EN)
Elckerlyc International School (03TNC2)
Montessorischool Passe Partout
(23FH)

Vervolgens zijn de financiën op orde. Het bestuur gaat verstandig om
met het beschikbare geld. Er is voldoende geld om het onderwijs en
het personeel nu en in de toekomst te betalen.
Wat moet beter?
De Montessorischool Passe Partout heeft drie schooljaren
(2015, 2016 en 2017) onvoldoende eindresultaten met haar leerlingen
bereikt. Een oorzaak daarvan lijkt te liggen in het onvoldoende
analyseren van problemen van leerlingen door de leraren.
We hebben in het herstelonderzoek op Passe Partout geconstateerd
dat de school in 2018 voldoende eindresultaten heeft gehaald en
nauwkeurig analyseert wat leerlingen nodig hebben om tot voldoende
resultaten te komen. Daarmee is 'moet beter' niet meer van
toepassing voor Passe Partout.
Wat kan beter?
Op bestuursniveau kan de kwaliteitsverbetering concreter zijn
weergegeven in wat willen we bereiken en hebben we dat bereikt. De
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uitdaging om dit te versterken ligt in het verbetertraject voor de
technische vaardigheden zoals spelling en lezen.
Vervolg
Op Montessorischool Passe Partout heeft inmiddels een
herstelonderzoek plaatsgevonden en is de school beoordeeld als een
voldoende school.
We zullen over vier jaar opnieuw een onderzoek doen bij het bestuur.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in de periode december 2017 tot april 2019 een
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij de Stichting Montessori
Onderwijs Zuid-Holland (MZH). De afronding van het rapport kent
door omstandigheden bij de inspectie enige vertraging. Daarom zijn
recente documenten meegenomen en heeft een aanvullend gesprek
plaatsgevonden.
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. Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek
zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

Om de kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken
we tevens de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen
waarvoor het verantwoordelijk is. We onderscheiden binnen het
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vierjaarlijks onderzoek op schoolniveau verschillende typen
onderzoek:
• Verificatieonderzoek
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We voeren
het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het
geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de
school.
• Onderzoek naar aanleiding van risico’s
We voeren een kwaliteitsonderzoek uit bij scholen en besturen waar
het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden.
• Herstelonderzoek
Omdat er sprake was van een afgesproken vervolgtoezicht op
Montessori basisschool Passe Partout hebben we deze voor de
afronding van het rapport meegenomen.
Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij
scholen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze scholen
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs.
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op de verschillende
scholen. Ook is aangegeven welk type onderzoek is ingezet.

Verificatie
School

Risico

1

2

3

4

OP1 Aanbod

●

●

●

●

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

●

●

●

OP3 Didactisch handelen

●

●

●

●

Onderwijsproces

●

OP4 (Extra) ondersteuning
Schoolklimaat

●

SK1 Veiligheid
Onderwijsresultaten

●

OR1 Resultaten/Studiesucces
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

●

●

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

●

●

●

KA3 Verantwoording en dialoog
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1. Elckerlyc International Primary School, 2 Montessorischool
Houtwijk, 3 De Alphense Montessorischool, 4. Montessorischool Passe
Partout

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben
onderzoeksactiviteiten op zowel het niveau van het bestuur als op het
niveau van de scholen uitgevoerd. Op het niveau van het bestuur
hebben we de documenten die hiervoor beschikbaar zijn gesteld,
nader geanalyseerd.
Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met sleutelfiguren binnen de
organisatie: Het college van bestuur, de drie directeuren, de
kwaliteitszorgmedewerker, leden van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad en de raad van toezicht.
Tijdens de onderzoeken op de scholen is gesproken met de directies,
de intern begeleiders, de leraren en de leerlingen.
Het herstelonderzoek op Montessorischool Passe Partout heeft
plaatsgevonden na een analyse van de resultaten van 2018, van de
ingestuurde documenten en het gesprek hierover met de bestuurder
en de directie van de school.

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
Financieel beheer

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 de resultaten van de verificatieonderzoeken en
hoofdstuk 4 beschrijft het kwaliteitsonderzoek op Passe Partout naar
risico's en is aangepast na het herstelonderzoek.
In hoofdstuk 5 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en de
rapportage opgenomen.
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
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.
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat
het oordeel is op het kwaliteitsgebied financiën. Voor funderend
onderwijs is gekozen om het kwaliteitsgebied kwaliteitszorg en
ambitie nog niet te beoordelen. We beoordelen de drie afzonderlijke
strandaarden. Vervolgens is weergegeven in hoeverre onze oordelen
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de
gerealiseerde kwaliteit op de scholen en in hoeverre het beleid van het
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

8/31

Samenvattend oordeel
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?

Het antwoord op deze vraag is bevestigend. Er is sprake van een
deugdelijk financieel beheer, omdat de financiële continuïteit en de
rechtmatigheid voldoet. Vervolgens laat de Stichting Montessori Zuid
Holland, hierna MZH, een voldoende beeld zien bij de standaard
kwaliteitszorg en bij de standaard verantwoording en dialoog en krijgt
de standaard kwaliteitscultuur de waardering goed.
De kwaliteitszorgcyclus is op bestuursniveau aanwezig om de
onderwijskwaliteit te kunnen waarborgen en waar nodig te
verbeteren. Op schoolniveau hebben we zowel vanuit de
verificatieonderzoeken als vanuit het kwaliteitsonderzoek naar risico’s
ook gezien dat de kwaliteitszorg voldoende tot goed is.
Structuur staat niet geheel los van cultuur. Een gezamenlijke
verantwoordelijkheid en draagvlak zijn belangrijke pijlers om met
elkaar de structuur te waarborgen en waar nodig te versterken. In het
verleden was van een gezamenlijke verantwoordelijkheid minder
sprake. Door een nieuwe managementstructuur liggen er kansen om
deze gezamenlijke verantwoordelijkheid te versterken.
We hebben gemeend de kwaliteitscultuur de waardering goed te
geven, omdat in de eerste plaats, en niet onbelangrijk, op alle scholen
op een overtuigende wijze basiskwaliteit is aangetroffen. Daarnaast
heeft het college van bestuur door de verandering in de
managementstructuur goede stappen gezet om aan een meer
transparante kwaliteitscultuur te werken.

Er zijn verschillende documenten beschikbaar om zowel horizontaal
als verticaal verantwoording af te leggen en de dialoog hierover te
voeren. Mede door een opdracht vanuit de raad van toezicht en
inmiddels door het college van bestuur opgepakt, is om de
kwaliteitszorg herkenbaar en toegankelijk in beeld te brengen. Door
een beschrijving na te streven waarin de te bereiken doelen en
resultaten een sterkere rol gaan spelen, komt dit op termijn de
verantwoording en dialoog ten goede.

