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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 CIPOreferentiekader. 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 voldoende handelingsplanmatig nastreven van de onderwijsdoelstellingen
Hiertoe selecteert de onderwijsinspectie een aantal leergebieden.
Daarbij onderzoekt de onderwijsinspectie altijd de vijf fasen van handelingsplanning:
 de beginsituatiebepaling
 de doelenselectiefase
 de voorbereidingsfase
 de uitvoeringsfase
 de evaluatiefase.
- 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?
3. Het inspectieteam onderzoekt ten slotte het algemeen beleid van de school aan de hand van vier
procesvariabelen: leiderschap, visieontwikkeling, besluitvorming, kwaliteitszorg.
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In dit luik rapporteert het inspectieteam ook over het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid 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
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SAMENVATTING

De gemeentelijke lagere school voor buitengewoon onderwijs Klim Op te Sint-Lambrechts-Woluwe richt
onderwijs in voor leerlingen met licht mentale beperkingen van het type 1 en leerlingen met
leerstoornissen van het type 8.
Het schoolgebouw en vooral de nabijgelegen paviljoenen stemmen niet meer overeen met de actuele
normen en verwachtingen inzake zowel bewoonbaarheid, hygiëne als veiligheid. De school is tot op heden
nog steeds niet in staat om systematisch zorg te dragen voor haar infrastructuur door de onvoldoende
organisatorische sturing en ondersteuning van het schoolbestuur. Voor een langdurig bestaand tekort
inzake de elektrische installaties, is er nog steeds geen afdoende oplossing gekomen en zijn er zelfs nog
steeds geen stappen gezet om dit tekort te verhelpen.
Tijdens deze doorlichting lag de focus voor het erkenningsonderzoek op de leergebieden Nederlands,
muzische vorming en leren leren. Voor de leergebieden Nederlands en muzische vorming levert de school
voldoende inspanningen om via het cyclisch proces van handelingsplanning doelen te selecteren en na te
streven. Voor het leergebied leren leren levert de school onvoldoende inspanningen om via het cyclisch
proces van handelingsplanning doelen te selecteren en na te streven.
Voor het leergebied Nederlands ontwikkelde de school een visie waarin de handelingsplanmatige aanpak
van het leergebied zich duidelijk herkenbaar aftekent. Zowel bij de beeldvorming als bij de doelenselectie
komen alle domeinen van het leergebied evenwichtig aan bod. De door de school zelf ontwikkelde
gradueel opgebouwde leerlijnen met decretale ontwikkelings- en operationele doelen bieden een houvast
om een aanbod op maat voor te bereiden voor de leerling of leerlingengroep. Hierbij is eveneens aandacht
voor het gebruik van activerende werkvormen en accentuering van het taalvaardigheidsonderwijs. Het
ontbreekt vooralsnog aan gelijkgerichte en richtinggevende criteria betreffende het evalueren van de
leervorderingen bij de leerlingen. Alle teamleden linken evenwel de rapportering aan de geselecteerde
doelen .
Het leergebied muzische vorming kent momenteel een doelgericht vernieuwings- en implementatieproces
binnen het cyclisch proces van handelingsplanning. Hierbij is het bepalen van een relevante beginsituatie
eerder beperkt en weinig gericht op een doelenselectie op maat van de leerling of leerlingengroep. Een
werkgroep ontwikkelde in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst een doelenkader die
zowel een houvast biedt als een evenwichtige doelenselectie in de hand werkt voor alle domeinen van het
leergebied met aandacht voor waarnemen, handelen en attitudes. Het muzisch klasboek verzekert een
breed aanbod met verkenning van talrijke technieken, werkvormen en methodieken. Het team is zich
bewust van het groeipotentieel met betrekking tot de verticale afstemming van zowel de doelenselectie en
als het aanbod doorheen de school. Daarnaast werkt het volledige schoolteam dit schooljaar rijke
evaluatie-instrumenten uit.
Voor het leergebied leren leren beschikt de school momenteel niet over een visie op het leergebied.
Impliciet en intuïtief krijgen diverse aspecten van leren leren hun plaats binnen de school- en klaswerking.
Leerkrachtafhankelijk streven teamleden doelen na van leren leren binnen de andere leergebieden. De
minimale afstemming tussen de verschillende fasen van handelingsplanning en het ontbreken van een
graduele opbouw bij zowel de doelenselectie als bij de voorbereiding en uitvoering van het aanbod
verhinderen in grote mate een doelbewuste, doelgerichte en doeltreffende aanpak.
Het onderzoek naar optimalisering van de onderwijsorganisatie toont aan dat de school voortdurend
afstemming zoekt tussen haar onderwijsorganisatie en haar visie op onderwijs. Afspraken met betrekking
tot de onderwijstijd per leergebied/domein worden nauwgezet gevolgd alhoewel het gebruik ervan nog
niet volmaakt is. De vele klasoverschrijdende niveaugroepen hypothekeren het functioneel onderwijs. De
formele overlegcultuur, het gebruiksvriendelijke digitaal platform en de doordachte startweek bieden een
opvallende meerwaarde aan het efficiënt en handelingsplanmatig organiseren van het onderwijs.
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De school heeft aandacht voor de sociale en emotionele noden van de leerlingen en hun context. De school
evolueert langzaam van een reactief beleid bij overschrijding van de individuele draagkracht naar een
preventief beleid waarbij noodzakelijke structuren, sfeerbevorderende initiatieven en zinvolle
begeleidingen worden opgezet. Ook is het team zich meer bewust van een handelingsplanmatige
benadering bij gedrags- en emotionele problemen. Opvallend is ook de expliciete aandacht voor
problematische afwezigheden, rouwbegeleiding en seksuele voorlichting.
Wat het algemeen beleid betreft doet de directeur doelgericht beroep op de kwaliteiten en de bereidheid
van het schoolteam om de schoolontwikkeling impulsen te geven op uitvoeringsniveau. Daarnaast doet de
school systematisch beroep op externe expertise om de pedagogisch-didactische kwaliteit van haar
onderwijs te verhogen. Kenmerkend hierbij is de kritische en sturende houding van de directeur naar
zichzelf en de teamleden. Het volledige schoolteam betrekken bij de beleidsplanning met het oog op
bijsturing van de onderwijskwaliteit heeft nog groeimarge. De ouderbetrokkenheid binnen de
handelingsplanning en de toeleiding naar het secundair onderwijs kan eveneens nog geïntensifieerd
worden.
Het leiderschap en de inzet van het team tonen een bereidheid om vernieuwingen te implementeren.
Alhoewel de inspanningsverplichting van de school voor het leergebied leren leren nog niet voldoet,
formuleert het inspectieteam een gunstig advies voor dit leergebied. Binnen de school is er voldoende
verantwoordelijkheidszin, expertise en geestdrift om het tekort op korte termijn zelfstandig aan te pakken.
De onderwijsinspectie sluit de doorlichting af met een gunstig advies voor de erkenningsvoorwaarde
'voldoen aan de onderwijsdoelstellingen'. Voor de erkenningsvoorwaarde 'hygiëne, veiligheid en
bewoonbaarheid' formuleert de inspectie een ongunstig advies.
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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

type 1 - lager onderwijs
leren leren, muzische vorming, Nederlands
type 8 - lager onderwijs
leren leren, muzische vorming, taal: Nederlands

