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INLEIDING 

De decretale basis van het onderzoek 

Tijdens een doorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de school 

1. de onderwijsreglementering respecteert, 
2. op systematische wijze haar eigen kwaliteit onderzoekt en bewaakt, 
3. haar tekorten al dan niet zelfstandig kan wegwerken 
(zie artikel 38 van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs, 8 mei 2009). 

 

Een doorlichting is dus een onderzoek van 

1. de onderwijsreglementering, 
2. de kwaliteitsbewaking door de school, 
3. het algemeen beleid van de school. 
 

Een onderzoek in drie fasen 

Een doorlichting bestaat uit drie fasen: het vooronderzoek, het doorlichtingsbezoek en het 

doorlichtingsverslag. 

 Tijdens het vooronderzoek bekijkt het inspectieteam de gehele school aan de hand van het CIPO-

referentiekader. Het vooronderzoek wordt afgesloten met een doorlichtingsfocus: een selectie van te 

onderzoeken aspecten tijdens het doorlichtingsbezoek. 

 Tijdens het doorlichtingsbezoek voert de onderwijsinspectie het onderzoek uit aan de hand van 

observaties, gesprekken en analyse van documenten. 

 Het doorlichtingsverslag beschrijft het resultaat van de doorlichting, bevat een advies over de verdere 

erkenning en wordt gepubliceerd op www.doorlichtingsverslagen.be. 

 

Een gedifferentieerd onderzoek 

1. Omdat de onderwijsinspectie gedifferentieerd doorlicht, onderzoekt het inspectieteam in de school een 
selectie van de onderwijsreglementering: 

 het voldoen aan de onderwijsdoelstellingen 

Hiertoe selecteert de onderwijsinspectie een aantal leergebieden. 

Daarbij onderzoekt de onderwijsinspectie altijd de volgende procesvariabelen uit het CIPO-

referentiekader: 

 het onderwijsaanbod 

 de uitrusting 

 de evaluatiepraktijk 

 de leerbegeleiding. 

 een selectie van andere erkenningsvoorwaarden, waaronder de erkenningsvoorwaarde 

bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. 

 een selectie van overige regelgeving. 

 

2. Om de kwaliteitsbewaking door de school na te gaan, selecteert het inspectieteam een aantal 
procesvariabelen. Het inspectieteam gaat met de kwaliteitswijzer na of de school voor deze 
procesvariabelen aandacht heeft voor  

 doelgerichtheid: welke doelen stelt de school voorop? 

 ondersteuning: welke ondersteunende initiatieven neemt de school om efficiënt en doelgericht te 

werken? 

 doeltreffendheid: bereikt de school de doelen en gaat de school dit na? 

 ontwikkeling: heeft de school aandacht voor nieuwe ontwikkelingen? 
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3. Het inspectieteam onderzoekt ten slotte het algemeen beleid van de school aan de hand van vier 
procesvariabelen: leiderschap, visieontwikkeling, besluitvorming, kwaliteitszorg. 
In dit luik rapporteert het inspectieteam ook over het zorg- en gelijkeonderwijskansenbeleid van de 

school. 

 

Het advies 

De adviezen die de onderwijsinspectie uitbrengt, hebben betrekking op alle of op afzonderlijke 

structuuronderdelen van de school. De onderwijsinspectie kan drie adviezen uitbrengen: 

 een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school of van 

structuuronderdelen. 

 een beperkt gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de erkenning van de school of van 

structuuronderdelen als de school binnen een bepaalde periode voldoet aan de voorwaarden vermeld 

in het advies. 

 een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning van 

de school of van structuuronderdelen op te starten. 

 

Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of de school de vastgestelde tekorten 

zelfstandig kan wegwerken. 

 

 

Tot slot 

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve doorlichtingsverslag 

informeert de directeur van de school de ouders en leerlingen over de mogelijkheid tot inzage.  

Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van de school het verslag volledig 

bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van de school of zijn gemandateerde tekent het 

verslag voor gezien. Het bestuur stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de 

onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen. 

 

De school mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden. 

 

 

Meer informatie? 

www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be 

http://www.onderwijsinspectie.be/
http://www.doorlichtingsverslagen.be/
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1 SAMENVATTING 

Dit verslag rapporteert over de doorlichting van Vrije Basisschool 'Sint-Vincentius' in de landelijke 

gemeente Aaigem, een deelgemeente van Erpe-Mere. De directeur werkte twee jaar deeltijds en vanaf dit 

schooljaar voltijds in haar functie. De leerlingen komen vooral uit de buurt van de school en uit naburige 

gemeenten. 

De onderwijsinspectie houdt in haar oordeel rekening met specifieke kenmerken van de school, de 

omgeving, het personeel en de leerlingen. 

Op basis van het vooronderzoek van 28 november 2016 bepaalde de onderwijsinspectie de focus die ze 

tijdens deze doorlichting onderzocht. In de kleuterafdeling ging ze de inspanningen van het schoolteam na 

om voor wiskundige initiatie en muzische vorming de ontwikkelingsdoelen na te streven. In de lagere 

afdeling ging de onderwijsinspectie na in hoeverre de school de eindtermen voor wiskunde en muzische 

vorming bereikt. Daarnaast peilde de onderwijsinspectie naar de kwaliteit en de kwaliteitsbewaking van de 

evaluatiepraktijk en de sociale en emotionele begeleiding en naar aspecten van het algemeen beleid. 

Tenslotte onderzocht ze ook een selectie van regelgeving en de mate waarin de school aandacht heeft voor 

de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de leeromgeving. 

Het onderzoek naar de onderwijsdoelstellingen wijst uit dat in de kleuteronderwijzers voldoende 

inspanningen leveren voor de onderzochte leergebieden om aan de verwachtingen van de overheid te 

voldoen. Het kleuterschoolteam streeft de ontwikkelingsdoelen voor de leergebieden wiskundige initiatie 

en muzische vorming in voldoende mate na. Kleuteronderwijzers maken gaandeweg doelgerichte en 

doordachte planningen, gericht op het aanbod van de verschillende leergebieden en domeinen. 

Verschillende afspraken verzekeren de graduele opbouw van het aanbod. De kleuteronderwijzers streven 

naar een breed, uitdagend thematisch aanbod. De kleuteronderwijzers voorzien actieve werkvormen 

waarbij kleuters de kans krijgen om en zelfstandigheid te verwerven en samen te werken. De kleuters 

krijgen kansen tot zelfreflectie en meer en meer tot de actieve participatie aan het eigen leerproces. De 

klasinrichting en de hoekenverrijking bevorderen het wiskundig handelen en de denkontwikkeling. Binnen 

het aanbod van wiskunde laten de kleuteronderwijzers nog kansen liggen tot meten en experimenteren. 

Binnen muzische vorming bieden de kleuteronderwijzers kansen tot exploreren en experimenteren binnen 

gevarieerde muzische activiteiten. Vooral binnen het domein beeld zijn er nog groeikansen om het 

beschouwen verder te verrijken en om het muzisch proces van ontwerpen en creëren te voeden en zo tot 

unieke creaties te komen. Het kleuterschoolteam groeit in het breed evalueren van muzische activiteiten. 

Kleuters krijgen kansen om tot zelf- en peerevaluatie te komen. 

Het kleuterschoolteam neemt waardevolle initiatieven voor preventie en remediëring binnen de 

preventieve basiszorg. Ze kunnen de analyse van de evaluatiegegevens van wiskundige initiatie effectiever 

verdiepen om het onderwijsaanbod beter af te stemmen en handelingsplanmatig werken op te starten. De 

kleuteronderwijzers gebruiken de onderwijstijd optimaal en beschikken over voldoende 

ontwikkelingsmaterialen. Ze getuigen van een hoge betrokkenheid en professionaliteit en slagen erin om 

de kleuters uit te dagen. 