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie.
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Voordat we in deze paragraaf onze oordelen toelichten op de
standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie
schetsen wij eerst de context van de Stichting MontessoriOnderwijs Zuid-Holland (hierna MZH). Vijf montessori scholen en één
internationale school vallen onder MZH. Het concept van de vijf
montessori scholen is hetgeen wat bindt; het zijn vijf traditionele
vernieuwingsscholen. De internationale school kent een andere
invulling en heeft haar afstemming met andere internationale
scholen. De verschillen tussen de vijf montessori scholen zijn groot in
leerlingenpopulatie en ook in aantal. De scholen liggen zeer verspreid
(Leiderdorp, Zoetermeer, Den Haag en Alphen aan de Rijn) en
intensieve vormen van samenwerking en afstemming worden
daardoor wel bemoeilijkt. Scholen hebben te maken met
verschillende gemeenten en ook verschillende
samenwerkingsverbanden.
De stichting kent twee bezoldigde bestuurders die naast hun taak als
bestuurder ook de taak hebben een school te leiden. Er is een
duidelijke portefeuilleverdeling en ook zijn er afspraken tussen de
beide bestuurders wanneer de directeursfunctie voorrang behoeft en
de ander de bestuursfunctie oppakt. Een kwaliteitszorgmedewerker is
recent aangesteld om bovenschools het overleg te coördineren en de
critical friend op scholen te zijn wanneer analyses van de resultaten en
probleemsituaties met groepen of individuele leerlingen zich
voordoen.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen , heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit( KA 1)?
De wet vraagt van het bestuur te zorgen voor een stelsel van
kwaliteitszorg om vanuit dit stelsel de kwaliteit van het
onderwijsproces en de resultaten te bewaken en te bevorderen.
Tevens vraagt de wet om zicht te hebben op de kwaliteit van de
scholen, toetsbare doelen te formuleren en te evalueren of deze
doelen worden gehaald. Ook moet het bestuur oorzaken van
tekortschietende kwaliteit analyseren en doelgericht verbeteringen
doorvoeren. Tenslotte moet de verantwoordelijkheidsverdeling
tussen bestuur en scholen een functionerend stelsel van
kwaliteitszorg mogelijk maken.

Kwaliteitszorgcyclus op twee niveaus herkenbaar
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Op het niveau van het bestuur is een stelsel van kwaliteitszorg
aanwezig. De lijnen tussen het bestuur en zijn scholen zijn kort. Het
bestuur weet wat er speelt op zijn scholen enerzijds door twee keer
per jaar de scholen te bezoeken en anderzijds door veelvuldig
(in)formeel overleg. Een belangrijke aanzet tot een
kwaliteitszorgcyclus zijn de managementrapportages.
Op schoolniveau hebben we twee keer de kwaliteitszorg als
voldoende beoordeeld en twee keer met een goed gewaardeerd.
Daarmee concluderen we dat het kwaliteitsbewustzijn ook op de
scholen aanwezig is.

Een nieuw strategisch beleidsplan is zo goed als af.
Het afronden van een nieuw strategisch beleidsplan heeft enige
vertraging gekend door het intensief verkennen van een mogelijke
fusie. Na het afblazen van een op handen zijnde fusie, is nu het
strategisch beleidsplan zo goed als af. Een werkgroep heeft in eerste
instantie de opdracht gekregen om een opzet te maken voor een
nieuw strategisch beleidsplan, maar toen er sprake was van een fusie
is dit project stopgezet.
De kwaliteitszorgmedewerker heeft de opdracht gekregen om
hetgeen wat er lag nader uit te werken. Er is een sterkte/zwakte
analyse gemaakt, er zijn werksessies belegd waar ook de GMR in is
betrokken en een evaluatie van het vorige strategisch beleidsplan.
Vanuit het vorige beleidsplan is een goede les geleerd om doelen na te
streven die bereikbaar en overzichtelijk zijn. Het vorige beleidsplan
kende teveel doelen en gaf daardoor onvoldoende richting. Op ICT
gebied en ook ten aanzien van het personeelsbeleid zijn concrete
stappen gezet, maar er zijn ook zaken niet afgerond.
Vanuit het nieuwe strategisch beleidsplan wil het college ook sterker
sturen naar meer uniformiteit in de schoolplannen en
kwaliteitsinstrumenten. Meer uniformiteit komt de onderlinge
uitwisseling ten goede en een mooi voorbeeld daarvan is het format
voor de analyse van de resultaten. Eén school heeft dit
analyseformulier ontwikkeld en na enige bijstelling gebruikt nu elke
school dit formulier. Op basis van dit formulier vinden de gesprekken
plaats met de kwaliteitszorgmedewerker. Ook de
tevredenheidsonderzoeken zijn ondertussen identiek en zijn op bijna
alle scholen in dezelfde periode afgenomen. Percentages zijn
aangegeven waaraan de verschillende onderzoeken zouden moeten
voldoen.

Managementsrapportage als sturingsinstrument
Het bestuur ziet het belang van een managementrapportage in,
omdat via deze kwartaalrapportages directeuren verantwoording
afleggen over de kwaliteit van het onderwijs op hun school. Vanuit
deze kwartaalrapportages stellen directeuren één keer per jaar een
zelfevaluatie op. Was voorheen elkaar leren kennen een belangrijke
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drijfveer in het onderling overleg dan is daar nu verandering in
opgetreden door elkaar ook te bevragen op de rapportages.
In de beschrijving van de context is duidelijk geworden dat de scholen
zeer verschillend zijn in populatie. Tot nu toe is de ondergrens voor de
toetsresultaten de ondergrens geweest die de inspectie hanteert.
Tijdens een eerste gezamenlijke studiedag van de intern begeleiders
met een externe adviseur is naar voren gekomen, en ook wij
ondersteunen dat, om per school te bekijken welke resultaten in
relatie tot de populatie mogen worden verwacht. Streefdoelen per
school sterker een rol laten spelen, doet meer recht aan de grote
verschillen tussen scholen.
Het voornemen is om niet alleen voor de intern begeleiders
gemeenschappelijke momenten te realiseren, maar ook voor andere
specialismen binnen MHZ deze gemeenschappelijke momenten te
faciliteren. Zo liggen er bijvoorbeeld duidelijke vraagstukken voor de
taalspecialisten wanneer op alle scholen spelling en technisch lezen
betere impulsen behoeven.
De managementrapportages kunnen aan kracht winnen wanneer
streefcijfers zowel voor de eindresultaten als ook voor tussentijdse
resultaten zijn genoemd en vervolgens de behaalde resultaten hier
tegen zijn afgezet. Deze doelen en resultaten versterken ook de
verslaglegging op stichtingsniveau.
Het is duidelijk dat het bestuur bij risicovolle resultaten actie heeft
ondernomen en nog neemt. Een extern bureau is ondertussen
ingeschakeld om analyses te maken waarop een plan van aanpak
volgt. Deze actie is op twee scholen aan de orde geweest en het plan
van aanpak is met regelmaat geëvalueerd.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer(KA2)?
De wet vraagt het bestuur te handelen volgens de code Goed Bestuur
en uit te leggen wanneer het hiervan afwijkt. Hiermee richt het
bestuur een transparante en integere kwaliteitscultuur in. Vervolgens
moet het bestuur zorgen voor bekwaam een bevoegd personeel.