2.2

Procesindicatoren of procesvariabelen in de doorlichtingsfocus

Onderwijs - Curriculum
Onderwijsorganisatie
Onderwijs - Begeleiding
Sociale en emotionele begeleiding
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3
3.1

RESPECTEERT DE SCHOOL DE ONDERWIJSREGLEMENTERING?
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

Nederlands in type 1 en type 8 - lager onderwijs

Voldoet
Voor het leergebied Nederlands streeft de school in voldoende mate relevante ontwikkelingsdoelen na
door het cyclisch proces van handelingsplanning. De school implementeerde een zelf-ontwikkelde visie op
het leergebied. De teamleden hanteren decretale ontwikkelingsdoelen als referentiekader voor een
evenwichtige doelenselectie met expliciete, horizontale afstemming naar andere leergebieden. Er is gericht
aandacht voor actief leren. De rapportering is gelinkt aan de geselecteerde doelen.
Beginsituatiebepaling Conform de schoolvisie op het leergebied spant de school zich in om tot een
Beeldvorming relevant totaalbeeld van elke leerling voor Nederlands te komen. Tijdens de
Functionele neerslag
efficiënt georganiseerde testweek in het begin van schooljaar onderzoeken
Opvolging
Actualisering meerdere teamleden naast de technisch-cognitieve aspecten eveneens de
taalvaardigheid van de nieuwe leerlingen door middel van diverse genormeerde
testen, gerichte observaties en in mindere mate informatie vanuit externe
verslagen.
Deze gegevensverzameling richt zich vooral op het situeren van de leerling op de
leerlijn en bijgevolg op de groepstoewijzing na een zorgvuldige afweging met de
bestaande testgegevens van de overige leerlingen.
Binnen het zelf-ontwikkelde digitaal platform worden alle gegevens functioneel
en gelijkgericht verzameld.
Het multidisciplinaire team formuleert nog geen expliciete zorgvraag op maat
van de leerling. Tijdens de klassenraad nemen de verschillende participanten in
overweging of er al dan niet additionele hulp of therapie wordt aangeboden.
De jaarlijkse afname van de genormeerde testen garanderen een actualisatie en
een jaarlijkse bijsturing van de beginsituatie.
Doelenselectiefase
Selectie ontwikkelingsdoelen
Leerlingenkenmerken
Op maat
Harmonische ontwikkeling en
optimale integratie
Evenwichtig aanbod
Doelenkaders
Multidisciplinair overleg
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De school ontwikkelde autonoom leerlijnen voor beide georganiseerde
onderwijstypes op basis van de decretale ontwikkelingsdoelen. De leerlijnen
bevatten eveneens een zinvolle operationalisering van de ontwikkelingsdoelen
voor alle domeinen van het leergebied.
Enerzijds wendt het team de leerlijn aan om de leerlingen te situeren en
vervolgens om niveaugroepen te bepalen. Anderzijds leidt de leerlijn tot een
diepgaandere selectie van doelen voor niveaugroepen en/of individuele
leerlingen.
De paramedici ontwikkelden een eigen werkbaar doelenkader met hoofddoelen
en verdere concretisering in subdoelen.
De school hanteert afspraken voor het invullen van het aantal lestijden per
domein van het leergebied. Hierbij krijgen de mondelinge communicatieve
vaardigheden meer kansen waardoor de doelenselectie afgestemd is op
leerlingen bij wie Nederlands vaak de tweede, zelfs derde taal is.
Ook binnen de leergebieden wereldoriëntatie en muzische vorming selecteren
teamleden doelen voor de domeinen spreken en luisteren waarbij ze vooral de
uitbreiding van de woordenschat nastreven. Door deze horizontale afstemming
van de doelenkaders krijgt het taalvaardigheids- en functioneel onderwijs gericht
meer kansen. Daarnaast garanderen de leerlijnen een verticale opbouw van de
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doelen.
De groepshandelingsplannen worden op de klassenraden verfijnd en vertaald
naar de noodzakelijke individuele handelingsplannen. Daarnaast overwegen de
teamleden tijdens de klassenraden eventuele therapie. Naast de
beginklassenraad voor nieuwe leerlingen, de tussentijdse – en eindklassenraad,
biedt het wekelijks typespecifiek overleg de nodige kansen voor eventuele
bijsturing van de doelenselectie op groeps- en of leerlingenniveau.
Voorbereidingsfase
Planning
Multidisciplinair
Groeperingsvorm
Infrastructuur en uitrusting

Uitvoeringsfase
Planmatige aanpak
Aanbod op maat
Organisatie op maat
Actief leren
Klasmanagement
Methodiek en werkvormen
Samenhang realiseren

Evaluatiefase
Visie en afspraken
Systeem of instrument
Gelinkt aan
doelen/diagnostisch
Valide
Betrouwbaar
Evenwichtig en representatief

