Kwaliteitsonderzoek

Datum vaststelling: 10 juli 2018

Samenvatting

Volgens het bestuur (Stichting Deventer en Almelose
Montessorischolen) is de Eerste Deventer Montessorischool Locatie
Van Lithstraat een goede school. Het bestuur heeft van deze school de
onderwijskwaliteit in kaart gebracht en de inspectie gevraagd een
onderzoek naar goed uit te voeren. Wij zijn het eens met het bestuur
dat dit een goede school is.
Wat gaat goed?
• De leraren zorgen er op een goede manier voor dat de leerlingen
veel kunnen leren. Dat geldt voor vakken als taal, lezen,
rekenen, kennis van de aarde en de wereld (kosmisch
onderwijs) maar ook voor vakken die de leerlingen kunnen
kiezen zoals Spaans of Pools.
• De school werkt met de leerlingen aan een goede
leerhouding door mogelijkheden te gebruiken om onderzoekend
te leren.
• Ook leren de leerlingen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
voor wat ze leren en hoe ze leren.
• Er zijn in het team afspraken gemaakt om de leerlingen zo goed
mogelijk te volgen in hun ontwikkeling en groei. De
leerlingen hebben zelf ook volop gelegenheid om over hun eigen
ontwikkeling na te denken en daar keuzes in te maken.
• In de groepen valt op dat de leraren ervoor zorgen dat de
leerlingen taakgericht kunnen werken en spelen en dat zij
betrokken zijn bij wat ze leren.
• De school handelt zorgvuldig in de taak die zij heeft om voor alle
leerlingen te werken aan een ononderbroken ontwikkeling. Ook
voor leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben.
• Er zijn veel partijen waarmee de school samenwerkt om ervoor te
zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk kan plaats vinden
voor de leerlingen.
• In de school is een veiligheidsbeleid vastgelegd dat voldoet aan
de wettelijke eisen.
• De leerlingen vertelden ons dat zij zich veilig voelen en dat ze blij
zijn met hun school, de leraren en de ruimte die er is om te leren.
• De mogelijkheid die er is voor de kinderen om veel te kunnen
bewegen, zowel buiten als binnen, is onderdeel van het
pedagogisch klimaat.
• De leerresultaten van de school zijn de afgelopen drie jaren
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steeds van voldoende kwaliteit.
• De directie en het team beschikken over veel gegevens die nodig
zijn om planmatig aan verbeteringen en veranderingen te
werken.
• De schoolorganisatie is open en transparant over wat zij
bereikt en van plan is met het onderwijs.
• De leraren voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
onderwijs en zij hebben oog voor wat nodig is in de school.
Wat kan beter?
• In de jaarlijkse schoolgids kan de school duidelijker zijn over wat
er is bereikt in het leren van de leerlingen.
• Het jaarplan, dat leidend is in de ontwikkelingen waaraan het
team werkt, kan doelgerichter.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - KWALITEITSONDERZOEK

3/16

Inhoudsopgave

1.

Opzet van het onderzoek

5

2.

Hoofdconclusie en vervolg

7

3.

Resultaten onderzoek

8

3.1. Onderwijsproces

8

4.

3.2. Schoolklimaat

10

3.3. Onderwijsresultaten

11

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

11

Reactie van het bestuur

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - KWALITEITSONDERZOEK

13

4/16

1 . Opzet van het onderzoek
De inspectie heeft op 31 mei 2018 een onderzoek naar goed
uitgevoerd op de Eerste Deventer Montessorischool Locatie Van
Lithstraat (hierna EDM).
Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair
onderwijs.

Standaard

Onderzocht?

Onderwijsproces
OP1 Aanbod

●

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP3 Didactisch handelen

●

OP4 (Extra) ondersteuning

●

OP6 Samenwerking

●

OP8 Toetsing en afsluiting

●

Schoolklimaat
SK1 Veiligheid

●

SK2 Pedagogisch klimaat

●

Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten

●

Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met
leerlingen, ouders, docenten en de directie.
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Legenda

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, de conclusie en het vervolgtoezicht.
Hoofdstuk 3 gaat verder in op de resultaten van het onderzoek op de
onderzochte standaarden. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur
op het onderzoek en het rapport opgenomen.