In de lagere afdeling wijst het onderzoek uit dat de resultaten van de onderzochte leergebieden voldoen 

aan de verwachtingen van de overheid. Voor de leergebieden wiskunde en muzische vorming streven de 

onderwijzers met de leerlingen de eindtermen in voldoende mate na. De verschillende domeinen van 

wiskunde komen evenwichtig aan bod. De onderwijzers streven binnen het onderwijsleerproces naar een 

actieve en procesmatige ontwikkeling van vaardigheden en rekenstrategieën. Vanuit het 

onderwijsleerpakket krijgen leerlingen reële contexten en probleemstellingen aangeboden als uitgangspunt 

in de wiskundelessen. Het klasmanagement is in de meeste klassen gericht op doelgerichte differentiatie en 

een verhoogde participatie van de leerlingen aan hun eigen leerproces. De leerlingen krijgen kansen tot 

zelfreflectie.  
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Niet in alle klassen geven onderwijzers doelgerichte aandacht aan ondersteunende stappen binnen het 

wiskundig proces; van concreet over schematisch naar abstract denken. 

De onderwijzers stemmen het onderwijsaanbod af op de noden van de leerlingen en op het vergroten van 

de leerwinst. Ze investeren in de preventieve basiszorg. Het schoolteam kan de analyse van de 

evaluatiegegevens van wiskunde verdiepen om het onderwijsaanbod beter af te stemmen en 

handelingsplanmatig werken op te starten. De analyse van outputgegevens resulteert in acties ter 

verbetering van meten en metend rekenen. 

De onderwijzers richten het onderwijsaanbod van muzische vorming op de verschillende muzische 

domeinen. Ze groeiden gedurende het implementatieproces van het leerplan in creativiteit en de gerichte 

aandacht voor de verschillende domeinen en aspecten binnen de domeinen. In verschillende klassen gaat 

aan het muzisch creatief proces het beschouwen vooraf om het ontwerpen en creëren te voeden en zo tot 

unieke creaties te komen. De evaluatiepraktijk voor muzische vorming is in verschillende klassen breed en 

gericht op proces en product. Reflectie, zelf- en peerevaluatie komen doorgaans ruim aan bod. De school 

neemt initiatieven om voor de leerlingen toonmomenten te organiseren, zowel schoolintern als -extern. 

Het onderzoek naar de kwaliteit en de kwaliteitsbewaking van de processen in de focus maakt duidelijk dat 

het team zowel voor sociale en emotionele begeleiding als voor de evaluatiepraktijk beschikt over 

doorleefde visieteksten. Het intern beleid voorziet de nodige structuren om de processen gelijkgericht 

vorm te geven, te evalueren en bij te sturen. Sociale en emotionele begeleiding en relationele opvoeding 

zijn de basis van het leren en leven op school. Het schoolteam neemt daartoe de nodige initiatieven vanuit 

een gedragen visie en na onderling overleg. Sociale en emotionele begeleiding en specifiek de preventie 

van de pestproblematiek zijn op deze school bespreekbaar in het team, met de leerlingen en met de 

ouders. De axenroos is de basis voor het aanbod, de bespreekbaarheid en de evaluatie van de sociale 

vaardigheden. 

Op schoolniveau zijn waardevolle aanzetten tot gericht en breed evalueren. Leerlingen krijgen gaandeweg 

een actieve participatie in het evaluatieproces. Het schoolteam gaf al waardevolle aanzetten om de vele 

evaluatiegegevens kritisch en diepgaand te analyseren en te interpreteren. Het team kan dit proces verder 

verdiepen om de eigen onderwijskwaliteit in beeld te brengen en waar nodig bij te sturen. Het schoolteam 

kent de nodige prioriteiten om beide processen verder uit te zetten. 

De sterkte van de school ligt in het inspirerend leiderschap, de visie op goed onderwijs en de grote 

gezamenlijke doelgerichtheid van een gemotiveerd en enthousiast team. De directeur zet in overleg met de 

zorgcoördinator en de werkgroepen de nodige structuren uit. Ze heeft zicht op de ontwikkeling van de 

school en weet het team daarin te motiveren. Ze biedt het team de nodige ondersteuning binnen alle 

facetten van de werking en zet in op individuele talenten, interesses en op samenwerking. 

Het team is bereid om zich verder te professionaliseren. Doorheen de jaren wist het team waardevolle 

initiatieven te borgen en bij te sturen om tegemoet te komen aan de prioriteiten van de school. Het 

outputbeleid is enerzijds gericht op leerwinst en anderzijds op het bekomen van een leefgemeenschap op 

school. 

Het schoolteam analyseert gaandeweg de outputgegevens en plant de nodige bijsturingen om de eigen 

kwaliteit te versterken. 

De onderwijsinspectie besluit haar erkenningsonderzoek op vlak van de onderwijsdoelstellingen met een 

gunstig advies voor zowel de kleuter- als de lagere afdeling. De onderwijsinspectie geeft eveneens een 

gunstig advies voor de "overige erkenningsvoorwaarden" en de erkenningsvoorwaarde "bewoonbaarheid, 

veiligheid en hygiëne". De onderwijsinspectie waardeert de inspanningen van alle schoolbetrokkenen. Ze 

rekent op de bereidheid, de collegialiteit en de betrokkenheid van alle schoolteamleden om verder te 

bouwen aan kwaliteitsvol onderwijs en wenst de school daarbij alle succes toe.   
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2 DOORLICHTINGSFOCUS 

Op basis van het vooronderzoek en in het kader van een gedifferentieerde doorlichting selecteerde de 

onderwijsinspectie onderstaande leergebieden en procesindicatoren/procesvariabelen voor verder 

onderzoek. 

2.1 Leergebieden in de doorlichtingsfocus 
 

Kleuteronderwijs - Leergebieden 

wiskundige initiatie 

muzische vorming 
 

Lager onderwijs - Leergebieden 

wiskunde 

muzische vorming 
 
 

2.2 Procesindicatoren of procesvariabelen in de doorlichtingsfocus 

Onderwijs - Begeleiding  

 Sociale en emotionele begeleiding 

Onderwijs - Evaluatie  

 Evaluatiepraktijk   
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3 RESPECTEERT DE SCHOOL DE ONDERWIJSREGLEMENTERING? 

3.1 Respecteert de school de erkenningsvoorwaarden? 

3.1.1 Voldoet de school aan de onderwijsdoelstellingen? 

Het onderzoek naar het voldoen aan de onderwijsdoelstellingen levert voor de geselecteerde leergebieden 

het volgende op. 
 

3.1.1.1 Kleuteronderwijs: wiskundige initiatie 

Voldoet 

De kleuteronderwijzers streven de ontwikkelingsdoelen voor het leergebied wiskundige initiatie in 

voldoende mate na. Afspraken bevorderen de graduele opbouw van het aanbod. De kleuteronderwijzers 

realiseren een breed en uitdagend aanbod via thema’s. De werkvormen, de klasinrichting en de 

hoekenverrijking bevorderen de denkontwikkeling en het wiskundig handelen. Kleuters krijgen kansen om 

zelfstandigheid te verwerven, samen te werken en te reflecteren over het eigen leerproces. De 

kleuteronderwijzers zorgen gaandeweg voor een degelijke preventieve basiszorg. Ze beschikken over 

voldoende ontwikkelingsmaterialen. 

 

3.1.1.2 Kleuteronderwijs: muzische vorming 

Voldoet 

De kleuteronderwijzers streven de ontwikkelingsdoelen voor het leergebied muzische vorming in vol-

doende mate na. De planning is gericht op de integratie van de verschillende domeinen van muzische 

vorming binnen het thematisch aanbod. Binnen muzische vorming bieden de kleuteronderwijzers kansen 

tot exploreren en experimenteren en tot gevarieerde muzische activiteiten. Het kleuterschoolteam groeit 

in het breed evalueren van muzische activiteiten en ze doen dit vaak samen met de kleuters. Het muzisch 

proces krijgt voor de meeste domeinen voldoende aandacht.  

 

3.1.1.3 Kleuteronderwijs: muzische vorming en wiskundige initiatie 
 

Curriculum 

Onderwijsaanbod 

Referentiekader 

Planning 

Evenwichtig en volledig 

Samenhang 

Brede harmonische vorming 

Actief leren 

 

De kleuteronderwijzers streven bij de kleuters in voldoende mate de 

ontwikkelingsdoelen voor wiskundige initiatie en muzische vorming na. 

Zowel het leerplan als de informatiebron van de eigen onderwijskoepel vormen 

het referentiekader om het activiteitenaanbod te plannen en voor te bereiden. 