Zowel het bestuur als zijn scholen richten een transparante
kwaliteitscultuur in.
Van een transparante kwaliteitscultuur op bestuursniveau is door een
wijziging van de managementstructuur meer sprake dan in het
verleden. Het management is anders van samenstelling. Zo zijn alle
directeuren hierin vertegenwoordigd en ook alle adjunct directeuren
en is sinds kort een kwaliteitszorgmedewerker aangesteld. De
overlegstructuur kent hierdoor een andere dynamiek dan in het
verleden het geval was. Voor belangrijke onderwerpen en
veranderingen in de organisatie neemt het college van bestuur nu
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meer tijd voor draagvlak en besluitvorming. Ook speelt ondertussen
intervisie een belangrijke rol binnen de organisatie.
We denken wel dat de kwaliteitscultuur op bestuursniveau aan kracht
nog kan winnen, wanneer de stijl van leidinggeven helder is en er
meer sprake nog is van gedeelde verantwoordelijkheid. In
het jaarverslag valt op dat het college van bestuur voor elk onderdeel
de volledige verantwoordelijkheid draagt.
Bij de beantwoording van deze deelvraag hebben we ook specifiek
gekeken naar de oordelen en waarderingen op de afzonderlijke
scholen. We zien bij alle scholen, die in het onderzoek zijn
meegenomen, een kwaliteitscultuur die de waardering goed krijgt. Op
overtuigende wijze voldoen deze vier scholen aan de basiskwaliteit en
we kunnen daarmee vaststellen dat de scholen een transparante
kwaliteitscultuur van een goed niveau inrichten.
Het heeft tijd gekost om een ander bestuursmodel te realiseren. De
rolvastheid om als raad van toezicht te functioneren is niet eenvoudig
geweest. Ondertussen tekent zich in de verdeling van
verantwoordelijkheden een betere lijn af. Een voorbeeld daarvan is
dat de raad van toezicht functioneringsgesprekken met de
bestuurders houdt en de bestuurders houden
functioneringsgesprekken met de directeuren. Het handelen volgens
de Code Goed Bestuur functioneert op een voldoende niveau.
Tot slot en niet onbelangrijk is op alle scholen bevoegd personeel
aanwezig en de meeste personeelsleden hebben de montesssoribevoegdheid. Een enkeling volgt deze opleiding nog.
Scholingsaanvragen worden altijd gehonoreerd en
bekwaamheidsdossiers zijn op orde.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
De wet vraagt het bestuur intern en extern toegankelijk en
betrouwbaar verantwoording af te leggen over de doelen en
resultaten en daarover actief een dialoog te voeren. Ten eerste dient
het bestuur tegenspraak te organiseren, tenminste door ouders en
personeel te betrekken bij beleids- en besluitvorming.
Medezeggenschap vormt hiermee een belangrijk deel van de
organisatie en heeft eigen bevoegdheden. Bestuur en intern toezicht
dienen zorg te dragen voor het goed kunnen functioneren van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Ten tweede moet het
bestuur minimaal jaarlijks op een toegankelijke wijze verslag
uitbrengen over doelen en resultaten. Ten derde heeft het bestuur zich
te verantwoorden aan de intern toezichthouder. De basis van wat de
wet vraagt is binnen MZH op orde, daarom beoordelen wij deze
standaard als voldoende.
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Verantwoording en dialoog krijgen voldoende vorm
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (hierna: gmr) voelt
zich voldoende meegenomen en gehoord. Zij waren zeer kritisch over
de op handen zijnde fusie en vinden het een goede zaak dat deze
uiteindelijk niet is doorgegaan. Vanuit haar functie en de
mogelijkheden die deze functie biedt, maakt de gmr bijvoorbeeld
gebruik om aanwezig te zijn bij de sollicitatieprocedure van twee
nieuwe leden voor de raad van toezicht. De gmr voert geen actief
beleid in het openbaar maken van de stukken (bijvoorbeeld publicatie
op de website van de stichting), deze liggen wel ter inzage in een
papierenmap. Wel is het jaarverslag van de gmr te vinden op deze
website.
Voldoende verantwoordingsdocumenten beschikbaar
Jaarplannen en de tussenevaluaties daarvan en kwartaalrapportages
zijn beschikbaar voor alle geledingen binnen de organisatie.
Ondertussen zijn ook excerpts van de kwaliteitszorg en het
kwaliteitsbeleid beschikbaar. Mede door een vraag vanuit de raad van
toezicht heeft het college van bestuur een aanzet gegeven om het
kwaliteitsbeleid herkenbaar en toegankelijk te beschrijven en om
daarover de dialoog te laten plaatsvinden.
Hoewel het in de meeste documenten een aandachtspunt blijft om in
doelen en bereikte resultaten verslaglegging te doen, is hier in de
excerpts wel meer aandacht voor door het aangeven van prestatieindicatoren, indicatoren en criterium. Concreet en toetsbaar
omschrijven is van belang voor de intern toezichthouder, de gmr en
derden.
In het jaarverslag ontbreekt een verantwoording van de raad van
toezicht over de wijze waarop de raad zijn toezicht het afgelopen jaar
heeft uitgevoerd en wat het resultaat daarvan is geweest. (het
zogenoemde verslag van het toezichthoudend orgaan, regeling
Jaarverslaggeving Onderwijs, RJO en zie hiervoor ook de
opmerking bij het onderdeel financiële doelmatigheid).

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.
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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 ('indicatie') die wij
gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie.

Kengetallen

Liquiditeit (current ratio)

Indicatie

< 0,75
of < 0,50

Realisatie

Prognose

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2,08

2,25

2,24

2,22

2,12

2,27

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,62

0,65

0,67

0,67

0,65

0,65

Weerstandsvermogen

< 5%

23,6%

25,4%

26,8%

27,0%

26,3%

26,7%

> 10%
of > 15%

9,77%

8,10%

6,39%

nvt

nvt

nvt

< 0%

-5,41%

3,01%

1,60%

-0,04%

-0,49%

-5,43%

Huisvestingsratio
Rentabiliteit

Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘voldoende’. Zoals blijkt
uit de tabel is er immers geen sprake van waarden die wijzen op een
mogelijk financieel risico voor de continuïteit van het onderwijs op de
korte of middellange termijn. In ons onderzoek vonden wij geen
belangrijke informatie die strijdig is met dat beeld.