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
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2 . Hoofdconclusie en vervolg
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het
onderzoek bij Eerste Deventer Montessorischool (EDM), locatie van
Lithstraat.
We stellen vast dat de EDM volgens onze beslisregels een goede
school is. We hebben namelijk voor in totaal vier (van de
twaalf) standaarden uit het onderzoekskader goede kwaliteit gezien:
voor OP1 (aanbod), OP6 (samenwerking), SK2 (pedagogisch klimaat)
en KA2 (Kwaliteitscultuur). Verder zijn alle andere onderzochte
standaarden van voldoende kwaliteit.
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3 . Resultaten onderzoek
Hieronder lichten we onze oordelen toe, die we hebben gegeven
over de onderzochte standaarden in de vier kwaliteitsgebieden.

3.1. Onderwijsproces

De onderwijsprocessen zijn alle in orde en voor twee standaarden uit
dit kwaliteitsgebied stelden we vast dat de kwaliteit goed is.

Een goed onderwijsaanbod (OP1)
Het onderwijsaanbod is van goede kwaliteit. Het voldoet aan
de kerndoelen, het gaat uit van de referentieniveaus en het is gericht
op het bevorderen van actief burgerschap en sociale
integratie. Bovendien stemt het team dit aanbod op meerdere
manieren af op de onderwijsbehoeften van haar
leerlingenpopulatie. Er zijn mogelijkheden voor de meer begaafde
leerlingen om bijvoorbeeld Spaans of Pools te leren, de leerlingen die
dat nodig hebben, kunnen in de zogenaamde cogmed-training
aantoonbaar hun werkgeheugen verbeteren. De leraren bouwen
voortdurend aan hun onderwijsaanbod, de uitgangspunten van het
Montessori-onderwijs zijn daarin herkenbaar: kosmisch onderwijs, de
schooltuin, culturele ontwikkeling en onderzoekend leren zijn mooie
voorbeelden daarvan.

De
onderwijsprocessen
zijn in orde
en op
onderdelen
goed

Voldoende kwaliteit in het zicht op ontwikkeling van de leerlingen
(OP2)
De leraren hebben zicht op de ontwikkelingen en de (leer)vorderingen van hun leerlingen. Daarbij streven ze ernaar hun
leerlingen optimaal te betrekken bij het zicht op hun eigen
leerprocessen en leerresultaten. Dat doen zij met de doelenboekjes en
de Dit kan ik- en Kijk mij-map. In de Doorlopende Ondersteuningslijn
(DOL op Montessori Van Lith) heeft de school de basis en
uitgangspunten vastgelegd voor de wijze waarop de school de
ontwikkelingen van de leerlingen volgt. Daarmee is de werkwijze
inzichtelijk geborgd.
In de groepsbesprekingen, die zijn vastgelegd in de jaarkalender van
de school, bespreken de intern begeleider en de leraren de gegevens
uit observaties en toetsing. Vervolgens leidt dit tot plannen en
afspraken om te komen tot interventies of aanpassingen in het
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onderwijs. Deze werkwijze kan nog aan kracht winnen wanneer de
gegevens diepgaander worden geanalyseerd (bijvoorbeeld door na te
gaan welke leerstrategieën of deelvaardigheden een leerling wel of
niet inzet). Daardoor zal ook het didactisch handelen van de leraren
worden versterkt.

