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INLEIDING 

Dit verslag is het resultaat van de opvolgingsdoorlichting van de school door de onderwijsinspectie van de 

Vlaamse Gemeenschap. Het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geeft haar de 

opdracht hiertoe. 

 

Als de school bij een doorlichting een beperkt gunstig advies kreeg, volgt na de periode, vermeld in het 

advies, een opvolgingsdoorlichting. Tijdens een opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de 

bij de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geremedieerd.  

 

Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een (opvolgings)doorlichting is opgebouwd rond 

de componenten context, input, proces en output: 

 context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en 

juridische aard die de school karakteriseren 

 input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de school 

 proces: initiatieven die de school neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en 

input 

 output: de resultaten die de school met haar leerlingen of cursisten bereikt. 

Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be. 

 

Tijdens het opvolgingsbezoek verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, 

gesprekken en analyse van documenten.  

De opvolgingsdoorlichting resulteert in een opvolgingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en 

een advies. 

 

Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de opvolging.  

Het opvolgingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op alle of op afzonderlijke 

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

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

structuuronderdelen. 

 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.  

 

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve opvolgingsverslag 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.onderwijsinspectie.be/
http://www.doorlichtingsverslagen.be/
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1 HISTORIEK 

Het vorige doorlichtingsbezoek vond plaats van 16-09-2013 tot 18-09-2013 en werd afgesloten met een 

beperkt gunstig advies. Vanaf 18-09-2016 moet de school kunnen aantonen dat tekort(en) die aan de basis 

lagen van dit advies, in voldoende mate werden geremedieerd. Dit verslag beschrijft in welke mate de 

school daarin is geslaagd. 

2 TE REMEDIEREN TEKORT(EN) 
 

 de erkenningsvoorwaarde 'voldoen aan de onderwijsdoelstellingen' 

Kleuteronderwijs - Leergebieden 

Nederlands 
 

Lager onderwijs - Leergebieden 

muzische vorming 
 
 

 de erkenningsvoorwaarde ‘bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne’ 
 

 de regelgeving 
 

3 ZIJN DE TEKORTEN GEREMEDIEERD? 
 

3.1 Kleuteronderwijs: Nederlands 

Voldoet 

De kleuterafdeling streeft de ontwikkelingsdoelen voor Nederlands in voldoende mate na. Binnen het 

onderwijsaanbod krijgen de kleuters zowel op een doelgerichte als geïntegreerde manier de kans om hun 

mondelinge taalvaardigheid te ontplooien. Een krachtige, preventieve basiszorg met aandacht voor 

woordenschatonderwijs zorgt ervoor dat alle basisvoorwaarden aanwezig zijn om kleuters in hun 

taalontwikkeling maximaal te ondersteunen. Taalzwakkere en anderstalige kleuters kunnen rekenen op een 

bijkomende ondersteuning. 

 

Curriculum 

Onderwijsaanbod 

Referentiekader 

Planning 

Evenwichtig en volledig 

Samenhang 

Brede harmonische vorming 

Actief leren 

 

De teamleden van de kleuterafdeling hanteren het koepeleigen 

planningsinstrument (doelenboek) gebaseerd op het leerplan als 

referentiekader om het onderwijsaanbod te plannen. Ze zijn op de hoogte van 

de leerplanvisie en van de principes van hedendaags taalvaardigheidsonderwijs. 

De analyse van de planningsdocumenten tonen aan dat de kleuteronderwijzers 

voor Nederlands een vrij volledig en evenwichtig onderwijsaanbod voorzien. 

 

De omschrijving van de activiteit, de weergave van concrete doelen en het 

gebruik van materialen getuigen van een motiverend, gevarieerd en rijk 

activiteitenaanbod en geven de bekommernis weer om goed kleuteronderwijs 

aan te bieden. 
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De graduele afstemming van het onderwijsaanbod over de kleutergroepen 

heen steunt zowel op informeel als formeel overleg.  De kleuteronderwijzers 

maken nu meer samen school. De school investeerde in begrippenlijsten met 

thema-, school- en instructietaal voor een aantal thema’s en deze worden als 

functioneel werkinstrument over de klassen heen gebruikt. 

 

Door de thematische aanpak realiseren de kleuteronderwijzers een natuurlijke 

samenhang tussen de domeinen van de verschillende leergebieden. Illustratief 

hiervoor is de wijze waarop in alle activiteiten talige elementen geïntegreerd 

zijn. 

 

De kleuteronderwijzers slagen erin om een taalrijke leeromgeving te creëren en 

reiken de kleuters veel kansen aan om hun mondelinge taalvaardigheid te 

ontwikkelen. Ze benutten de aanwezige kansen om de Nederlandse taal te 

stimuleren en nemen doelgericht deel aan spelactiviteiten van de kleuters. 

Opvallend is de opwaardering van de verschillende hoeken (zoals babbel- en 

luisterhoek, babbelmuur,…) en bijzondere activiteiten zoals de verteltafels en -

schorten. 