Financiële doelmatigheid

Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan
daarover zo nodig het gesprek aan.
Bij MZH kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
De toezichthouder legt in het jaarverslag geen verantwoording af op
het toezicht op de doelmatige besteding van de middelen.
Wij verwachten dat de toezichthouder dat in het volgende jaarverslag
wel opneemt. Ook wordt in het bestuursverslag geen verantwoording
afgelegd over de inzet van de middelen voor passend onderwijs,
waardoor het niet helder is waar de middelen van het
samenwerkingsverband voor worden ingezet.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

15/31

Daarnaast ontbreekt in het jaarverslag een verantwoording van de
raad van toezicht over de wijze waarop de raad zijn toezicht het
afgelopen jaar heeft uitgevoerd en wat het resultaat daarvan is
geweest. Wij verwachten dat in het volgende jaarverslag het bestuur
aandacht aan bovenstaande zaken besteedt.

Financiële

rechtmatigheid

We hebben de standaard ‘Rechtmatigheid’ voor de Stichting
Montessori Onderwijs Zuid-Holland als ‘voldoende’ beoordeeld. Ons
oordeel bij deze standaard gaat enerzijds uit van de bevindingen van
de instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de financiën
van het onderwijs. Anderzijds speelt aanvullende informatie een rol,
zoals signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van financiële
rechtmatigheid. Beide aspecten leiden gezamenlijk tot een gewogen
oordeel. In het onderzoek bij de Stichting Montessori Onderwijs ZuidHolland hebben zich aan ons geen gegevens voorgedaan die een
positieve waardering van de financiële rechtmatigheid in de weg
staan.

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht

Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Het bestuur draagt er zorg voor dat
in 2018 de leerresultaten van een
voldoende niveau zijn

De inspectie beoordeelt de
informatie die zij van het bestuur
over de eindtoets ontvangt.

Het bestuur informeert de inspectie
over de uitslag van de eindtoets
2018.

De inspectie komt na het beoordelen
van de informatie en op basis van
het gesprek tot het oordeel dat
Montessorischool Passe Partout een
voldoende school is.

Scholen
Montessori basisschool Passe
Partout
De eindresultaten van de school zijn
onvoldoende (art. 10a, WPO en
Regeling leerresultaten PO 2018)
In het herstelonderzoek is deze
tekortkoming opgeheven.

Is gerealiseerd.

Bij de Montessorischool Passe Partout is de standaard Zicht op
ontwikkeling (OP2) als voldoende beoordeeld, maar voldoet het
bestuur niet aan artikel 8, eerste lid, WPO. Het bestuur dient ervoor te
zorgen dat het deze tekortkoming herstelt.
Bij het herstelonderzoek (18 februari 2019) constateert de inspectie
dat deze tekortkoming is opgeheven.
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3 . Resultaten verificatieonderzoek
3.1. Elckerlyc International Primary School

De Elckerlyc International School heeft een zeer breed en aantrekkelijk
aanbod
Mede door het International Primary Curriculum en het International
Early Years Curriculum beschikt Elckerlyc International School
(Elckerlyc IS) over een breed en aansprekend en vooral op de
toekomstgericht aanbod voor alle leerlingen. Over de hele linie is
steeds sprake van een geïntegreerd aanbod. In de projecten die de
leerlingen in coöperatieve groepjes uitwerken, komen alle
vakgebieden aan de orde. De leerlingen maken, steeds gebruik van
alle mogelijkheden die het vele materiaal, dat op school aanwezig is,
hen biedt.
De leeromgeving is in alle groepsruimten, maar ook in de
nevenruimten en in de gangen zeer aantrekkelijk en uitdagend
ingericht.
De leraren hebben goed zicht op de ontwikkeling van de leerlingen
De leraren brengen de ontwikkelingen van alle leerlingen in beeld en
volgen die ontwikkelingen ook tijdens de lessen en het uitwerken van
de projecten. Daardoor kunnen zij snel en adequaat reageren als er
zich bij een enkele leerling problemen voordoen. Lopen leerlingen
achterstanden op, en dat is binnen Elckerlyc IS uitzondering,
dan treedt een stappenproces in werking, waarbij de leerling en de
ouders zijn betrokken.
Voor de basisvakken Engels en wiskunde behalen de leerlingen goede
resultaten, afgezet tegen internationale normen.
Voor de extra ondersteuning maken de partners (leraar, leerling,
ouders en intern begeleider, eventueel aangevuld met hulp vanuit het
samenwerkingsverband, een plan op waarin een speciale didactische
aanpak, met een uitgewerkte probleemanalyse, is beschreven.
Vanaf groep 3 neemt de Elckerlys IS assessments af voor Engels,
wiskunde en spelling. In groep 5 en 7 wordt de CAT (cognative ability
tests) afgenomen. Al met al heeft de school een zeer compleet en op
de leerlingen toegesneden (internationaal) systeem om de
ontwikkelingen van de leerlingen nauwkeurig in kaart te brengen. De
op die gegevens uitgevoerde analyses leiden tot goede
groepsoverzichten en individuele plannen (Individual Educational
Plan, IEP), die de leraren elke 6 à 8 weken samen met de
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leerlingen evalueren. Dit alles is ingebed in een volledig cyclisch
proces. De leraren volgen de leerlingen niet alleen op de basisvakken
systematisch, maar op alle leergebieden.

Het didactisch handelen van de leraren staat op een hoog peil
In alle door ons geobserveerde lessen was sprake van levendige,
interessante en voor de leerlingen boeiende lessen. De leraren
functioneren meer als coach, die op vraag maar ook op aanbod
instructie geven, begeleiden en gerichte feedback geven. Dit
alles terwijl de leerlingen zelfstandig, alleen of in groepjes, aan het
werk zijn. De leerlingen zijn leergierig, vragen veel en gaan zelf op
ontdekking, in boeken of digitaal. De leraren hebben duidelijk hoge
verwachtingen van de leerlingen en doen steeds een beroep op de
hun ambities.
Het leren van de Engelse taal staat in alle lessen voorop. Het is een
lust om te zien hoe snel de leerlingen die taal oppakken, zelfs als
Engels hun tweede taal is, hoe zij met elkaar communiceren en elkaar
waar nodig bijstaan en helpen. De leerlingen vinden de lessen en het
leren dan ook leuk en interessant, vooral de interactieve ipc-lessen. Ze
waarderen daarbij de hulpvaardigheid van de leraren.