Het didactisch handelen van de leraren is in orde (OP3)
We hebben tijdens de bezoeken in de klas gezien dat het didactisch
handelen van voldoende kwaliteit was. In de routines die de meeste
leraren gebruikten, was de afstemming op de verschillen tussen de
leerlingen zichtbaar. Dat geldt ook voor de 'Montessori-waarden' die
de school nastreeft. De leerlingen toonden zich taakbetrokken en
verantwoordelijk voor wat zij (horen te) leren. We zagen in een
aantal groepen dat het vanzelfsprekend is dat de leraar de autonomie
en het eigenaarschap van de leerling aanspreekt zodat de
leerlingen kunnen leren vanuit eigen keuzes in het leerproces en een
eigen planning daarvan. Er was bovendien rust in de groepen en volop
gelegenheid voor de leerlingen om tot spelen en leren te komen of
spelend tot leren te komen.
De school biedt (extra) ondersteuning (OP4)
Voor die leerlingen die vanwege hun specifieke onderwijsbehoeften
een eigen leerlijn of een specifieke aanpak nodig hebben, biedt de
school voldoende mogelijkheden.
De intern begeleiders zorgen ervoor dat er op een inzichtelijke wijze is
vastgelegd waar de zorg en (extra) ondersteuning al in een vroeg
stadium nodig is. Daarbij is helder welke interventies worden
ingezet en hoe het effect daarvan is. Het is zichtbaar dat de school dit
ook opvat als een brede maatschappelijke opdracht die ze wil
vervullen binnen het geboden onderwijs.
De school werkt goed samen met diverse partners (OP6)
We waarderen deze standaard als goed. De school zoekt actief en
doelgericht partners om haar onderwijs voortdurend en op diverse
manieren te versterken. Daarbij handelt zij vanuit het belang van de
leerlingen en de onderwijsleerprocessen. Zo zijn ouders een
belangrijke partner in de verschillende schoolse activiteiten maar ook
in de leerprocessen van hun kind. In de wijk participeert de school
in een aantal overleggen waarbij zij dienstbaar is aan leerlingen
vanwege sociaal-maatschappelijke hulpvragen. Voor kinderen die die
vanuit een peuterspeelzaal worden aangemeld, vindt een warme
overdracht plaats om te werken aan een optimale doorlopende
ontwikkelingslijn. Waar nodig of mogelijk, werkt de school samen met
de peuterspeelzaal om voor het kind een goede start te realiseren in
de kleutergroep. Met het samenwerkingsverband werkt de school
intensief samen om, ook voor andere dan de al ingeschreven
leerlingen, een passend onderwijsarrangement te bieden. Wat ons
opviel, is dat de school dit opvat als een opdracht waarin de leerling
centraal staat.
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Daarnaast heeft het team van de EDM een open blik naar andere
onderwijssituaties; de leraren maken geregeld gebruik van de
mogelijkheid die hen wordt geboden om 'excursies' te maken
naar diverse andere scholen of naar onderwijs elders. Ten slotte is de
EDM inhoudelijk nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de
landelijke en de regionale Montessoriverenigingen.

Toetsing en afsluiting vinden plaats volgens de afspraken (OP8)
We stellen vast dat de school in de toetsing en afsluiting van het
onderwijs, handelt zoals het hoort. In het lerarenteam gelden
afspraken over de wijze waarop de leraren toetsen afnemen. De
leerlingen maken in groep 8 een eindtoets die conform de
voorschriften wordt afgenomen. De procedures voor de adviezen voor
leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan, voert de school
zorgvuldig uit.
Tussentijds vinden in alle groepen toetsen plaats op het terrein van de
Nederlandse taal en rekenen-wiskunde. Dit gebeurt binnen een
leerlingvolgsystematiek die aan de geldende kwaliteitseisen voldoet.
De school informeert de ouders over deze toetsing.

3.2. Schoolklimaat

De school heeft een deugdelijk veiligheidsbeleid (SK1)
Het veiligheidsbeleid dat de school heeft, voldoet aan de wettelijke
eisen. Er zijn afspraken vastgelegd over preventief en curatief
handelen waar het gaat om de veiligheid. Daarbij hoort ook een antipestbeleid, de school heeft daarvoor een aanspreekpunt.
De bevragingen die de school uitvoert over de beleving van de sociale
veiligheid, zijn reden om nadere analyses te maken die leiden tot
interventies.
We merken op dat dit beleid ook in de schoolgids vindbaar mag zijn.