Sommige kleuteronderwijzers zijn nog zoekende om bij de geleide activiteiten 

en de activiteiten in de speelwerkplekken die doelen te selecteren die ze 

intentioneel willen realiseren. Het bewaken van de realisatie van de 

leerplandoelen voor wiskundige initiatie gebeurt nog niet op een efficiënte en 

systematische wijze. Voor muzische vorming houdt het team de nagestreefde 

doelen in de eigen klas bij voor alle domeinen. Dit document geven ze door 

naar de volgende klas om op die manier zicht te krijgen op de graduele 

opbouw. Eind vorig schooljaar spoorde het team de hiaten op binnen het 

aanbod. Momenteel zijn nog geen afspraken over de klassen heen om het 

aanbod bij te sturen. 
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Bij de vaste thema’s, die in elke klas aan bod komen, overleggen de kleuter-

onderwijzers met het oog op gradatie. Het kleuterschoolteam beschikt over 

leerinhoudelijke en graduele afspraken zoals kalenders, de dominante doelen, 

na te streven begrippen, woordenschat,… 

Voor wiskunde zijn de doelen van het leerplan ondersteunend voor de graduele 

opbouw. Verschillende degelijk voorbereide activiteiten en afspraken 

ondersteunen de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar. 

Kleuteronderwijzers plannen hun aanbod vanuit thema’s die aansluiten bij de 

leef- en belevingswereld van de kleuters. De thematische aanpak bevordert de 

horizontale samenhang tussen de verschillende leergebieden. Binnen het 

thema verrijken de kleuteronderwijzers doelgericht verschillende hoeken. 

De thema’s krijgen meestal een creatieve invulling en soms brengen kleuters 

zelf items binnen thema's aan. Sporadisch vertrekken de kleuteronderwijzers 

vanuit een brainstorm met de kleuters voor een nieuw thema of om een thema 

uit te breiden. Gaandeweg laten de kleuteronderwijzers afhankelijk van de 

interesses van de kleuters de thema’s uitbreiden en verdiepen. Op die manier 

wil het kleuterschoolteam de betrokkenheid verhogen en heeft het aandacht 

voor de basisveiligheid bij de kleuters. In sommige kleuterklassen duurt de 

klassikale instructie te lang waardoor kansen verloren gaan tot actieve 

participatie voor meerdere kleuters. 

Binnen het aanbod en de hoekenverrijking is voldoende kans tot 

experimenteren binnen de verschillende muzische domeinen. Via de muzische 

vorming stimuleert het team tevens de taal- en denkontwikkeling. In de 

hoekenverrijking krijgen de kleuters kansen om de vooropgestelde doelen, 

vooral voor wiskundige initiatie, in verschillende situaties te oefenen. 

Probleemoplossend denken komt in mindere mate aan bod. Wiskunde gaat nog 

steeds te weinig uit van het ervaren en meten maar beperkt zich te vaak tot 

getalbegrip, getallen en hoeveelheden. 

Het team streeft ernaar om van het leerproces een actief en constructief proces 

te maken waar zowel samenwerkend leren als zelfstandig leren aan bod komen. 

Voor muzische vorming nemen de kleuteronderwijzers in zekere mate 

initiatieven om vanuit het beschouwende te komen tot een creatief en muzisch 

proces. Vooral voor beeld beperkt dit zich vaak nog tot waarnemen. De kleuters 

krijgen nog niet altijd kansen om tot een eigen creatief en muzisch proces te 

komen. 

Bij de oudste kleuters ondersteunt het contractwerk het zelfstandig werken, 

het plannen, het evalueren en de zelfreflectie. Het kleuterschoolteam 

introduceert stimulerende acties om kleuters uit te dagen, onder andere de 

puzzelkampioen, de maandelijkse opdracht in het kader van de meervoudige 

intelligentie, wedstrijden naar aanleiding van feesten,… Kleuters krijgen de kans 

om een positief zelfbeeld op te bouwen door de communicatie over de eigen 

talenten. Verschillende muzische activiteiten gebeuren op schoolniveau en 

kleuters krijgen daarbij voldoende kans om hun creaties te tonen. Op 

regelmatige tijdstippen wonen kleuters een professionele theatervoorstelling 

bij. De werkgroep animatie ondersteunt en stimuleert muzische activiteiten op 

school. Deze werkgroep zorgt voor de coördinatie van de feesten waarin 

kleuters een actieve rol hebben en hun talenten kunnen tonen. 
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De geplande activiteiten staan vermeld op een themablaadje voor de ouders 

met als doel ook de ouders te betrekken bij het schoolleven van het kind. 
 

 

Materieel beheer 

Uitrusting 

Ontwikkelingsmaterialen 

 

De school voorziet voldoende ontwikkelingsmaterialen voor het nastreven van 

de leerplandoelen. Het team beschikt over voldoende concreet en kosteloos 

materiaal om kleuters uit te dagen. Gaandeweg gaan de kleuteronderwijzers 

over naar concrete spelen en activiteiten en streven ze naar het functioneel 

gebruik van speelwerkbladen. Contractwerk is vooral gericht op actief handelen 

en werken met concreet materiaal. Kleuteronderwijzers ontwerpen en maken 

veel materiaal zelf zoals spellen en opdrachtkaarten. 
 

 

Evaluatie 

Evaluatiepraktijk  

Evenwichtig en representatief 

Kindvolgsysteem 

Gericht op bijsturing 

 

Kleuteronderwijzers noteren observatiegegevens met betrekking tot de brede 

persoonlijkheidsontplooiing na verschillende activiteiten. Ze benutten die 

observatiegegevens als basis voor preventie en remediëring binnen de 

preventieve basiszorg en de verhoogde zorg, de kindbesprekingen, het invullen 

van het leerlingvolgsysteem en het onderbouwen van de oudercontacten. 

De kleuteronderwijzers geven positieve aanzetten tot kindgesprekken, gericht 

op zelfevaluatie en evaluatie met kleuters. Kleuters krijgen kansen om zichzelf 

en soms hun klasgenootjes te evalueren na activiteiten. Verschillende 

differentiatievormen zijn opgenomen in de evaluatiekoffer die alle leerkrachten 

van de school kunnen gebruiken. 

Zowel de zorgleerkracht als de klastitularissen houden observatiegegevens bij. 

Vaak zijn deze vooral productgericht en in mindere mate procesgericht. 

In het kindvolgsysteem scoren kleuteronderwijzers twee keer per jaar 

verschillende ontwikkelingsaspecten van de brede persoonlijkheidsontwikkeling 

van de kleuters. Kleuteronderwijzers gebruiken een aantal criteria om tot een 

doelgerichte evaluatie te komen. De evaluatie van de muzische ontwikkeling 

van de kleuters komt niet aan bod in het kindvolgsysteem. 
 

 

Begeleiding 

Leerbegeleiding  

Beeldvorming 

Zorg 

 

Vanuit de zorgvisie streeft het team naar een krachtige leeromgeving zodat 

minder kleuters behoefte hebben aan verhoogde zorg. 

Het kleuterschoolteam benut meer en meer de verschillende evaluatiegegevens 

als basis om het aanbod bij te sturen zowel op individueel als op klasniveau als 

binnen de zorgwerking. De evaluatiegegevens staan genoteerd in het 

kindvolgsysteem. Kleuteronderwijzers ondersteunen de leerbegeleiding via 

doelgerichte interventies en differentiatie. Regelmatig overleg ondersteunt de 

werking. De oudste kleuters leggen genormeerde testen af; een rekenbe-

grippentest en een schoolrijpheidstest. Op basis van de rekenbegrippentest 

voorzien de klastitularissen in samenspraak met de zorgleerkracht voor 

remediëringsactiviteiten. Op school zijn prille aanzetten tot handelingsgericht 

werken waarbij vanuit een degelijke beginsituatieanalyse op een systematische 

wijze aan de preventieve basiszorg en de verhoogde zorg gewerkt wordt. 

Overgangsbesprekingen gebeuren formeel. De school informeert ouders over 

de vorderingen van de kleuters. 
 