De leerlijn is het belangrijkste referentiekader om een aanbod om maat voor te
bereiden. Het verdere gebruik van een systematiek van een vroeger gehanteerde
onderwijsleermethode zorgt voor een gelijkgerichte voorbereiding. Hierbij is
expliciet aandacht voor een verbreding van de woordenschat met duidelijke
linken naar het leergebied wereldoriëntatie.
Het wekelijks teamoverleg biedt kansen tot een intensieve samenwerking en
doorgedreven inhoudelijke afstemming. Zo is de uniformiteit bij het gebruik van
algoritmen en wandplaten groeiende, maar staat dit nog niet volledig op punt.
Ook de verticale samenhang en/of variatie in het aanbod mist nog verdere
verfijning. Uitzondering hierbij is het spellingsonderwijs waar een
onderwijsleermethode de graduele opbouw garandeert.
De eensgezinde toepassing van de visie op Nederlands vertaalt zich in het
consequent nakomen van afspraken met betrekking tot onderwijstijd per
leerdomein.
De krappe en verwaarloosde infrastructuur belemmert het voldoen aan
belangrijke randvoorwaarden. De weinig comfortabele therapieruimtes in de
gang zorgen voor overbodige prikkels en voortdurende afleiding. Bovendien is de
temperatuur er te laag.
Teamleden maken de schoolvisie op onderwijs waar in hun dagelijkse praktijk.
Het veelvuldig gebruik van activerende werkvormen met de leerkracht als
stimulator, zorgt voor een hoge graad van participatie van de leerlingen.
Daarnaast hebben teamleden veel aandacht voor het naleven van
gespreksconventies.
De organisatorische en/of inhoudelijke afspraken die binnen het
groepshandelingsplan systematisch zijn vastgelegd, worden consequent
uitgevoerd. Voor het leerdomein spelling voorziet de school kleinere
niveaugroepen. Paramedici en bijzondere leermeesters worden daarvoor
ingeschakeld.
De aanwezigheid van paramedici op het teamoverleg heeft een positief effect op
de samenhang bij het afstemmen en realiseren van het aanbod.
De keuze van de thema’s en de daaraan gekoppelde taalschat sluit in beperkte
mate aan op de leefwereld van de leerlingen. De inbreng van de leerlingen is
sterk leerkrachtafhankelijk en weinig doelgericht.
Meerdere leerkrachten verrijken de thema’s met een breed aanbod van
hedendaagse jeugdliteratuur om bij de leerlingen het leesplezier te stimuleren.
Teamleden nemen initiatief om het taalvaardigheidsonderwijs optimale kansen
te geven. Het gebruik van ondersteunende leermiddelen zoals dyslexiesoftware
en verteltassen in samenwerking met de thuiscontext is groeiende.
De school beschikt tot op heden nog niet over een gelijkgerichte visie op
evalueren.
Sommige teamleden ontwikkelden autonoom instrumenten of systemen om
leerlingen gericht en breed te observeren en te evalueren. Andere teamleden
observeren en evalueren vanuit een aanvoelen. Paramedici en sommige
leerkrachten hebben voortdurend aandacht voor procesevaluatie.
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Procesevaluatie
Rapportering

De jaarlijkse afname van genormeerde testen waarbij de diverse domeinen van
het leergebied aan bod komen, zijn de enige garantie om de evolutie van de
leerlingen op lange termijn in kaart te brengen. Het team is zich bewust dat het
digitaal platform momenteel deze evolutie weinig overzichtelijk opneemt.
De verkregen informatie wendt de school aan als uitgangspunt om tijdens de
klassenraden een niveaubepaling te schetsen en/of aandachtspunten te
formuleren. Het is beperkt gericht om multidisciplinair een nieuwe
doelenselectie te realiseren voor een volgend groeps- of individueel
handelingsplan.
De leerkrachten rapporteren systematisch over de verschillende domeinen door
middel van een quoteringsschaal gelinkt aan de geselecteerde doelen. De
rapporten voorzien weinig kansen tot zelfevaluatie door de leerling.

Kwaliteitszorg De school heeft de voorbije schooljaren binnen verschillende fasen van
handelingsplanning , opmerkelijke bijsturingen gerealiseerd. Het nastreven van
een brede beeldvorming, het systematisch selecteren van ontwikkelingsdoelen,
het ontwikkelen van leerlijnen, richtinggevende afspraken in verband met
onderwijstijd, het formeel overleg met paramedici en het linken van de
rapporten aan de geselecteerde doelen concretiseren het cyclisch proces van
handelingsplanning.
3.1.1.2

muzische vorming in type 1 en type 8 - lager onderwijs

Voldoet
Voor het leergebied muzische vorming streeft de school in voldoende mate relevante ontwikkelingsdoelen
na door het cyclisch proces van handelingsplanning. De school ontwikkelde een doelenkader die een brede
doelenselectie in de hand werkt en die gekoppeld is aan de ontwikkelingsdoelen. Het doelgericht
implementatieproces heeft zichtbaar effect op de voorbereiding en uitvoering van een aanbod op maat
door middel van een planmatige aanpak en het gebruik van een brede waaier van methodieken en
werkvormen.
Beginsituatiebepaling De beeldvorming voor muzische vorming krijgt binnen de
Beeldvorming groepshandelingsplanning een beperkte invulling. Binnen de individuele
Functionele neerslag
handelingsplanning is de beeldvorming zo goed als onbestaande. Het ontbreken
Opvolging
Actualisering van richtinggevende criteria en afspraken resulteert soms in een occasionele
beschrijving van de beginsituatie voor dit leergebied.
Hierbij ligt de focus vooral op leerlingen waarbij de leerkracht ‘tempoproblemen’
ervaart tijdens de uitvoering en op de fijn-motorische vaardigheden. De school
laat kansen liggen om gericht te peilen naar muzische talenten. Bij het
intakegesprek met de ouders is er weinig of geen aandacht om muzische
aspecten te bevragen en bijgevolg in een later stadium te benutten.
Zodoende is de beeldvorming weinig gericht op een doelenselectie op maat van
de groep of de individuele leerling.
Doelenselectiefase
Selectie ontwikkelingsdoelen
Leerlingenkenmerken
Op maat
Harmonische ontwikkeling en
optimale integratie
Evenwichtig aanbod
Doelenkaders
Multidisciplinair overleg

Recentelijk ontwikkelde een werkgroep een doelenkader waarbij telkens het
waarnemen, het handelen en de attitudes binnen de vijf domeinen van het
leergebied centraal staan. De decretale ontwikkelingsdoelen zijn herkenbaar
aanwezig in het doelenkader en werden door de werkgroep verfijnd en
geoperationaliseerd op maat van de school.
Het doelenkader biedt voor de individuele leerkracht een houvast voor een brede
en evenwichtige doelenselectie binnen de groepshandelingsplannen.
Het team is zich bewust dat deze doelenselectie tot op heden eerder willekeurig
is en verdere verticale afstemming over de klasgroepen heen in de toekomst
noodzakelijk is. Het is in de eerste plaats een ondersteuning om een verbreed
aanbod binnen de klaspraktijk te verzekeren.
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Binnen de thematische werking die zich vooral richt op de leergebieden
Nederlands en wereldoriëntatie, heeft verdere horizontale afstemming met het
leergebied muzische vorming nog groeipotentieel.
De brede doelenselectie per klasgroep leidt in verschillende groepen tot
groeiende vormen van samenwerking tussen teamleden om de muzische
talenten en vaardigheden van leerkrachten optimaal in te zetten.
Voorbereidingsfase
Planning
Multidisciplinair
Groeperingsvorm
Infrastructuur en uitrusting

