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Dir/IB

Standaard 

inspectie

Doel: Aanleiding / 

Probleem

Resultaat concreet waarneembaar gedrag / 

afspraken

Checken door: Acties Startdatum 

uitvoeren

Verantwoordelijk en 

evt. inzet externe 

ondersteuning

Evaluatie datum Uitkomst Evaluatie Vervolg acties 

OP1 Doorgaande lijn 

1,2,3

Met de wisseling 

van leerkrachten is 

de kennis van de 

doorgaande lijn 

gedeeltelijk 

verdwenen. Nieuwe 

leerkrachten zitten 

samen nog niet op 

één lijn.

Leerkrachten kennen de afspraken en leven 

deze na. 

Afspraken zijn vastgelegd en 

bekend bij de betrokkenen.

Bestaande gegevens 

doorgaande lijn analyseren en 

waar nodig aanpassen. 

Controleren hoe dit zich 

verhoudt tot de Parnassys 

Leerlijnen jonge kind en de 

groepsplannen die we 

gebruiken. Bespreken of het 

aanbod voldoende aansluit, of 

dat het aanbod 

aangepast/uitgebreid moet 

worden. De leerkrachten van 

groep 1-3 zijn bij dit proces 

betrokken zodat zij hetzelfde 

beeld hebben.

1 okt 19 IB en leerkracht groep 

1-3

april 2020

OP2 Leerkrachten 

kunnen hun 

resultaten duiden 

en hun handelen 

daarop afstemmen.

Onvoldoende zicht 

op/ervaring met de 

consequenties van 

de resultaten voor 

het handelen van 

de leerkracht. 

Leerkrachten kunnen resultaten (teruggang, 

stagnatie, groei) analyseren en verklaren. Op 

basis van deze analyse/verklaring zijn 

leerkrachten in staat om passende acties in te 

plannen en uit te voeren.

Groepsbesprekingen en 

klassenobservaties

Groepsbesprekingen en 

klassenobservaties

1 okt 19 Teambespreking en 

groepsbespreking 

resultaten met Joyce 

Kruis. 

Stichtingsbijeenkomst 

met Audrey, Siety en 

Ben.

febr 2020

Eigenaarschap 

leerlingen vergroten

De sturing van het 

leerproces ligt 

teveel bij de 

leerkracht

Leerkrachten volgen de afgesproken werkwijze 

en het groepsplan Leren leren. Meting Leren 

Leren in februari en juni.

Klassenobservaties IB Vervolg van traject met CED aug 2018 CED, Ruth 

Heuvelman

mei 2020

Vergroten effectieve 

instructie

Er valt nog winst te 

behalen vwb het 

effectief inzetten 

van de 

onderwijstijd.

Bespreken van knelpunten en kansen in 

teamoverleg

Groepsbesprekingen en 

klassenobservaties 

Onderwerp op de agenda van 

het teamoverleg plaatsen en 

geregeld laten terugkomen.

sep 2019 Teambespreking en 

groepsbespreking 

resultaten met Joyce 

Kruis

febr 2020

OR1 Verbeteren 

resultaten technisch 

lezen, met name 

gemiddelde en 

sterke leerlingen 

(aanpak 2 en 3)

Resultaten op DMT 

onvoldoende.

Leertijd is opgenomen in de weekplanning. 

Leerlingen zijn tijdens de leesles 

waarneembaar aan het lezen. In groep 5-8 

stimuleert de leerkracht de leerlingen door zelf 

ook te lezen. De voortgang van het lezen is 

zichtbaar gemaakt. Leerkrachten delen hun 

ervaringen met elkaar.

Observatie en nabespreking 

door IB en taalcoördinator in 

november 2019.

Leertijd verhogen in groep 3 

en 4. Effectieve leertijd 

verhogen in alle groepen. 