 

  



 

DL – 23424 – bao – Vrije Basisschool Sint Vincentius te AAIGEM (Schooljaar 2016-2017)    11/25 

Professionalisering 

Deskundigheidsbevordering  

Interne expertise 

Nascholingen 

 

Het team werd gedurende een tweetal jaar intensief begeleid voor de 

implementatie van het leerplan muzische vorming. Wiskundige initiatie kwam 

in mindere mate aan bod binnen het nascholingsaanbod. Schoolintern plegen 

de kleuteronderwijzers het nodige overleg om te leren van elkaar en 

vernieuwingen vorm te geven. Een tweetal keer per jaar komen de 

kleuterleidsters samen binnen de scholengemeenschap, onder andere om 

doelgericht te leren werken, een gemeenschappelijk thema uit te zetten en te 

leren van elkaar. 
 

 

3.1.1.4 Lager onderwijs: wiskunde 

Voldoet 

Het lagereschoolteam realiseert een leerplangericht onderwijsaanbod. De verschillende domeinen van 

wiskunde komen evenwichtig aan bod. De onderwijzers streven binnen het onderwijs-leerproces naar een 

actieve en procesmatige ontwikkeling van vaardigheden en rekenstrategieën. Ze stemmen het 

onderwijsaanbod af op de noden van de leerlingen en op het vergroten van de leerwinst. Leerlingen krijgen 

gaandeweg een hogere participatie in het sturen en evalueren van het eigen leerproces. De onderwijzers 

investeren in de preventieve basiszorg. De analyse van outputgegevens resulteert in acties ter verbetering 

van meten en metend rekenen. Leerlingen krijgen de kans om reële contexten en probleemstellingen als 

uitgangspunt te nemen in de wiskundelessen. Het klasmanagement is in de meeste klassen gericht op 

doelgerichte differentiatie en een verhoogde participatie van de leerling aan zijn eigen leerproces. 

 

Curriculum 

Onderwijsaanbod 

Referentiekader 

Planning 

Evenwichtig en volledig 

Samenhang 

Brede harmonische vorming 

Actief leren 

 

Het schoolbeleid koos voor een nieuw onderwijsleerpakket voor wiskunde om 

beter tegemoet te komen aan adaptief onderwijs. Sedert dit schooljaar voeren 

alle klassen het onderwijsleerpakket in. Het team pleegt het nodige overleg om 

de continuïteit te garanderen en de nieuwe pedagogisch-didactische aanpak 

onder de knie te krijgen. Doorgaans gebruiken de onderwijzers vooral het 

onderwijsleerpakket, soms ook het leerplan, voor de planning en de 

voorbereiding van het onderwijsaanbod. Het team is vertrouwd met basis- en 

uitbreidingsleerstof en biedt deze passend aan. 

Het onderwijsleerpakket, een aantal schoolinterne afspraken en het leerplan 

zorgen voor de graduele opbouw van het aanbod. Er zijn gezamenlijke 

activiteiten en een aantal concrete afspraken tussen de derde kleuterklas en 

het eerste leerjaar over het aanbod wiskundige initiatie. 

De meeste onderwijzers leveren waardevolle aanzetten om, zoals het 

onderwijsleerpakket het bij verschillende lessen voorstelt, te werken vanuit een 

doelenverduidelijking en een probleemstelling bij het begin van de les. 

Daarnaast streven de onderwijzers er doorgaans bewust naar om vanuit de 

ervaring, de realiteit, concrete situaties of rekenverhalen te werken om het 

inzichtelijk wiskundeproces te ondersteunen. 

Leerlingen krijgen kansen om wiskundige handelingen te verwoorden en te 

reflecteren over oplossingsstrategieën. In verschillende klassen introduceren 

onderwijzers werkvormen die erop gericht zijn om leerlingen actief te laten 

meewerken tijdens de lessen. In een aantal klassen kan dit laatste uitbreiding 

krijgen. De onderwijzers plannen vormen van samenwerkend leren, waarbij de 

leerlingen leren van elkaar of inzichten uitdiepen. Leerlingen krijgen 

uitdagingen om tot zelfstandig en zelfgestuurd leren te komen. 
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Via het driesporenmodel, waarbij leerlingen in homogene groepen uitleg en/of 

uitdaging krijgen, streeft het team naar actieve participatie en leerwinst. In 

verschillende klassen kunnen leerlingen zelf al inschatten bij welke groep ze 

willen werken. Alternerend organiseren de onderwijzers ook kansen tot 

samenwerking en leren van elkaar in heterogene groepen. Het team heeft 

aandacht voor leren leren, onder andere via de onthoudkaders en leerwijzers. 

Om de leerwinst binnen meten en metend rekenen te verhogen maakte het 

team een meetklas met bijkomende materiaal. De referentiematen die het 

team in overleg koos, hangen in alle klassen. Het team gaf ook aanzetten tot 

een persoonlijk meetboekje voor elke leerling. 

De onderwijzers benutten kansen tot transfergericht wiskundeonderwijs door 

het geleerde of het geplande te laten aansluiten bij de realiteit of flexibel te 

laten toepassen in gevarieerde toepassingen. 

De meeste onderwijzers streven naar een minimum aan klassikale instructie, 

afhankelijk van de les. Niet in alle klassen geven onderwijzers doelgerichte 

aandacht aan het verwerven van wiskundige inhouden van concreet over 

schematisch naar abstract. 
 

 

Materieel beheer 

Uitrusting 

Leermiddelen 

 

In verschillende klassen integreren de onderwijzers ICT op een functionele wijze 

in de wiskundelessen. Op school is voldoende ondersteunend didactisch 

materiaal aanwezig. Verschillende onderwijzers gebruiken dit om leerlingen tot 

inzicht in het wiskundig proces te brengen. Het materiaal van meten en metend 

rekenen is aangevuld en verzameld in de meetklas. Onderwijzers maken zelf 

veel materiaal aan. 
 

 

Evaluatie 

Evaluatiepraktijk  

Evenwichtig en representatief 

Leerlingvolgsysteem 

Gericht op bijsturing 

 

Vanuit het onderwijsleerpakket heeft het team veel aandacht voor evaluatie. 

Vooreerst is er de inschatting, al dan niet door de leerling zelf, over het niveau 

waarop het kind verdere instructie krijgt. Daarnaast heeft het schoolteam 

aandacht voor permanente evaluatie en evaluatie op lagere termijn. Door deze 

permanente evaluatie en de foutenanalyses, die verschillende onderwijzers 

maken van de toetsen op langere termijn, hebben de onderwijzers zicht op de 

vorderingen van de leerlingen. De evaluatiegegevens zijn gericht op 

permanente bijsturing. De onderwijzers evalueren alle domeinen van het 

leergebied evenwichtig. 

Met de resultaten van de testen van het leerlingvolgsysteem heeft het team 

een zeker zicht op de vorderingen van de leerlingen. Het team laat echter 

kansen liggen tot diepgaande analyse van de genormeerde toetsen om het 

aanbod en de vorderingen van de leerlingen te evalueren. Het schoolteam 

gebruikt de eindtesten van het eigen net als basis voor de kwaliteitsbewaking. 

De analyse van deze testen resulteert in acties voor de hele basisschool. 

Onderwijzers houden op regelmatige tijdstippen kindgesprekken. Het team 

houdt overgangsgesprekken over de vorderingen van de leerlingen. 
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Evaluatie 

Rapporteringspraktijk 

Interne en externe 

communicatie  

Evenwichtig en volledig 

 

Leerlingen krijgen op regelmatige tijdstippen een rapport. Het team rapporteert 

over de verschillende domeinen van wiskunde. Voor wiskunde quoteert het 

team met punten, met uitzondering van het eerste leerjaar. De onderwijzers 

kunnen naast punten ook een quotatie geven voor de inzet van de leerlingen. 

Naast de behaalde punten staat ook het gewenst minimum vermeld. Op het 

rapport is ruimte voorzien voor feedback door zowel de leerkracht, de leerling 

als de ouders. 
 

 

Begeleiding 

Leerbegeleiding  

Beeldvorming 

Zorg 

 

De verschillende evaluatiegegevens zijn de basis voor de leerbegeleiding. De 

leerbegeleiding steunt voldoende op probleemanalyse om de differentiatie en 

remediëring af te stemmen op de noden van de leerling. De zorgondersteuning 

gebeurt doorgaans doelgericht en met de nodige afspraken tussen de 

klastitularis en de ondersteunende leerkracht. 