Er is een goed
pedagogisch
klimaat in de
school

Het pedagogisch klimaat is goed (SK2)
De EDM realiseert een pedagogisch klimaat dat van goede kwaliteit is.
De uitgangspunten die de school nastreeft in haar pedagogisch
klimaat (zoals beschreven in de schoolgids), hebben we op de
onderzoeksdag waargenomen tijdens onze observaties. Zo zagen we
in de lessen de pedagogische benadering van 'vrijheid in
gebondenheid' in de omgang tussen de leraar en de leerlingen.
'Opvoeden tot zelfstandigheid' is de basis van de wijze waarop de

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - KWALITEITSONDERZOEK

10/16

leraren hun klassenmanagement uitvoeren en hun leeromgeving
inrichten. De leerlingen krijgen gelegenheid om zowel hun autonomie
te ontwikkelen als hun sociale competenties.
De ouders met wie we een gesprek voerden, gaven ons
aan waardering te hebben voor het voorbeeldgedrag van de leraren
en de wijze waarop hun kinderen ruimte krijgen om zichzelf te
ontwikkelen en uitdaging ondervinden om tot leren te komen.
De leerlingen met wie we spraken tijdens de onderzoeksdag, zijn blij
met hun school en met de leraren. Zij vertelden ons dat zij zich er
veilig voelen en graag naar school gaan. Ze waarderen alle ruimte
waarin kan worden gewerkt en gespeeld. Daarmee bedoelen ze de
(fysieke) speel- en werkruimte maar ook de persoonlijke leerruimte.

3.3. Onderwijsresultaten

De leerresultaten van de leerlingen zijn voldoende (OR1)
In de afgelopen drie schooljaren heeft de school steeds
voldoende leerresultaten, zo blijkt uit de scores van de eindtoets.
Andere leer- en ontwikkelingsresultaten die de school met de
leerlingen behaalt, zijn niet altijd (genormeerd) in beeld. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de opbrengsten van de sociaal-emotionele
ontwikkeling.

De school
heeft
voldoende
eindopbrengsten

Ook verder liggen er nog kansen voor de school om de resultaten van
eigen ambities en doelen bij andere vak- en ontwikkelingsgebieden
dan taal en rekenen zichtbaar te maken. Te denken valt aan wat is
bereikt op het gebied van de beeldende vorming, motorische of
muzische ontwikkeling.

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie
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draagkracht11/16
en visie in het