De kwaliteitszorg is meer dan in orde
Elckerlyc heeft een goed systeem van kwaliteitszorg, voert dat
consequent en goed uit en beschikt daarbij over heldere en concrete
(jaar)plannen.
Alle teamleden bespreken met elkaar de toetsgegevens en
ontwikkelingen van de leerlingen. Vanwege de continue in- en ook
uitstroom van leerlingen is een dekkend systeem opgezet, waarmee
elke leerling snel in kaart is gebracht en voorzien van een individueel
plan. De directeur en de adjunct directeur voeren met regelmaat
klassenbezoeken uit, gevolgd door feedbackgesprekken. Collegiale
consultatie is een vanzelfsprekendheid in de school. Gezamenlijk leren
geldt niet alleen voor de leerlingen maar zeker ook voor de leraren.
De (jaar)plannen van Elckerlys IS zijn voorzien van heldere en
ambitieuze doelen, die met regelmaat worden geëvalueerd. De doelen
zijn gestoeld op internationale maatstaven en zeker toegesneden op
de leerlingenpopulatie.
Elckerlyc IS werkt binnen MZH autonoom, maar werkt nauw samen
met andere IGBO-scholen in Nederland. Wel zijn er gezamenlijke
activiteiten met de Elckerlyc Montessorischool, die in hetzelfde
gebouw is gehuisvest.
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De kwaliteitscultuur is goed
Wij hebben de kwaliteitscultuur als goed gewaardeerd mede omdat
de school een sfeer ademt van samen werken en samen doen.
De school kent een zeer betrokken team, een ieder onderschrijft de
ambities van de school. In ons gesprek met de leraren geven zij aan
dat ze zeer trots zijn op de leerlingen en de school.
De leerlingen tonen veel respect voor elkaar. In de school heerst een
gemeenschapszin waar andere scholen zeker een voorbeeld aan
kunnen nemen.
Er is duidelijk een gezamenlijk streven naar verdere
professionalisering, naar samen verbeteren en kritisch op elkaar zijn.
Daarbij geven de leraren aan veel vertrouwen te hebben in het
managementteam.
Verantwoording en dialoog
De school, het management en de leraren leggen op alle niveaus een
heldere verantwoording af naar ouders, naar de directie en het
bestuur. Binnnen het kwaliteitszorgsysteem is het geven van
verantwoording ingebed. Daarnaast worden ouders en andere
belanghebbenden uitgebreid geïnformeerd over de resultaten van het
onderwijs: in het schoolplan, via de website en in nieuwsbrieven.
De dialoog over de ontwikkelingen in het (internationale) onderwijs
voert de school voornamelijk met de andere IGBO scholen in
Nederland, maar tevens onderhouden directie en team frequent
internationale contacten in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk.
Elckerlys IS is een open, hechte en vriendelijke gemeenschap, die
gericht is op het voorbereiden van de leerlingen op hun verdere
(internationale) leven en die haar beleid, visie en missie goed heeft
afgestemd op de speciale en specifieke leerlingenpopulatie.

3.2. Montessori Basisschool Houtwijk

De school heeft een breed aanbod

In haar onderwijs richt Montessorischool Houtwijk zich zowel op de
cognitieve als op de sociaal-emotionele ontwikkeling. De leraren
maken gebruik van gedegen materialen en methoden voor de
kernvakken. De school maakt hierbij inzichtelijk hoe aan de hand van
leerlijnen zowel de montessorimaterialen als de methoden in
samenhang worden aangeboden om een kerndoelendekkend aanbod
te garanderen. Aandachtspunt hierbij is om vooral de doorgaande lijn
tussen de verschillende bouwen te blijven monitoren. De school heeft
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daarnaast een duidelijke visie op burgerschapsonderwijs en heeft
hiervoor ook doelen en aanbod geformuleerd. De school kan zich
verbeteren door het aanbod voor de hoog- en meerbegaafde
leerlingen meer af te stemmen op hun onderwijsbehoeften.
De leerlingen zijn in beeld

De leraren houden met behulp van observaties, toetsen en
leerlingenwerk zicht op de cognitieve ontwikkeling van hun leerlingen.
Zij gebruiken deze informatie om het onderwijs af te stemmen op de
leerlingen. Leraren houden de ontwikkeling van de leerling op
individueel niveau bij, analyseren dit en verbinden hier conclusies aan
voor wat betreft instructie, verwerking en vervolgaanpak. De leraren
koppelen deze aanpak ook aan de leerlijnen zodat zij tegelijkertijd de
ontwikkeling van de leerling op de langere termijn in het oog houden.
Door dit alles lukt het hun over het algemeen onderwijs te bieden dat
aansluit op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Didactisch handelen is in orde

De inspectie heeft samen met observanten van de school
klassenobservaties uitgevoerd. Na het samen kijken hebben de school
en de inspectie grotendeels hetzelfde beeld over het didactisch
handelen van de leraren. Ondanks dat er verschillen zijn tussen
leraren, zijn de basisvaardigheden van het lesgeven bij alle leraren in
orde. Er is sprake van structuur en rust tijdens de lessen dankzij onder
andere helder en schoolbreed klassenmanagement en een positief
pedagogisch klimaat. De school kan zich verbeteren door de kwaliteit
van de instructie meer op één lijn te brengen. De school is hiermee
bezig geweest door schoolbreed een didactisch model in te
voeren. Dit model wordt echter niet meer door alle leraren
gehanteerd op de daarvoor geschikte momenten. Tevens kunnen de
leraren de meer complexe leerkrachtvaardigheden - zoals
bijvoorbeeld het bewust stellen van leer- en denkvragen op het niveau
van de leerling en het geven van betekenisvolle feedback gericht op
het leerproces - verder ontwikkelen.

Directie heeft voldoende zicht op de onderwijskwaliteit
De schoolvisie van de Montessorrischool Houtwijk is vastgelegd in het
schoolplan en de acties ter verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs staan in een plan van aanpak. Hiervoor heeft het bestuur
een externe deskundige opdracht gegeven om mee te kijken.
De school heeft door middel van onder andere de uitkomsten van de
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tevredenheidsonderzoeken van personeel, leerlingen en ouders, de
trendanalyses van de resultaten en de veiligheidsmonitor zicht op de
kwaliteit van het onderwijs. Ook leggen de directie en de intern
begeleiders regelmatig klassenbezoeken af. Daardoor heeft de school
een beeld van de sterke punten van het didactisch proces en van de
individuele en schoolbrede ontwikkelpunten. Ze heeft dan
ook planmatig en doelgericht gewerkt aan de verbetering van de
didactische vaardigheden zowel op teamniveau als op het niveau van
de individuele leraren.
De leraren zijn middels deelname aan verschillende inhoudelijke
werkgroepen actief betrokken bij de ontwikkeling van de school.
De school kan zich verbeteren door ingezette verbeteracties stevig te
implementeren en vervolgens langdurig te borgen zodat dit leidt tot
duurzame en schoolbrede verbeteringen. Daarnaast kan de school
zich verbeteren door ambitieuze en concrete doelen te stellen voor
wat betreft bijvoorbeeld de eindresultaten en de tussenresultaten.