Verschillende differentiatievormen zoals het driesporenmodel maar ook het 

hoekenwerk en de herhalings- en remediëringslessen ondersteunen de 

leerbegeleiding. Zowel in de preventieve basiszorg als in de verhoogde zorg 

streeft het team ernaar om het didactisch proces, de leerinhouden en de 

remediëring te laten aansluiten bij de noden van de leerlingen. De onderwijzers 

laten echter nog kansen liggen om de evaluatiegegevens van verder te 

verdiepen en zo het handelingsplanmatig werken op te starten binnen zowel de 

preventieve basiszorg als de verhoogde zorg. 

Voor leerlingen met nood aan meer wiskundige uitdaging voorziet het team 

vanuit de methode de nodige uitdaging. 
 

 

Professionalisering 

Deskundigheidsbevordering  

Nascholingen 

Interne expertise 

 

Het team ging samen op zoek naar een onderwijsleerpakket dat tegemoet  

komt aan een aantal vooropgestelde criteria. Tijdens het verlof volgden 

verschillende onderwijzers nascholing om specifiek met dit onderwijsleerpakket 

te kunnen werken. De onderwijzers overleggen regelmatig zowel formeel als 

informeel om het onderwijsleerpakket te implementeren en de continuïteit te 

bewaken. Op een pedagogische studiedag toonden de onderwijzers elkaar op 

welke manier ze differentiëren met de bedoeling goeie praktijkvoorbeelden te 

delen. 
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3.1.1.5 Lager onderwijs: muzische vorming 

Voldoet 

De onderwijzers richten hun onderwijsaanbod van muzische vorming op de verschillende muzische 

domeinen. Ze groeiden gedurende het implementatieproces van het leerplan in creativiteit en de gerichte 

aandacht voor de verschillende domeinen en aspecten binnen de domeinen. In verschillende klassen gaat 

aan het muzisch creatief proces het beschouwen vooraf om het ontwerpen en creëren te voeden en zo tot 

unieke creaties te komen. De evaluatiepraktijk voor muzische vorming is in verschillende klassen breed en 

gericht op proces en product. Reflectie, zelf- en peerevaluatie komen doorgaans ruim aan bod. De school 

neemt initiatieven om voor de leerlingen toonmomenten te organiseren, zowel schoolintern als -extern. 

 

Curriculum 

Onderwijsaanbod 

Referentiekader 

Planning 

Evenwichtig en volledig 

Samenhang 

Brede harmonische vorming 

Actief leren 

 

De onderwijzers werken op een planmatige manier met het leerplan en hebben 

daarbij aandacht voor de volledigheid van het onderwijsaanbod. 

De onderwijzers werken op een planmatige manier met het leerplan en hebben 

daarbij aandacht voor de volledigheid van het onderwijsaanbod. 

De onderwijzers voorzien activiteiten die kaderen binnen de verschillende 

domeinen van muzische vorming. In de planningsdocumenten en tijdens enkele 

bijgewoonde activiteiten blijkt een zekere samenhang tussen verschillende 

muzische domeinen en met andere leergebieden. 

Om de verticale samenhang te bewaken, inventariseerde het team de muzische 

doelen en activiteiten. Het team kwam echter nog niet tot bijsturing van het 

aanbod en afspraken over de klassen heen om de volledigheid te garanderen. 

Verschillende onderwijzers laten zich regelmatig inspireren door een 

onderwijsleerpakket. Dit leidt tot waardevolle resultaten, onder andere via de 

ondersteuning door multimedia die daarin voorzien is. 

De meeste onderwijzers mikken tijdens de muzische activiteiten regelmatig op 

het samenspel tussen beschouwen en creëren. Ze geven aanzetten om de 

leerlingen tijdens muzische activiteiten aan te sturen tot exploreren en 

experimenteren met muzische materialen, technieken, ervaringen en 

mogelijkheden. De leerlingen krijgen meestal maar nog niet in alle klassen, 

voldoende kansen om tot persoonlijke inbreng, eigen vormgeving en expressie 

te komen. Het team hecht belang aan het creëren van een muzisch klimaat. 

Muzische vorming komt aan bod in schoolprojecten en activiteiten met de hele 

school. Leerlingen krijgen verschillende kansen tot gevarieerde toonmomenten 

en muzische ervaringen. Verschillende onderwijzers geven muzische 

tussendoortjes. Sommige acties zijn bedoeld om de talenten van de leerlingen 

te stimuleren. De werkgroep animatie ondersteunt en stimuleert muzische 

activiteiten op school. Deze werkgroep zorgt voor de coördinatie van de feesten 

waarin leerlingen een actieve rol hebben en hun talenten kunnen tonen. 
 

 

Materieel beheer 

Uitrusting 

Leermiddelen 

 

De school beschikt over voldoende materiaal om de leerplandoelen muzische 

vorming te bereiken. 
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Evaluatie 

Evaluatiepraktijk  

Evenwichtig en representatief 

Leerlingvolgsysteem 

Gericht op bijsturing 

 

Een aantal afspraken geeft richting aan de evaluatiepraktijk voor muzische 

vorming. De meeste onderwijzers integreren gaandeweg alternatieve evalua-

tievormen zoals groeps- en zelfevaluatie en -reflectie met en door de 

leerlingen. Bij de mondelinge evaluaties is er naast aandacht voor het 

welbevinden en de beleving van de leerlingen ook  vaak kans tot het geven van 

tips tot bijsturing van het muzische proces om tot sterkere muzische producten 

te komen. De evaluatie richt zich doorgaans zowel op het proces als op het 

product en de verworven vaardigheden. Het gebruik van multimediale 

middelen bij het evalueren is minimaal. In sommige klassen verduidelijken de 

onderwijzers de criteria voor de zelf- en peerevaluatie. De evaluatiekoffer is 

een waardevolle inspiratiebron voor het evaluatieproces binnen muzische 

vorming. Muzische vorming is niet opgenomen in het leerlingvolgsysteem. 
 

 

Begeleiding 

Leerbegeleiding  

Beeldvorming 

Zorg 

 

De onderwijzers benutten de muzische capaciteiten van de kinderen om het 

zelfbeeld van de leerlingen positief te beïnvloeden. Ze creëren een veilig en 

muzisch klimaat waarin de leerlingen zich kunnen ontplooien. Leerlingen krijgen 

voldoende kansen tot actieve participatie en reflectie. Via verschillende 

schoolinterne initiatieven spelen de onderwijzers in op de talenten van de 

leerlingen. 
 

 

Professionalisering 

Deskundigheidsbevordering  

Interne expertise 

Nascholingen 

 

Het schoolteam legde een traject af rond de implementatie van het leerplan 

muzische vorming. Schoolintern overleg ondersteunt de uitwerking van het 

implementatieproces. 

 

 

 

3.1.2 Voldoet de school aan de erkenningsvoorwaarde ’bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne’? 
 

De organisatie en de uitvoering van het welzijnsbeleid situeren zich op het niveau van de 

scholengemeenschap Sint-Lieven KBO. Een halftijds preventieadviseur niveau 3 ondersteunt de plaatselijke 

directeur. De school gaat op een vrij systematische wijze de situatie op het vlak van bewoonbaarheid, 

veiligheid en hygiëne na. Dat blijkt uit de regelmaat waarmee ze controles uitvoert. Daardoor is ze 

waakzaam voor mogelijke problemen. Het globale preventieplan en het jaaractieplan zijn recent uitgewerkt 

tot een bruikbaar en overzichtelijk instrument in functie van een dynamisch welzijnsbeleid. Inzake de 

organisatie van het veiligheidsbeleid zijn nog een paar aspecten voor verbetering vatbaar. Het aankoop- en 

indienststellingsbeleid is zeer pril en vertoont nog weinig systematiek. De school beschikt over een geldig 

keuringsverslag van de elektrische laag- en hoogspanningsinstallatie daterend van 07-11- 2016. Daarin 

staat dat de installatie niet voldoet aan de voorschriften. De school beschikt intussen over offerte. In 

afwachting van de uitvoering van de werken blijft het schoolbestuur verantwoordelijk voor de 

bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de kinderen en de personeelsleden. Het plaatsbezoek door de 

onderwijsinspectie wijst uit de schoolinfrastructuur een verzorgde, veilige en frisse indruk geeft. Inzake 

gezondheid en hygiëne van de leer- en werkomgeving merken we op dat de school niet over een aangepast 

toegankelijk toilet beschikt. Omwille van het engagement en de daadkracht van het schoolbestuur geeft de 

onderwijsinspectie een gunstig advies voor de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en 

hygiëne. Ze vertrouwt op het beleidsvoerend vermogen van de school om de resterende aandachtspunten 

weg te werken. 
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3.1.3 Voldoet de school aan de overige erkenningsvoorwaarden? 