 

Naast de aandacht voor mondelinge vaardigheden zijn er heel wat stimuli 

aanwezig om kleuters in aanraking te brengen met talige en niet-talige 

boodschappen. Het veelvuldig gebruik van pictogrammen, de aanwezigheid van 

eenvoudige woordbeelden in combinatie met prenten, de (digitale) 

prentenboeken, de schrijfhoek met functionele lees- en schrijfactiviteiten … 

hebben een positieve invloed op de beginnende geletterdheid. 
 

 

Materieel beheer 

Uitrusting 

Ontwikkelingsmaterialen 

 

De school beschikt over voldoende educatieve materialen die de 

taalontwikkeling stimuleren. De kleuteronderwijzers ontwikkelen in aansluiting 

bij het thema zelf aantrekkelijke lees- en spelmaterialen. Indien mogelijk en 

nuttig ondersteunen ICT -toepassingen het leertraject. 

 

De klassen zijn overwegend sfeervol en gezellig ingericht. De hoeken of 

speelleerplekken zijn uitnodigend en bieden veelal rijke ontwikkelingskansen. 

Hierdoor ontstaan bijkomende ervarings- en ontwikkelingskansen voor 

Nederlands. 

 

Het team maakt gebruik van bronnenboeken om hun didactisch handelen te 

ondersteunen. 
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Evaluatie 

Evaluatiepraktijk  

Evenwichtig en representatief 

Kindvolgsysteem 

Gericht op bijsturing 

 

Op schoolniveau zijn er duidelijke richtlijnen over de wijze waarop en de 

frequentie waarmee kleuters geobserveerd moeten worden. Daarnaast 

observeren en noteren de kleuteronderwijzers nog de meest markante 

vaststellingen in een eigen observatieschrift. 

 

Tweemaal per jaar screenen de kleuteronderwijzers het welbevinden, de 

betrokkenheid en de competenties van de kleuters. Er is een duidelijke relatie 

tussen de beschikbare observatiegegevens, de vooropgestelde doelen en de 

screening in het kindvolgsysteem. 

 

De analyse van deze gegevens leidt tot ondersteuning op kind- of groepsniveau 

volgens de principes van handelingsgericht werken. 
 

 

Begeleiding 

Leerbegeleiding  

Beeldvorming 

Zorg 

 

De frequente (in)formele contacten tussen de verschillende teamleden, het 

zorgoverleg, de observatiegegevens en de overgangsgesprekken op het einde 

van het schooljaar dragen bij tot een brede beeldvorming. 

 

In aansluiting bij de zorgvisie voorzien de kleuteronderwijzers een goede 

preventieve basiszorg. De activerende werkvormen en de gerichte aandacht 

voor taalstimulering zorgen voor een krachtige taalleeromgeving. De 

zorgstructuur voorziet voor kleuters, bij wie de ontwikkeling niet verloopt zoals 

verwacht, een gerichte ondersteuning door de kleuteronderwijzer en het 

zorgteam. 

 

Het team tracht de ouders op verscheidene en functionele wijze te betrekken 

bij het onderwijsleerproject. 
 

 

Professionalisering 

Deskundigheidsbevordering  

Nascholingen 

Interne expertise 

 

De nauwe samenwerking met de eigen pedagogische dienst resulteerde in een 

kwaliteitsvolle en geïntegreerde benadering van de taalvaardigheid. De 

teamleden maken gebruik van mekaars expertise. 

 

 

3.2 Lager onderwijs: muzische vorming 

Voldoet 

De lagere afdeling bereikt in voldoende mate de eindtermen voor het leergebied muzische vorming. Het 

team slaagt erin de kerngedachten van het leergebied toe te passen en leergebiedoverstijgend muzisch te 

werken. De vele realisaties op klas- en schoolniveau getuigen van de muzische ingesteldheid van de 

onderwijzers. 

 

Curriculum 

Onderwijsaanbod 

Referentiekader 

Planning 

Evenwichtig en volledig 

Samenhang 

Brede harmonische vorming 

Actief leren 

 

Met recent ingevoerde instrumenten (muzische speeltuin, doelenboek OVSG, 

rode map) slagen de onderwijzers erin om het evenwicht in hun aanbod te 

bewaken in functie van de meeste domeinen. Deze instrumenten bieden 

mogelijkheden om de verticale leerlijn te bewaken. Daarenboven wordt deze 

verticale samenhang ook door veelvuldig informeel overleg gegarandeerd. De 

meeste onderwijzers benutten de mogelijkheden om horizontale samenhang te 

creëren met de andere leergebieden. In meerdere leeftijdsgroepen is er een 

link met de andere leergebieden en met de leergebiedoverschrijdende thema’s. 
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De uitwerking van muzische vorming sluit nauw aan bij de uitgangspunten van 

het leerplan. Illustratief zijn de bewuste aandacht voor het muzisch proces, 

voor experimenteren en exploreren, voor beschouwen en creëren, voor de 

ontwikkeling van talenten, attitudes en vaardigheden en voor genieten, 

waarderen en reflecteren. De formele studie van de visie en de uitgangspunten 

ondersteunt en verrijkt duidelijk de klaspraktijk. Een individuele opvolging van 

alle onderwijzers blijft noodzakelijk. 