Het team zet zich in voor kwaliteitsverbetering
De leraren op de school worden gestimuleerd om zich te blijven
professionaliseren, hiermee onderhoudt iedereen zijn bekwaamheid.
Daarnaast is er bij het team draagvlak voor de kwaliteitsontwikkeling
van de school. Ook is er op de school sprake van 'van en met elkaar
leren', bijvoorbeeld door de structurele inzet van intervisie als middel
voor ontwikkeling van leraren en borgen van vernieuwingen.
Een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van een
professionele cultuur is dat alle leraren vanuit een open houding
kritisch naar hun onderwijs en hun eigen professionele handelen
kunnen en willen kijken. De leraren laten zien dat deze open houding
zeker aanwezig is. Hierop voortbouwend kunnen zaken als elkaar
bevragen op professionele keuzes en elkaar aanspreken op gemaakte
afspraken verder worden uitgebouwd.

3.3. de Alphense Montessorischool

Het aanbod is voldoende breed en rijk
De Alphense Montessorischool beschikt over veel en op de
leerlingenpopulatie toegesneden materialen en methoden. Daarnaast
maakt de school uiteraard uitgebreid gebruik van al het aanwezige
montessorimateriaal. Voor de leerlingen met een hoog leerrendement
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is tevens voldoende materiaal aanwezig.
Naast een toereikend aanbod voor de basisvakken beschikt de school
over een rijk aanbod waarmee zij de algemene en brede ontwikkeling
van de leerlingen stimuleert.
Voor groep 3 is er een nieuwe methode voor technisch lezen, die de
leraren en de leerlingen uitstekend bevalt. De resultaten zijn met de
inzet van deze methode aantoonbaar verbeterd.
De school werkt voornamelijk vanuit doelen en gebruikt daardoor de
methoden voor de basisvakken als bron. Voor een goed gebruik van
de bronnen en om de ononderbroken leerweg voor alle leerlingen nog
beter in beeld te krijgen, ontwikkelt de school dit schooljaar een
leerlijn voor het rekenonderwijs. De school zou dit op de
referentieniveaus af kunnen stemmen.

De leraren hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van de
leerlingen
De standaard zicht op ontwikkeling hebben wij als voldoende
beoordeeld. Er zijn uitgebreide analyses van de resultaten van de
leerlingen beschikbaar. Echter de leraren kunnen nog meer en beter
uit de vele beschikbare gegevens conclusies trekken en diagnoses
stellen, als blijkt dat leerlingen een achterstand hebben opgelopen of
blijk geven van een ontwikkelingsvoorprong ten opzichte van hun
medeleerlingen. In het jaarplan schrijft de school dat zij dit
verbeterpunt onder de aandacht heeft.
Wel heeft de school uit de analyses conclusies getrokken voor
verbetertrajecten voor de specifieke vakken. Hierbij zorgt de structuur
van al vastgestelde leerlijnen voor een gericht aanbod en een gepaste
instructie.
Op grond van de methodetoetsen maken de leraren uitgebreide
foutenanalyses, bij spelling worden deze al gebruikt om leerlijnen van
leerlingen waar nodig bij te stellen.
De taal- en reken- en spellingswerkgroep zorgen dit schooljaar voor
het afronden van de respectievelijke leerlijnen.
In de leerlingenbesprekingen komt de individuele vaardigheidsgroei
van alle leerlingen aan de orde.
Het didactisch handelen is in de basis voldoende
De lesobservaties zijn samen met een observant van de school
uitgevoerd. In de nabeschouwing daarvan bleek dat onze oordelen
met de oordelen van de observant overeen kwamen. In de groepen
heerst rust, de leerlingen zijn individueel of in groepjes
geconcentreerd aan het werk. De leraar geeft duidelijke instructies aan
kleine groepjes of individuele leerlingen tijdens de rondgang.
Het effect van de lessen wint aan kracht wanneer ook de leerlingen
met een ontwikkelingsvoorsprong gerichte aandacht en instructie op
hun niveau krijgen.
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De kwaliteitszorg is een sterk onderdeel van de school
De Alphense Montessorischool staat nu onder leiding van een interim
directeur. Het bestuur heeft de interim directeur een expliciete
opdracht gegeven om in discussie te gaan over de onderwijskwaliteit
en op basis daarvan een plan te schrijven voor de komende periode. Er
is ondertussen een positieve ontwikkeling te zien in de organisatie ten
aanzien van de kwaliteitszorg. Deze is cyclisch van opzet en er vinden
met grote regelmaat evaluaties plaats van opbrengsten, in gang
gezette (verbeter)activiteiten en van groepsbezoeken. Diverse
trajecten voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs zijn in
gang gezet en werpen inmiddels hun vruchten af. Het jaarplan is
helder van opzet, bevat concrete doelen en evaluaties vinden ten
aanzien van de voortgang met regelmaat plaats. Voor het verbeteren
van de eindresultaten is een uitgebreid verbeterplan voor groep
8 opgezet, waaraan vooraf een gedegen analyse van de stand van
zaken van de groep is opgemaakt.
De goede kwaliteitscultuur draagt bij aan een positief
ontwikkelingsproces
Het team van de Alphense Montessorischool heeft veel vertrouwen in
de directie, die een breed draagvlak heeft gecreëerd voor haar
ambities, om de kwaliteit van het onderwijs veder te verbeteren, aldus
de teamleden waarmee wij gesproken hebben. De directeur zorgt
voor de randvoorwaarden waarbinnen de teamleden hun eigen
verantwoordelijkheid nemen. Het vigerende plan van aanpak
is hierin leidend.
De interim directeur roemt de inzet en betrokkenheid van het team
naast het enthousiasme voor het ingezette verbetertraject. We
hebben dan ook een goede verbetercultuur kunnen waarnemen
waarin een verhoging van de team- en individuele professionaliteit
voorop staat, waaronder van en met elkaar leren.
Verantwoording en dialoog
De school legt in voldoende mate verantwoording af aan het bestuur,
de ouders en de medezeggenschapsraad. In nieuwsbrieven krijgen de
ouders veel informatie evenals op de uitgebreide en duidelijke
website van de school.
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4 . Resultaten onderzoek naar
risico's: Montessorischool Passe
Partout
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het
onderzoek bij Montessori Passe Partout.

Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek

Conclusie
Op grond van de negatieve eindresultaten over de afgelopen drie
schooljaren (2015, 2016 en 2017) is de kwaliteit van het onderwijs op
Montessorischool Passe Partout in eerste instantie als onvoldoende
beoordeeld.
Wel zijn de andere onderzochte standaarden als voldoende
beoordeeld, maar binnen de standaard 'Zicht op ontwikkeling'
(OP2) was sprake van een herstelopdracht.
Na het herstelonderzoek komt de inspectie tot de conclusie dat de
eindresultaten in 2018 voldoende zijn en daarmee vergelijkbaar met
scholen met dezelfde leerlingenpopulatie. De school heeft ingezet op
een sterke analyse van de resultaten en heeft op basis
daarvan verantwoord wat leerlingen extra nodig hebben om tot
voldoende resultaten te komen. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen
en de Montessorischool Passe Partout is nu een voldoende school. De
herstelopdracht is hiermee afgerond.
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4.1. Onderwijsproces

Het analyseren van leerlingresultaten is verbeterd
Het leerstofaanbod van Passe Partout voldoet aan de eisen en is
inclusief het specifieke montessoriaanbod breed en op de kenmerken
van de leerlingenpopulatie toegesneden. Daar waar nodig is de
taalmethode aangevuld, vastgelegd in een spellingsplan, om daarmee
te kunnen voldoen aan de kerndoelen. Op termijn zal de school de
rekenmethode vervangen zodat die beter aansluit op de
leerbehoeften van de huidige, veranderende leerlingenpopulatie.
De kerndoelen voor burgerschap komen op Passe Partout met de
daarvoor beschikbare methoden in voldoende mate aan de orde.
De school beschikt over een volledig systeem van methode- en
methodeonafhankelijke toetsen en een observatiesysteem voor de
kleuters, waarmee de vorderingen van de leerlingen in beeld zijn.
Daarbij heeft de school eigen streefdoelen vastgesteld die met de
groepen behaald zouden kunnen worden. Het landelijk gemiddelde
van de toetsen is daarbij voor de school de ondergrens.
Echter de wijze waarop de school omgaat met de verkregen gegevens
laat nog te veel te wensen over. Niet altijd sporen de leraren de
oorzaken van stagnatie of achteruitgang bij de leerlingen op. Zij kijken
of groepsgemiddelden voldoen aan de eigen doelen, maar zien te
weinig naar de individuele leerlingen. Er ontbreken leerlingspecifieke
doelen. Aan de hand van juist die doelen kunnen de leraren, na een
gedegen analyse, vaststellen of de doelen wel of niet zijn behaald. Zo
ja, waarom presteert de leerling beter dan verwacht of zo niet,
waardoor is er een achteruitgang ontstaan en welke diagnose wordt
daarbij gesteld. Individuele en groepsplannen kunnen zo veel
gerichter en specifieker en wellicht voor een kortere periode worden
samengesteld, waardoor deze sneller meer richting kunnen geven aan
het handelen van de leraren. Hiervoor krijgt de school een
herstelopdracht (artikel 8, eerste lid, WPO).
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Na het herstelonderzoek concludeert de inspectie dat de school heeft
voldaan aan de herstelopdracht. De gegevens zijn goed geanalyseerd
om op basis daarvan de groepsplannen concreter in te vullen. Het
analyseformulier dat is ontwikkeld biedt directie en team een mooi
handvat om de volgende stappen in het onderwijsproces te zetten.
Directie en team stellen elkaar kritische vragen om tot een
verantwoorde vervolgstap te komen. Vragen die het niveau van alleen
gericht zijn op de leerlingkenmerken ontstijgen en aanbod en
leerkrachthandelen in de analyse betrekken.
Passe Partout beschikt over een sterk team. De basisvaardigheden om
op een voldoende niveau les te kunnen geven zijn zeker aanwezig. Het
instructiemodel dat de school hanteert is vanuit het origineel
aangepast aan de montessori-instructie.
Er heerst in alle groepen een zekere rust waarin de leerlingen actief
betrokken zijn bij de lessen en geconcentreerd bij
instructiemomenten. Daarnaast zijn ze goed zelfstandig aan het werk
met de opdrachten en weektaken. Het is wel zaak om in de gaten te
houden of leerlingen, waar zij dat zelf niet of te laat aangeven, nog
(extra) instructie en (begeleide) oefening behoeven.
Voor de leerlingen die extra ondersteuning behoeven zijn
groeidocumenten beschikbaar die helder en duidelijk zijn en waarin de
te behalen doelen voor de leerling onderbouwd zijn vastgesteld.
Evaluaties zijn erin opgenomen evenals verslagen van gesprekken met
ouders en andere betrokkenen.

4.2. Schoolklimaat

Er is sprake van een veilige omgeving voor de
leerlingen
Met de leerlingen hebben wij uitgebreid gesproken over de veiligheid
op Passe Partout. Zij vinden de school een veilige school, maar er
vinden soms incidenten (pestgedrag) plaats. Wel worden deze door de
leraren goed afgehandeld, door middel van goede gesprekken met
alle betrokkenen, aldus de leerlingen.
De school heeft inmiddels het bestaan van de coördinator van het
beleid, en tevens aanspreekpunt, als het om pesten gaat, bekend
gemaakt in een nieuwsbrief aan alle ouders en een foto van de
persoon opgehangen in de school. Zo weten de leerlingen bij wie zij
kunnen aanspreken als er sprake is van pestgedrag. Het
veiligheidsbeleid van Passe Partout past binnen het beleid van het
bestuur.
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Tijdens het herstelonderzoek zijn nog geen nieuwe gegevens
beschikbaar over de veiligheidsmonitor.

4.3. De onderwijsresultaten zijn nu voldoende

Omdat de onderwijsresultaten de afgelopen drie schooljaren steeds
onder de wettelijke minimumnorm lagen zijn deze als onvoldoende
beoordeeld. Daarmee liggen deze resultaten niet in lijn met de
kenmerken van de leerlingenpopulatie en met de resultaten van de
leerlingen gedurende de schoolperiode. De school heeft onvoldoende
scherp wat de werkelijke oorzaak is van deze tegenvallende prestaties.
Wel heeft de school de afgelopen periode aan de hand van een plan
van aanpak maatregelen genomen om de resultaten van de leerlingen
te verhogen en behaalde goede resultaten te bestendigen. Gezien de
actuele gegevens uit het leerlingvolgsysteem is de school gematigd
positief over de eindresulaten van het huidige schooljaar. De school
zal de inspectie dan ook snel over de uitslag van de eindtoets van 2018
informeren.
In 2018 behaalt de school voldoende eindresultaten, zoals zij heeft
verwacht. Tijdens het herstelonderzoek hebben we de gegevens
kunnen inzien van de m-toetsing januari 2019. De verwachting is dat
ook deze groep 8 voldoende eindresultaten zal behalen. Daarmee
ontstaat een meer duurzaam beeld over de eindresultaten. Wanneer
Montessori Passe Partout naast het fundamentele niveau ook de
streefniveaus sterker betrekt bij de evaluatie van de resultaten, kan zij
nog een mooie stap zetten in de schoolontwikkeling.