Het stelsel van kwaliteitszorg is op orde (KA1)
De directie en het team van de EDM werkt vanuit een sterke en
innoverende visie op hedendaags Montessori-onderwijs aan de
kwaliteitsverbetering. Het stelsel van kwaliteitsverbetering is op orde.
De school evalueert op diverse manieren haar onderwijs. Lesbezoeken
in de klassen, met een vaardigheidsmeter voor de directie als
onderlegger, maken hier deel van uit. Daarnaast zet de school
vragenlijsten in en spreekt zij op gezette tijden met ouderpanels. De
beleidsvoornemens staan globaal uitgewerkt in het
schoolplan. Vervolgens beschrijft de directie deze in een jaarplan.
Deze plannen zouden wat specifieker kunnen worden beschreven;
dat kan weer bijdragen aan een heldere evaluatie.
De kwaliteitscultuur op de EDM is goed (KA2)
De basiskwaliteit is op orde: alle leerkrachten zijn gecertificeerd als
Montessori-leerkracht en houden een bekwaamheidsdossier bij.
Wat de kwaliteitscultuur goed maakt, is de grote draagkracht voor de
visie en ambities in de school. In alle lagen (en bouwen) van de
organisatie is een verantwoordelijkheid aanwezig voor het uitwerken
van de ambities: van het handelen in de groepen tot het borgen
hiervan in afspraken. De bouwen voeren meerdere keren per week
overleg en intervisie. Daarbij worden tips en tops uitgewisseld. Om
van elkaar te leren en beter te worden, komen de leerkrachten ook
regelmatig bij elkaar in de groep kijken.
Op deze wijze is er sprake van een voortdurende verbetering van de
professionaliteit.
De school is toegankelijk in haar verantwoording en dialoog (KA3)
De school legt op toegankelijke wijze verantwoording af over de
behaalde resultaten. Daarbij toont de school zich bescheiden. De
eindresultaten staan beschreven in verwijzingspercentages naar het
voortgezet onderwijs. Het ontbreekt nog aan de resultaten van de
Centrale Eindtoets, terwijl deze ruim voldoende tot goed zijn.
De school heeft met maandelijkse ouderpanels tegenspraak
georganiseerd.
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4 . Reactie van het bestuur
Dit rapport beschrijft de oordelen van de inspectie over de kwaliteit
van het onderwijs op de Eerste Deventer Montessorischool (EDMS).
We hebben het bestuur en de school gevraagd om een reactie waarin
ze de ontwikkelrichting aangeven op basis van hun eigen
kwaliteitsgegevens en die van de inspectie.
Onderwijsproces
We zijn als school trots op het ruime onderwijsaanbod dat we de
kinderen kunnen bieden. Fijn dat dit met een ‘goed’ gewaardeerd is.
Waarbij we voor de COGMED werkgeheugentraining, Spaans, Pools en
Chinees de doelen al duidelijk geformuleerd hebben, gaan we dit voor
de schooltuin, de schoolband, de leerlingenraad en de Monte Glossy
ook doen. Daarnaast hebben we een subsidie gekregen voor een
buiten keuken op het plein, zodat we een kookclub kunnen beginnen.
En we hebben een enthousiaste professional gevonden die voor ons
een atelier wil inrichten. Daar waar we eerst meer op de cognitief
sterkere kinderen gericht waren, zorgen we nu voor meer extra
aanbod voor de kinderen die praktisch ingesteld zijn. Zo is er een
evenwichtiger verdeling van het extra aanbod voor de kinderen in de
school.
In de doorlopende ontwikkelingslijn staat hoe de ontwikkeling van
Kinderen wordt gepland en gevolgd. Voor de kinderen is dit
inzichtelijk gemaakt hoe zij aan open en gesloten opdrachten kunnen
werken via hun Dit kan ik! Boekje en de Kijk mij! Map. Hierin zullen we
ook aandacht gaan besteden aan de leerstijl van de kinderen. Het
orthodidactisch handelen zullen we hieronder verder bespreken.
Als school staan wij in het samenwerkingsverband, Sine Limite,
bekend als de school waar veel mogelijk is bij het geven van extra
ondersteuning. We hebben een ‘thuiszitter’ opgenomen en ook een
leerling die anders naar het speciaal onderwijs was gegaan. Wij
streven passend onderwijs na, waarbij alle kinderen die bij ons op
school komen, zo lang mogelijk kunnen blijven. Alleen wanneer het
welbevinden (van het kind of de groep) in het geding komt, verwijzen
we kinderen door, wat overigens weinig voorkomt. Wij beoordelen de
extra ondersteuning zelf als goed. Bij ons staat het ieder kind echt
centraal, heel fijn dat dit ook door de inspectie gezien is.
Wat betreft de toetsing en afsluiting van acht jaar onderwijs bij ons op
school, houden wij het bij de resultaten op de Centrale Eindtoets. Naar
aanleiding van het inspectiebezoek zullen we in de schoolgids en op
de website een alinea opnemen over wat we kinderen in acht jaar
onderwijs nog meer meegeven. We helpen ze te ontwikkelen tot