Onder meer in de schoolprojecten (‘rare vogels’) is er een muzische invulling en 

krijgen de leerlingen ruime kansen om actief te participeren, hun talenten te 

ontdekken en verder te ontwikkelen. 

Culturele activiteiten en uitstappen dragen bij tot cultuureducatie en vormen 

een waardevolle aanvulling bij een rijk en gevarieerd muzisch aanbod. 

De onderwijzers voorzien voldoende onderwijstijd. 
 

 

Materieel beheer 

Uitrusting 

Ontwikkelingsmaterialen 

Leermiddelen 

 

De school beschikt over voldoende middelen en mogelijkheden om dit 

leergebied creatief en kwaliteitsvol in te vullen. Ter ondersteuning kunnen de 

onderwijzers bronnenmaterialen raadplegen. 

 

 

Evaluatie 

Evaluatiepraktijk  

Evenwichtig en representatief 

Kindvolgsysteem 

Leerlingvolgsysteem 

Gericht op bijsturing 

 

Het team heeft een hele weg afgelegd om de evaluatie en rapportering van 

muzische vorming op punt te stellen. De observatie- en evaluatiegegevens over 

de muzische vorderingen van de leerlingen richten zich zowel op het proces als 

op het product. Er zijn een aantal waardevolle initiatieven met evaluatievormen 

waar onder andere zelfreflectie een plaats krijgt. Het team maakte daartoe 

enkele handige visuele materialen aan als ondersteuning voor de leerlingen. 

De leerlingen gaan op een kwaliteitsvolle manier om met reflectie. 
 

 

Begeleiding 

Leerbegeleiding  

Beeldvorming 

Zorg 

 

De onderwijzers doen bijzondere inspanningen opdat de leerlingen zich “veilig 

en geborgen” zouden voelen in de klas. Door dit positieve klasklimaat durven 

kinderen zich expressief te uiten. De klasleerkracht speelt een cruciale rol in de 

aanmoediging en ondersteuning van kinderen. 

De onderwijzers nemen, indien relevant, elementen van muzische vorming op 

in het leerlingvolgsysteem. ( 'Talenten, waar is de leerling wel goed in?') 
 

 

Professionalisering 

Deskundigheidsbevordering  

Nascholingen 

 

Rond muzische vorming is sinds het schooljaar 2013-2014 met de 

ondersteuning van pedagogisch begeleiders een intensief meerjarentraject. Het 

schoolteam maakt gebruik van de interne specifieke expertise onder meer door 

het wisselen van lessen tussen de onderwijzers. 
 

 

 

3.3 Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne 
 

-Tekort: Een dynamische organisatie uitbouwen met betrekking tot de "bewoonbaarheid, veiligheid en 

gezondheid" met een geconcretiseerd en gebudgetteerd jaaractieplan en een reglementair samengesteld 

overlegorgaan inrichten. 

De tekorten zijn weggewerkt. 
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-Tekort: Alle opmerkingen uit het brandpreventieverslag wegwerken en een inventaris aanleggen van de 

gevaarlijke producten. (met MSDS-fiches) 

Op korte termijn investeert het schoolbestuur in een nieuwbouw en in een renovatie. De school beschikt 

over een inventaris van de gevaarlijke producten met MSDS-fiches. 

De tekorten zijn weggewerkt. 

 

-Tekort: De toiletten van het personeel scheiden van die van de leerlingen en gebrevetteerde hulpverleners 

voorzien. 

Op korte termijn investeert het schoolbestuur in een nieuwbouw en in een renovatie. 

De tekorten zijn weggewerkt. 

 

-Tekort: Een overdekte speelplaats inrichten voor de kleuters. 

Op korte termijn investeert het schoolbestuur in een nieuwbouw. 

De tekorten zijn weggewerkt. 

 

3.4 Inbreuken op de regelgeving 

Voldoet 

-Tekort: De onderwijstijd van 28 lestijden in acht nemen. 

Het tekort werd weggewerkt. 

 

-Tekort: De notulen van de beraadslaging en het register van de getuigschriften voorzien. 

Het tekort werd weggewerkt. 

 

4 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG 

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

erkenning van tekort(en) zoals vermeld in punt 2 van dit verslag: 

GUNSTIG 

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

het lager onderwijs. 
 

 voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'. 
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5 BETREFFENDE DE OVERIGE REGELGEVING 

Het inspectieteam stelde geen inbreuken vast die voor verder gevolg doorgestuurd worden naar de 

bevoegde administratie. 

 

 

Namens het inspectieteam Voor kennisname namens het bestuur 
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de directeur 
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