Het onderzoek naar het voldoen aan de geselecteerde erkenningsvoorwaarden levert het volgende op. 
 

Onderzochte erkenningsvoorwaarden 

Leeft de school de bepalingen na over de taalregeling in het onderwijs? (decreet bao - art. 62,6°) ja 

Neemt de school de reglementering inzake vakantieperioden en de aanwending van de onderwijstijd, zoals 

bedoeld in artikel 50 in acht? (decreet bao - art. 62,8°) 

ja 

Heeft de school een beleidscontract of beleidsplan met een centrum voor leerlingenbegeleiding waarin de 

vereiste bepalingen zijn opgenomen? (decreet bao - art. 62,10°) 

ja 

Wordt de officiële school begeleid door de begeleidingsdienst van het GO!, OVSG of POV? (decreet bao - art. 

62,§2,4°) 

ja 

 

3.2 Respecteert de school de overige reglementering? 

Het onderzoek naar het voldoen aan de geselecteerde reglementering levert het volgende op. 
 

Onderzochte regelgeving 

Is er een schoolreglement waarin de verplichte bepalingen correct zijn opgenomen? (decreet bao - 

art. 37) 

ja 

• geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse gemeenschap en de 

rechtspersonen die ervan afhangen 

ja 

• de bijdrageregeling ja 

• de engagementsverklaring tussen de school en de ouders waarin wederzijdse afspraken worden opgenomen 

over het oudercontact, voldoende aanwezigheid, vormen van individuele leerlingenbegeleiding en het 

positieve engagement ten aanzien van de onderwijstaal 

ja 

• het recht op inzage door de ouders en hun recht op toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking 

hebben, waaronder de evaluatiegegevens die worden verzameld door de school 

ja 

• informatie over extra-murosactiviteiten ja 

• de afspraken in verband met het rookverbod ja 

• het reglement inzake tucht en schending van de leefregels van de leerlingen, met inbegrip van een 

preventieve schorsing, een tijdelijke uitsluiting of een definitieve uitsluiting en inzake de beroepsprocedure 

voor de definitieve uitsluiting, inbegrepen het hanteren van redelijke en haalbare termijnen 

ja 

• de procedures volgens welke getuigschriften worden toegekend, met inbegrip van de beroepsprocedure ja 

• bepalingen in verband met het recht op onderwijs aan huis ja 

• de afspraken in verband met onderwijs aan huis ja 

• richtlijnen inzake afwezigheden en te laat komen ja 

• afspraken in verband met huiswerk, agenda’s, leerlingenevaluatie en rapporten ja 

• de wijze waarop de leerlingenraad, de schoolraad en de ouderraad in voorkomend geval wordt samengesteld  ja 

• de vermelding dat bij schoolverandering leerlingengegevens worden overgedragen naar de nieuwe school 

tenzij, en voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt, de ouders er zich expliciet tegen 

verzetten na op hun verzoek deze gegevens te hebben ingezien 

ja 

Is het schoolreglement conform het inschrijvingsrecht? (decreet bao - art. 37) ja 
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Is er een schoolwerkplan waarin de verplichte bepalingen correct zijn opgenomen? (decreet bao - 

art. 47) 

ja 

• de omschrijving van het pedagogisch project zijnde het geheel van fundamentele uitgangspunten dat het 

schoolbestuur voor de school vastlegt 

ja 

• de organisatie van de school en voornamelijk de indeling in leerlingengroepen ja 

• de wijze waarop de school het leerproces van de leerlingen beoordeelt en daarover rapporteert ja 

• de voorzieningen in het gewoon onderwijs voor leerlingen met een handicap of die leerbedreigd zijn, inclusief 

de werkvormen met andere scholen van gewoon/buitengewoon onderwijs 

ja 

• de wijze waarop de school via haar zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid werkt aan de optimale leer- en 

ontwikkelingskansen van al haar leerlingen 

ja 

Bezorgt de school de verplichte informatie aan de ouders correct bij de eerste inschrijving? 

(decreet bao - art. 28) 

ja 

Voert de school  een zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid met het oog op de optimale leer- en 

ontwikkelingskansen van alle leerlingen? (decreet bao - art. 153 septies) 

ja 

Respecteert de school de voorgeschreven procedure die leidt tot het afleveren van een 

getuigschrift? (decreet bao - art. 53-57 en BVR van 24-11-1998) 

ja 

Worden de notulen van de klassenraad met betrekking tot het getuigschrift aangelegd en 

bewaard? (decreet bao - art. 53-57 en BVR van 24-11-1998) 

ja 

Verloopt het afleveren van de verklaringen aan leerlingen die geen getuigschriften basisonderwijs 

krijgen, correct? (decreet bao - art. 53-57 en BVR van 24-11-1998) 

ja 

Respecteert de school het recht op 28 lestijden per week? (decreet bao - art. 48) ja 
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4 BEWAAKT DE SCHOOL DE EIGEN KWALITEIT? 

Het onderzoek naar de kwaliteit en de kwaliteitsbewaking van de geselecteerde procesindicatoren of  

procesvariabelen levert het volgende op. 
 

4.1 Sociale en emotionele begeleiding 
 

Doelgerichtheid 

 

Vanuit de zorgvisie streeft het team ernaar om talenten en kenmerken van elk 

kind te benutten. Daarbij heeft de school oog voor cognitieve prestaties maar 

ook voor de sociaal- emotionele en psychomotorische ontwikkeling van elk 

kind, rekening houdend met hun eigenheid, specifieke situatie en 

persoonlijkheid. Het schoolteam streeft ernaar dat kinderen zich, 

overeenkomstig hun talenten en individuele mogelijkheden ten volle kunnen 

ontplooien. Daarom heeft het team, inherent aan de schoolcultuur veel 

aandacht voor het welbevinden en de sociale en emotionele begeleiding van de 

leerlingen. Het team beschikt tevens over een aantal visieteksten; de zorgvisie, 

de visie rond relationele vorming en de visie ter preventie van pesten, die de 

sociale en emotionele begeleiding ondersteunen. Via verschillende initiatieven, 

klasintern en op schoolniveau streeft het team ernaar om het kind actief te 

laten participeren in deze leef- en leergemeenschap door hen meer autonomie 

te geven. De school deelt deze visie met de ouders om samen school te maken. 
 

 

Ondersteuning 

 

Het schoolteam investeert in een positief schoolklimaat en het welbevinden 

van elk kind via preventieve en remediërende acties. Ter ondersteuning van 

haar acties beschikt het schoolteam over het nodige didactisch materiaal en de 

nodige afspraken. Op schoolniveau neemt het team initiatieven die de 

samenhorigheid ondersteunen zoals de vele vieringen met de hele school. Vaak 

gebeuren deze in samenwerking met de ouders. Het team ondersteunt het 

veilig gevoel op de speelplaats via middagactiviteiten en intentioneel toezicht 

tijdens de pauzes. Via het leerlingenparlement krijgen leerlingen gaandeweg 

meer inspraak en kansen om verantwoordelijkheid te dragen. Het team wil 

tevens de interactie tussen de kinderen en de omgeving bevorderen. Zo werkt 

de school samen met het aangrenzende rusthuis en met grootouders om 

wederzijds respect en waardering tussen de generaties te stimuleren. 

Schoolintern stimuleert de school de samenwerking tussen oudere en jongere 

kinderen. Dit gebeurt onder andere via klasoverschrijdende activiteiten en 

projecten die zowel het muzische, het motorische als de taalontwikkeling 

ondersteunen. 