4.4. De basisvoorwaarden voor een positieve
ontwikkeling zijn aanwezig

Er is sprake van een duidelijke verbetercultuur
De kwaliteitszorg binnen Passe Partout is in de basis op orde
en compleet en er is een werkend cyclisch proces. Het schoolplan en
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het jaarplan 2017-2018, dat tevens functioneert als een plan van
aanpak, laten de richting zien waarin de school zich wil ontwikkelen.
Het team is daarin zeker ambitieus, is sterk en hecht en toont een wil
om gezamenlijk veranderingen in gang te zetten, met als duidelijk
doel verbeteringen in de resultaten teweeg te brengen.
Stuurteamvergaderingen en inhoudelijke bouwvergaderingen
dragen bij aan een planmatige aanpak van deze verbeteractiviteiten.
Door deze opzet zijn alle teamleden direct betrokken bij de uitvoering
van de visie en doelen van de school, waardoor er sprake is van
eigenaarschap van handelen en uitvoeren van het pedagogisch en
didactisch concept van de school.
Het team verwacht daarbij wel een sterke en richtinggevende
schoolleiding en steun daarbij vanuit het bestuur.
Om de didactische kwaliteiten van de leraren verder te verbeteren
heeft de school beeldcoaching en intervisie ingezet. De leraren geven
aan dat beide instrumenten goed werken en dat zij daar profijt van
hebben, onder andere aan de hand van gerichte feedback gesprekken.
De school legt in al haar documenten in voldoende mate
verantwoording af aan alle belanghebbenden zowel binnen de
stichting als ook naar externen.
Tijdens het herstelonderzoek hebben we gesproken over de waarborg
van het onderwijsproces, het schoolklimaat, de resultaten en de
kwaliteitszorg en ambitie. De directie heeft voldoende zicht op de
kwaliteitsverbetering en dat toont zich ook in het jaarplan en de
activiteiten die de directie en het team ondernemen,
om kwaliteitscultuur verder te professionaliseren.
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5 . Reactie van het bestuur
Identiteit
MZH is een organisatie die haar bestaansrecht een tiental jaar geleden
vond in de kracht van samenwerking. De scholen die vanaf dat
moment samen verder gingen kenden alle een historie als éénpitter.
Het afdekken van financiële risico’s, het voeren van een gezamenlijk
personeelsbeleid, het gezamenlijk werken aan kwaliteitsverbetering
en het vergroten van de bestuurlijke slagkracht vormden daarbij de
elementen van synergie.
Strategisch Plan
Als college van bestuur werken we nu samen met de directeuren aan
een nieuw strategisch plan. Op basis van de ontwikkelde koers en een
aantal richtinggevende uitspraken leggen we momenteel vast wat we
over vier jaar bij de stichting MZH willen zien; per onderdeel vertaald
in ambitieuze doelen. Vervolgens stellen we vast op welke wijze we
behaalde doelen zichtbaar willen maken. Daarmee zetten we als
organisatie een stap vooruit: niet alleen de doel zichtbaar maken maar
ook onze ambities, die verder gaan dan de minimumdoelen.
Eenheid in verbondenheid
De MZH-scholen liggen geografisch gespreid in Zuid-Holland
zuidwest. Samenwerking en kennisuitruil vergen daardoor een extra
inspanning. Toch willen we dit in de komende vier jaar vorm gaan
geven door ‘eenheid in verbondenheid’ tot expressie te laten komen.
Dit realiseren we door de schoolplannen voor de komende vier jaar te
laten maken binnen de kaders van het strategisch beleidsplan.
Scholen mogen zich daarbij onderscheiden, want we vinden het
belangrijk dat ouders kunnen kiezen welke school het best past bij
hun opvoedingsfilosofie, bij hun kind en hun gezin. Daarbij bieden we
ouders de kwaliteitsgarantie van een MZH-school.
Interne en externe verantwoording
Wij leggen intern en extern verantwoording af van de mate waarin
we onze doelen bereiken. Met behulp van de PDCA-cyclus analyseren
we wat aan onze resultaten ten grondslag ligt. We kiezen bewust voor
het formuleren van doelen in plaats van het beschrijven van
activiteiten. Ook in de komende schoolplannen besteden we hier
aandacht aan. De verantwoordelijkheid voor het bereiken van de
doelen leggen we zo laag als mogelijk in de organisatie.
Bij het vastleggen van de ambities van een school is maatwerk op zijn
plaats, want de leerlingenpopulatie kan sterk verschillen. Bij alle
scholen echter krijgt het doorlopen van de PDCA- cyclus expliciet
aandacht: resultaten analyseren, een plan van aanpak vaststellen, dit
plan uitvoeren en opnieuw de resultaten analyseren. Een belangrijke
rol met betrekking tot het
concretiseren van doelen en het bewaken van resultaten zien we
daarbij weggelegd voor onze kwaliteitsmedewerker, in samenspraak
met de samenwerkende intern begeleiders. Speciale aandacht zal
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uitgaan naar de resultaten van onze scholen voor de eindtoets. Deze
zijn niet altijd in lijn met wat er in de acht jaren ervoor aan kennis over
de ontwikkeling van leerlingen is opgebouwd.
Governance en medezeggenschap
In de toekomst gaan we specifieker aangeven –onder meer in het
jaarverslag- wat de rol van de raad van toezicht is geweest in
beleidsbepalende discussies, alsmede in haar rol van toezichthouder
op doelmatigheid. De medezeggenschap is op orde, maar de
transparantie en de verslaglegging kunnen beter. We zullen stappen
ondernemen waardoor van de standpuntbepaling van de GMR
eenvoudiger door alle stakeholders kennis kan worden genomen.
Financieel beheer
Het financieel beheer van onze stichting is op orde, zo bevestigt ook
onze accountant. Een vernieuwde risico-analyse zal nog meer houvast
geven bij het uitstippelen van meerjarentrajecten. De zich
voortdurend ontwikkelende wet- en regelgeving maakt het tot een
uitdaging om de solide financiële positie ook te consolideren. In de
komende jaren zal MZH een aantal nieuwbouwtrajecten realiseren;
ook hiermee zijn grote financiële belangen gemoeid die een fiks
beslag zullen leggen, niet alleen op de reserves van de stichting maar
ook op de organieke spankracht.
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