Uitvoeringsfase
Planmatige aanpak
Aanbod op maat
Organisatie op maat
Actief leren
Klasmanagement
Methodiek en werkvormen
Samenhang realiseren

Evaluatiefase
Visie en afspraken
Systeem of instrument
Gelinkt aan
doelen/diagnostisch
Valide
Betrouwbaar
Evenwichtig en representatief
Procesevaluatie
Rapportering

Binnen de groepshandelingsplannen beschrijven alle klasleerkrachten volgens
schoolafspraak de onderwijstijd in relatie tot de vijf domeinen die ze aan bod
laten komen. Sommige leerkrachten geven eveneens de additionele
ondersteuning aan voor het trainen van specifieke vaardigheden bij bepaalde
leerlingen en de eventuele klasinterne en/of -overschrijdende samenwerking.
De werkgroep muzische vorming ontwikkelde een functioneel muzisch klasboek.
Het volledige schoolteam experimenteert dit schooljaar per domein met een
grote diversiteit van werkvormen en activiteiten. De planmatige aanpak
verzekert een gevarieerd aanbod met als doel de bewustwording bij de diverse
teamleden van hun muzische mogelijkheden en talenten.
De school werkt samen met een externe organisatie aan projecten die nauw
aansluiten bij de leefwereld van de kinderen en waarbij het creatieve en het
muzische aspect ruim aan bod komt.
Het gebruik van het muzisch klasboek stimuleert het team bij de gezamenlijke
uitbouw van verrijkende materialen en materiaalgebruik. Daarnaast investeert de
school stelselmatig in de uitbouw van een gevarieerd aanbod van materiaal die
de muzische activiteiten kwaliteitsvol ondersteunen. De aanwending en het
gebruik door de teamleden van deze materialen is momenteel nog zeer divers.
De niet-afwachtende houding om binnen de vijf domeinen voluit te
experimenteren en te exploreren met werkvormen, materialen en activiteiten
stimuleert de teamleden doelgericht in de mogelijkheden die het leergebied
biedt. Dit zorgvuldig voorbereid traject brengt met zich mee dat de verticale en
horizontale afstemming momenteel aan kracht inboet. Het team is zich hier van
bewust.
De meeste leerkrachten roosteren muzische vorming vaak gedurende
opeenvolgende lestijden in wat resulteert in een geïsoleerde benadering van het
leergebied tijdens een volledige namiddag . Het spreiden van de lestijden
gedurende de week biedt meer mogelijkheden tot horizontale afstemming.
De graad van activering en participatie van de leerlingen tijdens de activiteiten
ligt doorgaans hoog.
Het team is momenteel zoekende naar mogelijke invalshoeken en
aandachtspunten bij het evaluatieproces. Hierbij geven het muzisch klasboek en
de evaluatiekoffer enkele aanzetten tot procesevaluatie door de leerkracht en
zelfevaluatie door de leerlingen. Sommige leerkrachten koppelen dit
evaluatieproces gericht aan de domeinen spreken en luisteren binnen het
leergebied Nederlands met aandacht voor zelfevaluatie door de leerlingen.
Evaluatie-instrumenten worden doelbewust en systematisch gedemonstreerd
tijdens personeelsvergaderingen bij de evaluatie van de activiteiten en
werkvormen van het muzisch klasboek.
De school organiseert toonmomenten tijdens het maandelijks forum, stelt
leerlingenwerk tentoon. Dit draagt bij tot een verhoogde muzische sfeer binnen
de school.
Vanuit deze initiatieven hoopt het schoolteam een gelijkgerichte visie te
ontwikkelen met richtinggevende afspraken in relatie met de geselecteerde
doelen.
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De leerkrachten rapporteren systematisch over de verschillende domeinen door
middel van een quoteringsschaal gelinkt aan de geselecteerde doelen. Het
quoteren op de schaal gebeurt op basis van een subjectief aanvoelen. De
rapporten voorzien weinig kansen tot zelfevaluatie door de leerling.
Deskundigheidsbevordering

3.1.1.3

De school volgt momenteel een begeleidingstraject in samenwerking met de
pedagogische begeleidingsdienst om een kwaliteitsvol kader voor muzische
vorming te ontwikkelen. Het typeert de school om systematisch expertise binnen
de school te brengen en in te tekenen op nascholingsinitiatieven om het
pedagogisch-didactisch handelen te vernieuwen en te verruimen.

leren leren in type 1 en type 8 - lager onderwijs

Voldoet niet
Voor het leergebied leren leren streeft de school in onvoldoende mate relevante ontwikkelingsdoelen na
door het cyclisch proces van handelingsplanning. Er is momenteel nog geen gedragen visie op het
leergebied. De minimale afstemming tussen de verschillende fasen van handelingsplanning en het
ontbreken van een graduele opbouw bij zowel de doelenselectie als bij de voorbereiding en uitvoering van
het aanbod verhinderen in grote mate een doelbewuste, doelgerichte en doeltreffende aanpak.
Beginsituatiebepaling Het schoolteam ontwikkelde tot op heden geen visie over leren leren. De
Beeldvorming uitgangspunten en decretale ontwikkelingsdoelen zijn nauwelijks verkend en
Functionele neerslag
bestudeerd. Daardoor beperkt de beginsituatiebepaling zich tot het intuïtief
Opvolging
Actualisering verzamelen van gegevens over deelaspecten onder de noemer werkhouding.
De meest opvallende aandachtspunten rond werkhouding,
concentratieproblemen en attitudes komen aan bod in de klassenraad. Deze
gegevensverzameling leidt niet tot een doelenselectie als antwoord op de
zorgvraag van de leerling.
Doelenselectiefase
Selectie ontwikkelingsdoelen
Leerlingenkenmerken
Op maat
Harmonische ontwikkeling en
optimale integratie
Evenwichtig aanbod
Doelenkaders
Multidisciplinair overleg