Binnen het aanbod, de evaluatie en de rapportering werkt het schoolteam aan 

het nastreven van de sociale vaardigheden via de axenroos. Op school- en 

klasniveau zijn afspraken om het samen leven en leren te ondersteunen. 

Geheugensteunen aan de klaswanden ondersteunen dit klasintern. Bij 

inschrijving verwijst  het schoolteam voor de nieuwe leerlingen en de ouders 

naar de afspraken rond pestgedrag. Nieuwe leerlingen krijgen een meter of een 

peter. Daartoe zoekt de school vrijwilligers vanaf het vierde leerjaar. Via 

prentenboeken en multimedia wil de school onder andere relationele 

problematieken bespreekbaar maken. De school beschikt over een anti-

pestkoffer.  



 

DL – 23424 – bao – Vrije Basisschool Sint Vincentius te AAIGEM (Schooljaar 2016-2017)    19/25 

Klasintern streven leerkrachten via verschillende werkvormen naar 

samenwerken en leren van elkaar. De leerlingen van de derde graad krijgen info 

en acties rond cyberpesten. De school werkt met een vertrouwensleerkracht en 

neemt de nodige initiatieven bij ongewenst gedrag. Dit gebeurt in samenspraak 

met de ouders en het CLB, indien nodig. 
 

 

Doeltreffendheid 

 

De school installeerde een werkgroep welbevinden om te voorkomen dat 

initiatieven eenmalig blijven. Deze begeleidt het proces en organiseert de 

verschillende initiatieven. Sociale en emotionele begeleiding en specifiek de 

pestproblematiek zijn op deze school bespreekbaar in het team op de 

verschillende overlegmomenten, met de leerlingenraad en klasintern met de 

leerlingen. De axenroos is de basis voor de bespreekbaarheid en de evaluatie 

van de sociale vaardigheden. 
 

 

Ontwikkeling 

 

Het team evalueert zichzelf als sterk binnen dit proces wil de ingeslagen weg 

verder verdiepen en uitwerken. Momenteel is het team de talenten binnen de 

meervoudige intelligentie aan het verkennen. Het team wil dit verder 

uitwerken. In een aantal klassen kunnen gerichte afspraken het rustig 

samenwerken ondersteunen. 
 

 

4.2 Evaluatiepraktijk 
 

Doelgerichtheid 

 

Het team neemt een visietekst op evaluatie als uitgangspunt voor de praktijk. 

Vanuit deze tekst stelt het schoolteam dat evaluatie ingebed zit in het 

onderwijsleerproces. Vanuit de visietekst pleit  het schoolteam voor brede 

evaluatie met aandacht voor kennis, vaardigheden en attitudes. Naast de 

productevaluatie wil het team aandacht hebben voor procesevaluatie. Het 

team streeft tevens naar permanente evaluatie, met het oog op gerichte 

bijsturing, en naar evaluaties op langere termijn. 
 

 

Ondersteuning 

 

Het team neemt verschillende acties om de eigen visietekst tot leven te 

brengen. Van in de kleuterafdeling krijgen kleuters de kans om eigen werkjes te 

evalueren onder andere in het contractwerk. Via allerlei speelse werkvormen, 

onder andere verzameld in de evaluatiekoffer, verhogen de leerkrachten de 

klassikale en individuele reflectie op processen en producten. In de lagere 

afdeling krijgen deze werkvormen nog verdere uitbreiding en komen ze in 

verschillende klassen tot uiting in verschillende leergebieden en domeinen. 

Het schoolteam schenkt meer en meer aandacht aan de brede evaluatie van 

meerdere competenties. In de kleuterafdeling rapporteert het team daarover in 

het kindvolgsysteem. In de lagere afdeling rapporteert het team door onder 

andere bij de beschrijvingen op het rapport te vermelden of de evaluatie over 

kennis of over vaardigheden gaat. 

Het team evalueert de attitudes via het attituderapport op basis van de 

axenroos. Leerlingen en ouders krijgen de kans om zichzelf of hun kind te 

evalueren. Het schoolteam gebruikt een aantal criteria om tot evaluatie te 

komen. Deze zijn gradueel opgebouwd doorheen de lagere school. In de 

kleuterafdeling evalueert het team de sociale emotionele ontwikkeling en 

noteert het de bevindingen in het kindvolgsysteem. Dit is de basis voor 

schoolintern overleg en overleg met de ouders. 
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Naast de productevaluatie heeft het team aandacht voor procesevaluatie. In 

verschillende klassen is procesevaluatie met medewerking van de leerlingen 

inherent aan het onderwijsleerproces. Kleuteronderwijzers beschikken over 

verschillende observatie- en evaluatiegegevens om het leerproces te 

ondersteunen of bij te sturen. In de lagere afdeling houden verschillende 

leerkrachten nauwgezet de vorderingen van de leerlingen bij. 
 

 

Doeltreffendheid 

 

Het team integreert gaandeweg de visie op evaluatie in de eigen praktijk. 

Verschillende leerkrachten weten de visie op evaluatie sterk te integreren 

binnen de klaspraktijk, andere leerkrachten houden nog vast aan een sturende 

aanpak. Klasintern is in de meeste klassen aandacht voor brede evaluatie, zowel 

tijdens de permanente evaluatie als de evaluatie op langere termijn. In de 

lagere afdeling zijn er waardevolle aanzetten om attitudes, kennis en 

vaardigheden te evalueren en erover te rapporteren. De teamleden zitten hier 

in een proces omwille van de recente invoering van het nieuwe rapport. 
 

 

Ontwikkeling 

 

Het schoolteam wil het vooropgestelde evaluatieproces verder uitzetten 

volgens de eigen visie op goed evalueren. De leerkrachten kunnen de 

evaluatiekoffer die momenteel vooral in gebruik is voor muzische vorming, nog 

meer integreren binnen de andere leergebieden. 
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5 ALGEMEEN BELEID VAN DE SCHOOL 

Het onderzoek naar het algemeen beleid van de school levert volgende vaststellingen op. 
 

Leiderschap  De directeur ziet en benut de kansen om het leren en leven op school voor 

leerlingen en teamleden te optimaliseren. Zij inspireert, begeleidt en coacht 

haar team. Zij zet lijnen uit die ze samen met  de teamleden verder uitwerkt en 

borgt waardevolle initiatieven die langere termijn lopen op de school. Via 

gericht overleg streeft ze uniformiteit na om samen vorm te geven aan het 

onderwijs. Vooral met de zorgcoördinator zet zij beleidslijnen uit voor de 

school. Het intern leiderschap laat zich ondersteunen door werkgroepen die 

zowel praktisch als denkwerk realiseren. Het team draagt een grote 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leer- en ontwikkelingsprocessen en 

de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De directeur streeft 

naar een nauwe samenwerking met ouders en de lokale gemeenschap. De 

directeur volgt het schoolconcept op via informele en formele gesprekken, de 

opvolging van planningsdocumenten, klasbezoeken,… In haar korte 

ambtsperiode op deze school, 2 jaar deeltijds en sedert dit jaar voltijds, weet ze 

haar team te motiveren tot samen school maken en doelgericht werken. Zo 

peilde zij naar het doelgericht aanbod voor muzische vorming, een prioriteit 

van de voorbije jaren. Voor de leerkrachten is het duidelijk wat het beleid van 

hen verwacht en zij krijgen geregeld de kans tot individuele en teamgerichte 

reflectie. Samen met de zorgcoördinator wil de directeur verder werken aan 

een planmatig zorgbeleid. Daartoe werden recent belangrijke stappen gezet. 
 

Visieontwikkeling  De directeur heeft een gefundeerde visie op goed onderwijs. Recent werden 

een aantal visieteksten geschreven en uitgewerkt in concrete acties. De 

visieteksten zijn vaak gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De directeur 

weet dit om te zetten in eenvoudige teksten en duidelijke beleidslijnen. Alle 

leerkrachten zijn gemotiveerd en betrokken in het verhaal om op die manier 

verdere stappen te zetten. 
 