Leren zichtbaar maken.

sep 2019 Team feb 2020 

(resultaten)

Verbeteren 

resultaten begr. 

lezen

Resultaten staan 

onder druk. CITO 

eindtoets is 

onvoldoende.

WS van nieuwsbegrip opgenomen in weektaak. 

Leerkrachten groep 5-7 hebben een Close 

Reading les geobserveerd en zelf een aantal 

proeflessen gegeven. Leerkrachten delen hun 

ervaringen met elkaar.

Observatie en nabespreking 

door IB en taalcoördinator in 

november 2019.

Woordenschat Nieuwsbegrip 

opnemen in weektaak. 

Oriëntatie op Close Reading 

door observatie bij ervaren 

leerkracht en het geven van 

een aantal proeflessen.

sep 2019 Team feb 2020 

(resultaten)

Verbeteren 

resultaten spelling

Resultaten staan 

onder druk.

Werken volgens nieuwe methode Staal. 

Leerkrachten delen hun ervaringen met elkaar.

Observatie en nabespreking 

in de groep door 

taalcoördinator in april 2020.

Starten met Staal. Bespreken 

voortgang van nieuwe 

methode (tips en knelpunten) 

in teamoverleg. Opstellen 

doelenkaarten voor spelling. 

Klasseobservatie in april.

aug 2019 Team (taalcoördinator) feb 2020 

(resultaten) en 

mei 2020 

(doelenkaarten 

en observatie)

OP3 (OP1)

school:

datum:

opgesteld door:



Verbeteren 

resultaten MTG

Lage opbrengsten 

op dit 

rekenonderdeel.

Afspraken worden vastgelegd en gedeeld. 

Leerkrachten kennen de afspraken en dit is 

terug te zien in het rekenaanbod in de klas.

Observatie in nabespreking in 

de groep door 

rekencoördinator in januari 

2020.

Rekencoördinator bespreekt 

de afspraken mbt het rekenen 

in een teamvergadering. 

Hierbij komt ook de aanpak 

voor MTG aan bod. Afspraken 

worden vastgelegd. In januari 

volgt een observatieronde 

met nabespreking. Verder 

worden er twee rekendagen 

ingepland.

okt 2019 Team 

(rekencoördinator)

feb 2020

Specialisten in hun 

kracht zetten.

Vorig schooljaar 

was er geen 

taalcoördinator. De 

rekencoördinator 

was door 

omstandigheden 

minder inzetbaar.

Specialisten kennen hun taken/afspraken. Ze 

pakken hun rol in teamvergaderingen, 

studiedagen en bij observaties. 

In overleg met directie en IB. Afspraken maken met 

talentcoach, reken- en 

taalcoördinator in overleg met 

directie en IB.

sep 2019 Rekencoördinator, 

taalcoördinator, 

talentcoach, IB

mrt 2020

Groepsplannen 

worden up to date 

gemaakt.

Door het duiden (zie 

OP2) is het mogelijk 

nodig om 

aanpassingen te 

maken aan 

groepsplannen. Bij 

het inzetten van 

nieuwe methoden 

zijn nieuwe 

groepsplannen 

nodig.

Afspraken zichtbaar in groepsplan. IB mrt 2020: groepsplan spelling, 

en kleuters (zie doorgaande 

leerlijn) opstellen, daarnaast 

waar nodig aanpassingen 

doorvoeren bij rekenen, 

technisch en begrijpend 

lezen.

jan 2020 Rekencoördinator, 

taalcoördinator, IB

mrt 2020

KA2 Voortgang en 

successen mbt tot 

het verbetertraject 

inzichtelijk maken 

voor het team

kwaliteitsvraagstuk 

meer positioneren

De schoolcultuur is de motor van het 

verbeterplan. De focus van de school is gericht 

op de praktijk van het lesgeven en het leren.

Merkbaar in teamoverleg Het verbeterplan komt op de 

agenda van het teamoverleg. 

sep 2019 Directie + IB mrt 2020

KA3

KA1