Voorbereidingsfase
Planning
Multidisciplinair
Groeperingsvorm
Infrastructuur en uitrusting

De school beschikt over een doelenlijst onder de noemer attitudes. Deelaspecten
van leren leren, zoals werkhouding en zelfkennis, zijn impliciet aanwezig in de
doelenlijst.
Intuïtief en zonder overleg selecteren alle teamleden voor het
groepshandelingsplan stelselmatig doelen uit de doelenlijst.
Deze doelen zijn impliciet en globaal afgestemd op de leerlingenkenmerken van
de groep. Zelden selecteert een teamlid doelen leren leren op niveau van de
individuele leerling.
Vele teamleden zijn zich hier van bewust en maken werk van een meer
doelgerichte benadering. Vanuit particulier initiatief slagen al enkele teamleden
erin leren leren een volwaardige plaats te geven binnen de handelingsplanmatige
aanpak met expliciete aandacht voor specifieke noden en mogelijkheden van de
groep en/of leerling.
Het is tot op heden niet gebruikelijk om een zinvolle doelenselectie te
organiseren in functie van de oriëntering naar het vervolgonderwijs. Hierdoor
blijven kansen onbenut om metacognitieve kennis en transferabele vaardigheden
te bevorderen.
De doelenselectie binnen het groepshandelingsplan heeft vooral het statuut van
aandachtspunt tijdens de voorbereiding en uitvoering van het aanbod. Zodus
streven de meeste teamleden naar een geïntegreerde benadering binnen de
andere leergebieden waarbij het statuut van aandachtspunt zelden wordt
verlaten.
De voorbereiding van een aanbod op maat is tot op heden weinig gericht om
systematisch de verschillende aspecten van leren leren bij de kinderen
doelgericht na te streven. De diverse invullingen leiden tot een verenging van het
leergebied.
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Het schoolbeleid nam initiatief om deelaspecten van het leergebied leren leren
binnen de werkroosters een plaats te geven. Dit zorgt voor een stimulerend
effect bij het team om expliciet aandacht te ontwikkelen voor het leergebied.
De school beschikt over voldoende zelfreflecterend vermogen en beseft dat er
nog heel wat groeipotentieel is op vlak van graduele opbouw en samenhang
doorheen de verschillende fasen van handelingsplanning. Sommige teamleden
namen hierbij al waardevolle klasinterne initiatieven. Het is voor het schoolbeleid
een uitdaging deze initiatieven systematisch te multipliceren.
Daarnaast ontwikkelden teamleden diverse hulpmiddelen om een antwoord te
bieden voor specifieke noden van de leerlingen.
Uitvoeringsfase
Planmatige aanpak
Aanbod op maat
Organisatie op maat
Actief leren
Klasmanagement
Methodiek en werkvormen
Samenhang realiseren

Evaluatiefase
Visie en afspraken
Systeem of instrument
Gelinkt aan
doelen/diagnostisch
Valide
Betrouwbaar
Evenwichtig en representatief
Procesevaluatie
Rapportering

De onderwijsstijl en klasmanagement van elke leerkracht, de aandacht voor
motivatie en bemoediging zorgen voor een stimulerend onderwijsklimaat
De teamleden streven impliciet doelen van leren leren na door het organiseren
van activerende werkvormen zoals partner-, hoeken- en/of contractwerk binnen
een bewust veilige context. Het verzekert een rijk, weliswaar niet-gradueel
opgebouwd aanbod.

Momenteel ontbreekt het aan een gemeenschappelijk systeem of instrument om
de doelen stelselmatig te evalueren met het oog op het actualiseren van de
beginsituatie en het formuleren van een nieuwe zorgvraag op maat van de
leerling.
Leerlingen krijgen binnen sommige klasgroepen rijke kansen tot zelfreflectie, sturing en -evaluatie over het proces en het product van hun leren.
De leerkrachten rapporteren systematisch door middel van een quoteringsschaal
gelinkt aan de geselecteerde doelen. Het quoteren op de schaal gebeurt op basis
van een subjectief aanvoelen. De rapporten voorzien weinig kansen tot
zelfevaluatie door de leerling.

Kwaliteitszorg Het schoolbeleid is er zich van bewust dat ze aan het begin van een
ontwikkelingstraject staat. Het team heeft nog duidelijke groeikansen voor de
planning, de graduele opbouw, de afstemming en de bewaking van het
onderwijsaanbod in relatie tot de gebruikte doelenkaders. De opgezette zinvolle
trajecten rond de leergebieden Nederlands en muzische vorming geven
voldoende vertrouwen voor een systematische en kwaliteitsvolle aanpak van het
leergebied. Bovendien staat het leergebied ingepland als toekomstige prioriteit.

3.1.2 Voldoet de school aan de erkenningsvoorwaarde ’bewoonbaarheid, veiligheid en
hygiëne’?
Voldoet niet
De school is niet in staat om een dynamisch risocobeheersingsbeleid te voeren. Mankracht en middelen
worden te uitsluitend ingezet op het niveau van het schoolbestuur en de school blijkt daar zelf weinig
invloed te kunnen op uitoefenen. Hierdoor is er nauwelijks sprake van een schooleigen organisatie van het
welzijnsbeleid dat bijgevolg slechts op een luttel aantal van de deelaspecten voldoet voor de
organisatorische sturing en ondersteuning van het welzijnsbeleid. Dit heeft er toe geleid dat diverse
situaties in de school zelf niet meer in overeenstemming zijn met actuele normen en verwachtingen inzake
zowel bewoonbaarheid, veiligheid als hygiëne. In een aantal gevallen betreft het langdurige ontoelaatbare
situaties waarvoor geen oplossing komt of gezocht wordt. Een belangrijk tekort werd tijdens de
doorlichting van zeven jaar geleden al geformuleerd. Tijdens de opvolging van 2011 was hieraan nog
steeds niet verholpen, maar deed het schoolbestuur een formele belofte om dit spoedig op te lossen.
Enkel structurele en resolute keuzen kunnen voor de noodzakelijke kentering zorgen in enerzijds de
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organisatie van het welzijnsbeleid en in anderzijds de kwaliteitsbewaking van de bewoonbaarheid,
veiligheid en hygiëne.