Besluitvorming  Leerkrachten weten via verschillende communicatiekanalen wat de visie en de 

meerwaarde is van initiatieven. Gesprekken, planningsdocumenten en de 

gerichte interne communicatie ondersteunen de veranderings- en 

verbeteringsprocessen in deze school. Ouders en zelfs leerlingen krijgen ruim 

voldoende informatie en inspraak via verschillende kanalen. Op school is een 

groeiende cultuur van professioneel leren van elkaar. Personeelsvergaderingen 

en andere interne overlegmomenten zijn vooral gericht op professionalisering 

en gerichte afspraken. Praktische afspraken en regelingen gebeuren vooral via 

de wekelijkse nieuwsbrief. 
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Kwaliteitszorg  De directeur zet een proces van kwaliteitszorg uit en betrekt het team hierbij. 

Dit leidt tot gerichte initiatieven. 

Doorheen het introductieproces van de onderwijsveranderingen heeft het 

schoolteam steeds aandacht voor kwaliteitszorg via de PDCA-cirkel (plan, do, 

check, act). Het schoolteam heeft planningen op korte en langere termijn. Door 

dataverzameling en analyse van de output wil het schoolbeleid proces- en 

planmatig werken om de kwaliteit van de school te verbeteren in overleg en 

met de participatie van alle teamleden. De school streeft ernaar om de eigen 

leerresultaten te verbeteren, in de eerste plaats door de verdere versterking 

van de preventieve basiszorg en verhoogde zorg. Daarnaast is de kwaliteitszorg 

sterk gericht op de school als leefgemeenschap. 
 

Talenbeleid  Het schoolteam detecteert de talige noden van de leerlingen. Leerkrachten 

zorgen doorgaans voor een klasklimaat en een klasinrichting waarin leerlingen 

met talige noden zich veilig voelen. Het klasmanagement is erop gericht om 

leerlingen met talige noden makkelijker en voldoende aan bod te laten komen 

tijdens het onderwijsleerproces. Leerkrachten bieden binnen de verschillende 

leergebieden taken aan die zowel de zwakkere als de sterke leerlingen 

voldoende kansen geven om ook op talig vlak te ontwikkelen. Het schoolteam 

heeft aandacht voor een communicatief taalgebruik in elk leergebied. 

Leerkrachten hanteren in de verschillende leergebieden werk- en 

groeperingsvormen die de communicatie en de interactie tussen de leerlingen 

bevorderen. Het schoolteam houdt rekening met de talige aspecten van de 

evaluatie. Leerkrachten houden bij de evaluatie van de verschillende 

leergebieden rekening met de talige mogelijkheden van de leerlingen. Het 

schoolteam heeft afspraken over de wijze waarop ze communiceert met 

ouders. Het schoolteam neemt initiatieven om met de ouders, zowel schriftelijk 

als mondeling, op een heldere en verstaanbare wijze te communiceren. 
 

GOK- en zorgbeleid  Het schoolteam baseert zijn zorg- en gelijkeonderwijskansenbeleid op de 

analyse van data die de meest relevante noden van leerlingen in kaart brengt. 

De school heeft een correct beeld van het aantal leerlingen dat vanuit het 

eerste leerjaar doorstroomt tot het zesde leerjaar zonder leerachterstand op te 

lopen. Ze zet gerichte acties op om de doorstroom te bevorderen. 

Het schoolteam heeft een visie over de wijze waarop het zijn zorg- en 

gelijkeonderwijskansenbeleid vorm wil geven. Het team organiseert de acties 

vanuit operationele doelen die aansluiten bij de noden van de leerlingen. 

De schoolorganisatie zorgt er in toenemende mate voor dat het team de 

vooropgestelde doelen binnen het zorg- en gelijkeonderwijskansenbeleid 

bereikt. De acties (op leerling-, leraren- en schoolniveau) die het schoolteam 

uitwerkt, sluiten aan op de vooropgestelde doelen. Hierbij is er ook enige 

aandacht voor kleuterparticipatie en voor het afstemmen van de eigen acties 

op het beleid van de scholengemeenschap. 

Het hele schoolteam kent de effecten van de acties binnen het zorg- en het 

gelijkeonderwijskansenbeleid. 

Het schoolteam heeft in zijn professionaliseringsbeleid aandacht voor de 

deskundigheidsbevordering van alle teamleden met het oog op het schooleigen 

zorg- en gelijkeonderwijskansenbeleid en neemt expliciete initiatieven om de 

opgedane inzichten en vaardigheden te implementeren op de werkvloer   
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6 STERKTES EN ZWAKTES VAN DE SCHOOL 

6.1 Wat doet de school goed? 

Wat betreft de erkenningsvoorwaarden 

 Leerkrachten bieden een gevarieerd en voldoende breed onderwijsaanbod aan voor beide onderzochte 

leergebieden. 

 Leerkrachten geven waardevolle aanzetten tot activerende werkvormen en samenwerkend leren. In dit 

proces krijgen kleuters en leerlingen kansen tot ontplooiing en meer en meer tot de actieve participatie 

aan het eigen leerproces. 

 De onderwijzers ondersteunen het aanbod binnen het wiskundeonderwijs door, vooral voor meten en 

metend rekenen, het didactisch materiaal doelgericht in te zetten ter ondersteuning van het wiskundig 

denken en handelen. 

 Leerkrachten houden rekening met specifieke noden van leerlingen en werken aan een degelijke 

preventieve basiszorg. 

Wat betreft de kwaliteit/kwaliteitsbewaking van de processen 

 Sociale en emotionele begeleiding en relationele opvoeding zijn de basis van het leren op school. Het 

schoolteam neemt daartoe de nodige initiatieven vanuit een gedragen visie. 

 Op schoolniveau zijn waardevolle aanzetten tot breed evalueren. Leerlingen krijgen gaandeweg een 

actieve participatie in het evaluatieproces. 

Wat betreft het algemeen beleid 

 Het schoolbeleid kan rekenen op een sterk gemotiveerd en enthousiast team. 

 De motiverende en coachende directeur heeft zicht op de ontwikkeling van de school, biedt het team de 

nodige ondersteuning en zet in op individuele talenten, interesses en samenwerking. 

 Het schoolteam verzamelt outputgegevens, gaandeweg analyseert het deze en plant het de nodige 

bijsturingen om de eigen kwaliteit te versterken. 

 Het schoolteam vertrekt bij vernieuwingsinitiatieven vanuit een gedragen visie die uitgewerkt is in 

duidelijke structuren en afspraken. 

 Het schoolteam weet zich voortdurend uitgedaagd om samen school te maken en zich verder te 

professionaliseren. 
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6.2 Wat kan de school verbeteren? 

Wat betreft de erkenningsvoorwaarden 

 De leerkrachten kunnen de analyse van de evaluatiegegevens van wiskunde verdiepen om het 

onderwijsaanbod beter af te stemmen en handelingsplanmatig werken op te starten. 

 Leerkrachten kunnen bij de muzische vorming het beschouwen verder verrijken om het muzisch proces 

van ontwerpen en creëren te voeden en zo tot unieke creaties te komen. 

 De leerkrachten kunnen het implementatieproces van muzische vorming verder optimaliseren, zoals 

reeds gepland. 

Wat betreft de kwaliteit/kwaliteitsbewaking van de processen 

 Het team kan het proces van breed evalueren verder uitwerken. 

 Het schoolteam kan de evaluatiegegevens kritisch en diepgaand analyseren en interpreteren om de 

eigen onderwijskwaliteit in beeld te brengen en waar nodig bij te sturen. 

Wat betreft het algemeen beleid 

 Het kwaliteitsbeleid kan verdere inbedding krijgen om te komen tot optimale ontwikkelings- en 

leerwinst voor alle leerlingen.   
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7 ADVIES BETREFFENDE DE ERKENNINGSVOORWAARDEN 

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies: 

GUNSTIG 

 voor de erkenningsvoorwaarde 'voldoen aan de onderwijsdoelstellingen' voor het kleuteronderwijs en 

het lager onderwijs. 
 

 voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'. 
 

 voor de overige erkenningsvoorwaarden. 
 
 

 

8 OVERIGE REGELGEVING: REGELING VOOR VERVOLG 

Op de gecontroleerde overige regelgeving werden door het inspectieteam geen inbreuken voor verder 

gevolg door de onderwijsinspectie vastgesteld. 
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