zelfstandige, zelfverantwoordelijke kinderen. Maar zeker ook tot
kinderen die zich inzetten voor het grote geheel en de wereld om zich
heen. Dit maakt de maatschappelijke betrokkenheid groot.
Schoolklimaat
Het pedagogisch klimaat bij ons op school is als goed gewaardeerd.
Bij ons op school zijn de drie basisbehoeften: relatie, competentie en
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autonomie het uitgangspunt om tot intrinsieke motivatie te komen.
Kinderen die intrinsiek gemotiveerd zijn, vinden het leuk om te leren
en gaan graag naar school. Onze ambities liggen hoog, wij gaan voor
‘shining eyes’ bij alle kinderen.
Relatie: Zoals op elke montessorischool geven wij de kinderen aan het
begin en het eind van de dag allemaal een hand, hierbij hebben wij
direct zicht op het welbevinden van de kinderen en is er ruimte om
hier gelijk op in te spelen. Daarnaast is het ‘voorleven’ van groot
belang, leerkrachten zijn een voorbeeld voor kinderen in de manier
waarop we met elkaar om willen gaan, zowel als het gaat om
volwassenen als om kinderen onderling. We zorgen ervoor dat er in de
dagelijkse praktijk voortdurend zorg en aandacht voor elkaar is.
Competentie: Wij maken bij de vier hoofdvakgebieden gebruik van het
EDI model (expeliciete directe instructie), waardoor wij direct in de
gaten hebben welke kinderen de instructie begrijpen en zelfstandig
aan de slag kunnen gaan. De andere kinderen krijgen verlengde
instructie. Door te observeren en te analyseren kunnen wij inspelen op
wat ieder kind nodig heeft en voelt elk kind zich competent.
Autonomie: De kinderen krijgen een grote mate van autonomie bij het
zelfstandig verwerken/ inoefenen van de leerstof. Voor ons is ‘leren in
beweging’ belangrijk, net zoals de mogelijkheid om buiten te kunnen
zijn. Vandaar dat wij een schommel in de school hebben, voor elke
klas buiten-werk-plekken en een rijk schoolplein. Vanaf komend
schooljaar is er elke dag twee uur een pedagogisch medewerker of
professional met expertise op het plein en in de tuin aanwezig om met
de kinderen die daar behoefte aan hebben, buiten te kunnen zijn.
Onderwijsresultaten
Zoals beschreven bij het onderwijsaanbod, gaan wij de leerdoelen
voor het extra aanbod nog specifieker in beeld brengen. Wij gaan
vanaf komend schooljaar deze einddoelen ook meenemen in de
schoolgids en op de website, zodat voor de buitenwereld duidelijker
wordt waar onze school voor staat en wat wij kinderen te bieden
hebben.
Om de kinderen nog beter te kunnen begeleiden, hebben wij ons
verdiept in het orthodidactisch handelen. “Orthodidactiek is het
geheel van kennis, inzicht en handelingen dat aangewend kan worden
ten dienste van de gerichte ondersteunende begeleiding van kinderen
die moeite hebben met leren” (Luc Koning, 1991). Kenmerkend voor
de orthodidactiek is de flexibiliteit van de leerkracht. De leerkracht is
niet het uitgangspunt, maar het kind.
Daar waar de orthodidactiek eerst vooral in ons handelen aanwezig
was, zullen we dit nu ook vast gaan leggen in onze groepsplannen,
zodat een andere leerkracht gemakkelijk de klas over kan nemen en
precies weet wat elke leerling nodig heeft. Daarnaast hebben we
contact gezocht met het samenwerkingsverband en pleiten wij ervoor
dat er in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van elk kind een
aparte notitie komt met betrekking tot de leerstijl van het kind en het
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orthodidactisch handelen van de leerkracht. In het beleidsplan
‘Werken met ambities’ hebben wij het orthodidactisch handelen
beschreven en zijn er vele voorbeelden te vinden. Wij gaan er van uit
dat ook dit weer zal bijdragen aan de onderwijsresultaten van de
kinderen.
Kwaliteitszorg en ambitie
Naar aanleiding van het inspectiebezoek zullen we het jaarplan
SMART formuleren. Het jaarplan willen we graag op een A4-tje blijven
weergeven. Deze wordt op posters in de school opgehangen. Wij zijn
er trots op dat we dit kort en krachtig kunnen weergegeven.
De kwaliteitszorg gaan wij nog verder verdiepen, doordat de
leerkracht naast de intervisie ook maandelijks bij een collega op
klassenbezoek gaat. Dankzij de inzet van pedagogisch medewerkers,
is het voor de leerkrachten mogelijk om elke maand 15 minuten in een
andere klas te gaan kijken. Niet alleen in dezelfde bouw, maar juist
ook bouw doorbrekend. Uitgangspunt daarbij zijn de
groepsbesprekingen waarbij leerkrachten de persoonlijke doelen
vaststellen en een kijkvraag formuleren. Zo leren wij van elkaar. We
zetten in op sociaal kapitaal.
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