3.1.3 Voldoet de school aan de overige erkenningsvoorwaarden?
Het onderzoek naar het voldoen aan de geselecteerde erkenningsvoorwaarden levert het volgende op.
Onderzochte erkenningsvoorwaarde
Leeft de school de bepalingen na over de taalregeling in het onderwijs? (decreet bao - art. 62,6°)
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°)
Heeft de school een beleidscontract of beleidsplan met een centrum voor leerlingenbegeleiding waarin de
vereiste bepalingen zijn opgenomen? (decreet bao - art. 62,10°)
Wordt de officiële school begeleid door de begeleidingsdienst van het GO!, OVSG of POV? (decreet bao - art.
62,§2,4°)

3.2

ja
ja
ja
ja

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)
• geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse gemeenschap en de
rechtspersonen die ervan afhangen
• de bijdrageregeling
• 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
• de afspraken in verband met het rookverbod
• het orde- en tuchtreglement van de leerlingen met inbegrip van de beroepsmogelijkheden
• de procedures volgens welke getuigschriften worden toegekend
• de procedure volgens welke beroep kan worden ingediend tegen een beslissing van de klassenraad met
betrekking tot het getuigschrift
• bepalingen in verband met het recht op onderwijs aan huis
• richtlijnen inzake afwezigheden en te laat komen
• afspraken in verband met huiswerk, agenda’s en rapporten

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Is het schoolreglement conform het inschrijvingsrecht? (decreet bao - art. 37)
Is er een schoolwerkplan waarin de verplichte bepalingen correct zijn opgenomen? (decreet bao - art.
ja
47)
• de omschrijving van het pedagogisch project zijnde het geheel van fundamentele uitgangspunten dat het
schoolbestuur voor de school vastlegt
• de organisatie van de school en voornamelijk de indeling in leerlingengroepen
• de wijze waarop de school het leerproces van de leerlingen beoordeelt en daarover rapporteert

Bezorgt de school de verplichte informatie aan de ouders correct bij de eerste inschrijving? (decreet
bao - art. 28)
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)
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)
Verloop het afleveren van getuigschriften in het buitengewoon basisonderwijs conform de
bijkomende vereisten? (decreet bao - art. 53-57 en BVR van 24-11-1998)
Respecteert de school de voorgeschreven procedure die leidt tot het afleveren van attesten aan
leerlingen die geen getuigschriften krijgen? (decreet bao - art. 53-57 en BVR van 24-11-1998)
Respecteert de school het recht op 28 lestijden per week? (decreet bao - art. 48)
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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

Onderwijsorganisatie
Doelgerichtheid Het schoolbeleid stelt systematisch de organisatie van haar onderwijs in vraag
opdat deze zou accorderen met de schoolvisie op onderwijs. De visie en
implementatiegraad op functioneel onderwijs is groeiende. Klasgroepen en
subgroepen worden doelgericht samengesteld. Dit gebeurt in overleg en op basis
van vastgelegde criteria die tegemoet komen aan de cognitieve, sociaalemotionele en/of motorische noden van de leerlingen.
De gerichte keuze voor de vele klasdoorbrekende groepen bij diverse
leergebieden verhindert een nog meer functionele aanpak. Een doelbewuste
horizontale afstemming tussen de diverse leergebieden komt hierdoor in het
gedrang.
Alle teamleden volgen de duidelijke richtlijnen en afspraken over het aanbod van
lestijden per leergebied/domein op. Daarnaast is er binnen het aanbod terechte
aandacht voor het gebruik van gevarieerde werkvormen en een afstemming
tussen de leergebieden Nederlands en wereldoriëntatie.
De klastitularissen roosteren planmatig extra-murosactiviteiten in die volgens
schoolafspraak gekoppeld worden aan een WO-thema.
Ondersteuning Het team bestudeert stelselmatig per leergebied de visie, uitgangspunten en de
decretale ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Hierbij aansluitend pogen de
meeste leerkrachten met weliswaar wisselend succes, een aanbod te realiseren
die aansluit bij de leefwereld van de leerlingen en realistische contexten.
Het schoolspecifieke digitale platform ondersteunt in belangrijke mate het
cyclisch proces van handelingsplanning bij het opstellen van de groeps- en
individuele handelingsplannen en de dagplanningen.
De vele verplaatsingen ten gevolge van de klasdoorbrekende niveaugroepen, de
krappe en ondermaatse huisvesting van de speelleerklas, het ontbreken van enig
basiscomfort in de therapielokalen en het dubbel gebruik van meerdere
leslokalen verhinderen het efficiënt organiseren van onderwijs op maat.
Doeltreffendheid De school ontwikkelde een sterke overlegcultuur. Wekelijks overleggen beide
types onderwijs multidisciplinair en gestructureerd over pedagogische,
didactische en/of organisatorische aspecten. Dit formele overleg garandeert de
groeiende verticale samenhang en afstemming. Heldere afspraken en richtlijnen
vanuit het schoolbeleid ondersteunen de typecoördinatoren.
De school reflecteerde tot op heden minimaal op de overaccentuering vanuit het
huiswerkbeleid. De ontwikkelingsleeftijd of de beperkingen op cognitief en/of
sociaal-emotionele vlak van de leerlingen vormen hiervoor nochtans een
belangrijke tegenindicatie.
Het beleid stuurde meermaals aan alle onderwijstijd optimaal te benutten
conform de afspraken betreffende het opstarten, het afsluiten en het verloop
van lestijden. Niet alle teamleden slagen erin deze richtlijnen te respecteren.
De school maakte de keuze om elke klas wekelijks 1 lestijd zwemles aan te
bieden. Deze keuze, gekaderd binnen het gezondheidsbeleid, heeft als effect dat
quasi alle leerlingen een zwembrevet behalen.
Ontwikkeling De school ontwikkelde een draaiboek voor de startweek met doordachte en
duidelijke afspraken om tot een efficiënte gegevensverzameling te komen met
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als doel de leerlingen in de meest passende niveaugroep voor wiskunde en
Nederlands te plaatsen. Daarnaast is er tijdens de startweek expliciet aandacht
voor een ‘zachte opstart’ van het schooljaar met aandacht voor het welbevinden
van leerlingen en ouders.

4.2

Sociale en emotionele begeleiding
Doelgerichtheid Opvallende sociaal en emotionele noden van leerlingen krijgen tijdens
typegebonden teamoverleg ruimschoots de aandacht via een vorm van intervisie.
Het gezamenlijk reflecteren bij de overschrijding van de individuele draagkracht
van een teamlid getuigt van een open houding van het team. Daarnaast leiden
deze zinvolle intervisiemomenten in geringe mate tot het in kaart brengen van de
sociaal en emotionele noden. Daardoor leidt het inspelen op deze noden eerder
tot een symptomatische, fragmentaire aanpak. Het schoolbeleid is zich hiervan
bewust en spant zich in om dit te stroomlijnen.
Het schoolbeleid maakt eveneens werk van het registeren en veilig opvolgen van
regelmatig voorkomende problematische afwezigheden. Deze structurele
benadering van de sociaal-emotionele begeleiding van leerlingen betekent een
meerwaarde op schoolniveau naast de expliciete aandacht voor seksuele
voorlichting en het gebruik van een rouwkoffer.
Ondersteuning De school voorziet in ondersteunende structuren om de sociale en emotionele
begeleiding van leerlingen vorm te geven. De orthopedagoge zet zinvolle,
individuele trajecten op om kinderen met gedrags- en emotionele problemen te
ondersteunen en te begeleiden.
In haar streven naar een gunstig en positief schoolklimaat waar het welbevinden
van de kinderen een centrale plaats inneemt, neemt de school talloze
sfeerbevorderende initiatieven. De betrokkenheid van leerlingen bij het opzetten
van deze stimulerende acties is eerder laag.
De ontoereikende infrastructuur hypothekeert het streven naar een gunstig
basisklimaat, conform de schoolvisie op sociale en emotionele begeleiding.
Doeltreffendheid De school ondernam al een aantal initiatieven rond het creëren van een
gelijkgerichte begeleidingsstijl tijdens speeltijden van schoolteamleden en
monitoren die instaan voor de voor- en naschoolse opvang en de begeleiding van
de middagmalen. De specifieke context en de diversiteit in randvoorwaarden
zorgt dat dit item een blijvend aandachtspunt is. Het schoolbeleid bekijkt de
eigen praktijk hierbij kritisch en stuurt bij indien noodzakelijk.
Om de sociaal en emotionele begeleiding gelijkgericht en expliciet aan bod te
laten komen, ontwierp een werkgroep vier algemene leefregels die zowel het
school- als klasleven richting geven. Daarnaast krijgt de sociaal-emotionele
ontwikkeling nadrukkelijker aandacht door de groeiende handelingsplanmatige
aanpak en aandacht en de richtlijn om dit leergebied wekelijks in te roosteren.
Ook hier stelt de school zichzelf in vraag en zoekt ze momenteel naar meer
doelgerichtheid en continue opbouw.
Ontwikkeling De school toont de bereidheid om zich blijvend te ontwikkelen om de sociale en
emotionele begeleiding af te stemmen op de noden van de leerlingen en hun
context. Hiervoor investeert ze stelselmatig in materialen om het aanbod te
ondersteunen en is de doelbewuste aandacht voor preventie, belonen en
motivering groeiende.
Daarnaast poogt de school met wisselend succes een gepast antwoord te geven
op verwachtingen van ouders. Tal van initiatieven hebben als doel de
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ouderbetrokkenheid te verhogen. De ouders betrekken als ervaringsdeskundigen
binnen de handelingsplanning is momenteel niet aan de orde. Er is een
werkgroep opgericht om ouders actiever te betrekken bij het schoolgebeuren.
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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 benadert het schoolteam en de leerlingen op een menselijke wijze
zonder de nodige sturing uit het oog te verliezen. Hierbij ligt de focus op een
positieve benadering van de kwaliteiten van de teamleden. Deze kwaliteiten
worden doelgericht ingezet om te werken aan de verbetering van de
handelingsplanning. Om het pedagogisch-didactisch handelen meer richting en
sturing te geven, doet de school stelselmatig beroep op de deskundigheid van de
pedagogische begeleidingsdienst. Tot hiertoe worden klasbezoeken,
functionerings- en evaluatiegesprekken vooral uitgevoerd in functie van
noodzakelijke reflecties op het pedagogisch-didactisch handelen van teamleden.
Tijdens deze degelijk voorbereide gesprekken wordt uitvoerig gereflecteerd over
de betrokkenheid, het pedagogisch-didactisch handelen, het functioneren en de
persoonlijke zelfontplooiing van de medewerker. De systematiek is groeiende om
deze gesprekken stelselmatig voor alle teamleden te plannen en op te volgen.
Visieontwikkeling De school ontwikkelde een eigen visie waarbij een evenwicht nagestreefd wordt
tussen cognitieve onderwijsleeraanbod en een aanbod gericht om de integratie
en het functioneren in de maatschappij te bevorderen. In haar streven om deze
visie te implementeren, staat de school open voor externe expertise. Hiervoor
zet de school per leergebied zinvolle trajecten op. De procesmatige verkenning
en benadering van het leergebied die nauw aansluit bij de decretale
uitgangspunten, leidt tot een doorleefde visie die het statuut van besluit heeft.
De school staat hierin nog niet voor alle leergebieden even ver.
Besluitvorming Het schoolbeleid speelt passend in op wijzigingen binnen de personeelscontext.
De recentelijk aanstelling van de twee type-coördinatoren geven een merkbare
impuls om de overlegcultuur verder te formaliseren. De afgelopen jaren greep
het schoolbeleid vele kansen aan om formele en multidisciplinaire
overlegorganen te organiseren. De sterke brug- en bewakingsfunctie van de
directeur zorgt dat deze vele vormen van overleg positief op elkaar inwerken en
de samenwerking tussen de diverse onderwijsparticipanten wordt bevorderd.
Bijna alle teamleden bereiden de klassenraden degelijk voor waarbij het digitaal
platform sterk ondersteunend werkt binnen de handelingsplanmatige aanpak. Er
is nog groeimarge om de schoolvisie waar te maken die de nauwe samenwerking
met de ouders accentueert. Zo worden ouders nauwelijks betrokken bij het
opstellen van het individueel handelingsplan en de informatiefiche die de
overgang naar het secundair onderwijs begeleidt. Anderzijds levert de school
inspanningen om bijna alle ouders te bereiken tijdens de frequent
georganiseerde oudercontacten.
Kwaliteitszorg De school spant zich in om gepast in te spelen op de aanbevelingen vanuit
externe evaluaties. Het beleidsplan van de directeur getuigt van een planmatige
aanpak op korte en lange termijn waarbij sterktes, zwaktes en uitdagingen in
beeld worden gebracht. Er is groeipotentieel om het volledige schoolteam te
betrekken om systematisch onderwijseffecten op individueel, klas- en
schoolniveau te verzamelen en te analyseren met het oog op bijsturing van de
onderwijskwaliteit.
Deliberatie De inspectie delibereerde het tekort voor het leergebied leren leren omdat de
school over een sterke ontwikkelingsdynamiek, -systematiek en zelfreflecterend
vermogen beschikt om het tekort op korte termijn zelfstandig weg te werken.
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6.1

STERKTES EN ZWAKTES VAN DE SCHOOL
Wat doet de school goed?

Wat betreft de erkenningsvoorwaarden
 De brede beeldvorming in een korte tijdsspanne bij het bepalen van een beginsituatie voor het
leergebied Nederlands.
 Het evenwichtig selecteren van ontwikkelingsdoelen voor het leergebied Nederlands met aandacht voor
een horizontale afstemming naar andere leergebieden.
 Het evenwichtig selecteren van ontwikkelingsdoelen voor het leergebied muzische vorming met
aandacht voor waarnemen, handel
 De aandacht voor communicatieve vaardigheden binnen het proces van handelingsplanning.
 Het ontwikkelen en het gebruik van een functioneel muzisch klasboek.
 Het veelvuldig gebruik van activerende werkvormen
 Het linken van de geselecteerde doelen aan de rapportering.
 Het ontwikkelen van rijke evaluatie-instrumenten binnen het leergebied muzische vorming.
Wat betreft de kwaliteit/kwaliteitsbewaking van de processen
 Het afstemmen van de onderwijsorganisatie op de schoolvisie.
 De zorgvuldige toepassing van afspraken met betrekking tot de onderwijstijd per leergebied.
 Het veelvuldig inroosteren van extra-murosactiviteiten.
 De ondersteuning van het digitaal platform als middel binnen het cyclisch proces van
handelingsplanning.
 De sterke overlegcultuur om de onderwijsorganisatie vorm te geven
 De expliciete aandacht voor problematische afwezigheden, rouwbegeleiding en seksuele voorlichting.
 Het nemen van talrijke sfeerbevorderende initiatieven.
Wat betreft het algemeen beleid
 De positieve benadering en sturing van de teamleden door de directeur.
 Het systematisch beroep doen op externe expertise om de schoolkwaliteit te verhogen.
 Het formaliseren van de overlegcultuur.
 De systematiek om een gelijkgerichte en doorleefde visie te ontwikkelen voor de diverse leergebieden.

6.2

Wat kan de school verbeteren?

Wat betreft de erkenningsvoorwaarden
 Het formuleren van expliciete zorgvragen op maat van de leerling.
 De uniformiteit bij het gebruik van algoritmen en wandplaten.
 Gelijkgericht en volgens richtinggevende criteria evalueren binnen het leergebied Nederlands.
 De beeldvorming voor muzische vorming verfijnen, verbreden en afstemmen op een doelenselectie op
maat van de leerling en/of leerlingengroep.
 De verticale afstemming van de doelenselectie bij het leergebied muzische vorming.
 De vaak geïsoleerde benadering van het leergebied muzische vorming.
Wat betreft de kwaliteit/kwaliteitsbewaking van de processen
 De hypotheek op het functioneel onderwijs ten gevolge van de vele klasdoorbrekende niveaugroepen.
 De huisvesting van de speelleerklas.
 De overmaatse aandacht voor huiswerk.
 Het optimaal gebruik maken van de onderwijstijd.
 De sociale en emotionele begeleiding verder stroomlijnen en gelijkgericht benaderen op schoolniveau.
 De leerlingenbetrokkenheid verhogen bij het streven naar een positief schoolklimaat.
 Een gelijkgerichte begeleidingsstijl nastreven bij teamleden en monitoren.
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Wat betreft het algemeen beleid
 Doelgerichter betrekken van ouders binnen het handelingsplanning en de toeleiding naar het secundair
onderwijs.
 Het volledige schoolteam nauwer betrekken bij het verzamelen, analyseren en prioriteren van
beleidspunten die leiden tot het verhogen van de onderwijskwaliteit.

6.3

Wat moet de school verbeteren?

Wat betreft de erkenningsvoorwaarden
 Het proces van handelingsplanning voor het leergebied leren leren vanuit de visie en uitgangspunten
van de ontwikkelingsdoelen realiseren zodat kwaliteitsvol onderwijs, afgestemd op de zorgvragen van
de leerlingen, mogelijk wordt en waardoor de harmonische ontwikkeling en optimale integratie van elke
leerling meer kansen krijgt.
 Het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen inzake de organisatie van het welzijnsbeleid en daarbij
beantwoorden aan de voorwaarden betreffende de bewoonbaarheid, veiligheid, gezondheid en
hygiëne van de leer- en werkomgeving.
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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 alle

structuuronderdelen.
 voor de overige erkenningsvoorwaarden.

ONGUNSTIG
 voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'.

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies met
betrekking tot het zelfstandig remediëren van tekorten:
de onderwijsinspectie oordeelt dat de instelling een beroep moet doen op externe ondersteuning om de
tekorten te remediëren.
In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 en meer bepaald het
artikel 39 §4 3°, wordt de procedure tot intrekking van de erkenning van de instelling opgestart.

8

VASTSTELLINGEN BETREFFENDE DE OVERIGE REGELGEVING

Op de gecontroleerde overige regelgeving werden door het inspectieteam geen inbreuken voor verder
gevolg door de onderwijsinspectie vastgesteld.

Namens het inspectieteam

Voor kennisname namens het bestuur

Jan Mestdagh
de inspecteur-verslaggever

Elke VERLINDEN
de directeur

Datum van verzending aan de directie en het
bestuur van de school
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9

ADDENDUM
Het bestuur van de instelling heeft een beroep gedaan op art. 41 §2 van het Kwaliteitsdecreet van 8
mei 2009. Het heeft binnen een termijn van 60 kalenderdagen na het ontvangen van het ongunstig
advies de opschorting van de procedure tot intrekking van de erkenning aangevraagd op basis van een
door het bestuur van de instelling uitgewerkt verbeteringsplan.
De Vlaamse regering keurde het ingediende verbeteringsplan goed. De procedure tot intrekking van de
erkenning wordt hierdoor opgeschort tot en met 28 februari 2017.
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