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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit 
jaar uitgevoerd bij het bestuur en de directie van Stichting PriMA. We 
hebben onderzocht of het bestuur en de directie op hun school zorgen 
voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is 
om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. 
 
Wat gaat goed? 
Het bestuur heeft goed zicht op de kwaliteit van het onderwijs op zijn 
school, openbare basisschool Piet Mondriaan. Wij vinden net als het 
bestuur dat deze school een goede school is. Het bestuur heeft 
bovendien een zodanig goed systeem van kwaliteitszorg opgezet dat 
het in de toekomst ook zicht kan houden op de onderwijskwaliteit en 
kan blijven sturen op verdere verbetering. Op de school en binnen de 
stichting heerst een klimaat dat gericht is op leren en ontwikkelen. 
Het bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan zijn 
financiële verplichtingen om het onderwijs te verzorgen.  
 
Wat moet beter? 
Bij dit onderzoek hebben wij geen onderdelen gezien die vanuit 
wettelijk oogpunt vragen om directe verbetering. 
 
Wat is de volgende stap? 
Bestuur en directie hebben duidelijk in beeld waar hun ambities liggen 
en wat zij binnen de school nog verder zouden willen 
verbeteren. Belangrijke thema's voor de school zijn bijvoorbeeld de 
kwaliteit van het rekenonderwijs, het verder verbeteren van de 
kwaliteit van de instructie, een centrale rol voor eigenaarschap van 
leerlingen, partnerschap tussen ouders en school, het door 
ontwikkelen van de lerende organisatie, het inzetten op 21e-eeuwse 
vaardigheden en duurzaamheid. 

 
Vervolg 
Over vier jaar doen wij opnieuw een vierjaarlijks onderzoek. 
 
 

Bestuur: Stichting PriMA 
Bestuursnummer: 41843 

School onder bestuur: openbare 
basisschool Piet Mondriaan 
 
Totaal aantal leerlingen: 374 
(Teldatum: 1 oktober 2019) 
 
BRIN: 18IQ 
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Financieel beheer Financieel beheer 

FB1 Continuiteit ● 

FB2 Doelmatigheid  

FB3 Rechtmatigheid ● 

De inspectie heeft in september 2019 een vierjaarlijks onderzoek 
uitgevoerd bij stichting PriMA. In een vierjaarlijks onderzoek staat de 
volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er 
sprake van deugdelijk financieel beheer? 
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen: 

1. Hebben het bestuur en de directie doelen afgesproken met de 
school, heeft het voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en 
stuurt het op de verbetering van de onderwijskwaliteit? 

2. Hebben het bestuur en de directie een professionele 
kwaliteitscultuur en functioneert het transparant en integer? 

3. Communiceren het bestuur en de directie actief over de eigen 
prestaties en ontwikkelingen en die van zijn school? 

4. Is het financieel beheer deugdelijk? 
 
Werkwijze 
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuurs-/ 
directieniveau en op schoolniveau. 
 
Op het niveau van het bestuur/directie richt het onderzoek zich met de 
vier deelvragen op de standaarden binnen de kwaliteitsgebieden 
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 

Om deze te kunnen beoordelen doen we niet alleen onderzoek op het 
niveau van het bestuur/de directie, maar onderzoeken we tevens de 
onderwijskwaliteit van de school waarvoor het verantwoordelijk is. 
 
Op schoolniveau hebben we onderzoek gedaan bij de openbare 
basisschool Piet Mondriaan. Een bestuur kan bij het vierjaarlijks 
onderzoek een verzoek doen aan de inspectie om een onderzoek uit te 
voeren bij een school die naar de mening van het bestuur goed is. 
Het bestuur heeft ons gevraagd om een onderzoek naar goed te doen 
bij deze school. We hebben invulling gegeven aan dit verzoek en 
hebben alle standaarden in ons onderzoek betrokken. 
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Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod/Onderwijsprogramma ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

OP4 (Extra) ondersteuning ● 

OP5 Onderwijstijd ● 

OP6 Samenwerking ● 

OP8 Toetsing en afsluiting ● 
 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten ● 

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties ● 

OR3 Vervolgsucces ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

 
 
Onderstaande tabel geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij de 
school is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze school 
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs. 
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht. 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 
binnen de organisatie. 
We hebben gesproken met het bestuur en de directie, met leerlingen, 
leraren en ouders en met de medezeggenschapsraad en de interne 
toezichthouders. Daarnaast hebben we verschillende lessen bezocht. 
 
Overige wettelijke vereisten 
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). 
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Wij hebben de volgende vereisten onderzocht: 
  

• Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO 
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 13, lid 1 onder e, in samenhang 

met art. 40 WPO 
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

art. 4b, WPO. 
   
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op 
bestuursniveau. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van het 
onderzoek naar de vraag of de Piet Mondriaan een goede school is. 
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en 
rapportage opgenomen. 
 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Financieel beheer 
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Resultaten onderzoek op 
bestuurs-/directieniveau 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op 
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden 
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 
 
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat 
het oordeel is op het onderzochte kwaliteitsgebied Financieel beheer 
op bestuursniveau. In het eerste vierjaarlijks onderzoek op 
bestuursniveau geven we in het funderend onderwijs geen oordeel op 
het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een 
oordeel op de drie standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze 
oordelen geven we een kwalitatieve beschrijving van het 
kwaliteitsgebied. 
 
Daarnaast is hieronder weergegeven in hoeverre onze oordelen 
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de 
gerealiseerde kwaliteit op de school en in hoeverre het beleid van het 
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau. Omdat Kwaliteitszorg en 
ambitie op bestuursniveau samenvalt met Kwaliteitszorg en ambitie 
op schoolniveau, laten we de beoordeling hiervan achterwege op 
schoolniveau. 

Samenvattend oordeel 
 
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
 
We zien dat het bestuur van stichting PriMA goed zicht heeft en goed 
stuurt op de kwaliteit van het onderwijs op de openbare basisschool 
Piet Mondriaan. De Piet Mondriaan is een goede school. 
 
We zien op de korte of de middellange termijn geen risico's voor de 
financiële continuïteit van de stichting. Ook de financiële 
rechtmatigheid is in orde. Het bestuur voldoet aan de eisen van het 
kwaliteitsgebied Financieel beheer. 
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2.1. Kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen. 

In de bovenstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen. 
 
*Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft het 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)? 
 
De kwaliteitszorg staat als een huis 
Het bestuur van stichting PriMA heeft samen met de directie een 
zodanig goed systeem van kwaliteitszorg ingericht, dat het uitstekend 
zicht heeft op de kwaliteit van de Piet Mondriaanschool en kan sturen 
op verdere verbetering. Door onder andere de halfjaarlijkse kritische 
zelfevaluaties, het stellen en evalueren van concrete doelen, het 
goede zicht op het didactisch handelen, de analyse van de resultaten 
afgezet tegen de schoolstandaarden én het luisteren naar de feedback 
van leerlingen weten het bestuur en de directie precies waar de school 
staat en welke volgende stappen zij willen zetten. 
Bestuur/directie en wij geven op de onderzochte 
standaarden grotendeels dezelfde oordelen. 
 
Kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur versterken elkaar in dit proces. De 
cultuur in de stichting, de school én in de klas is gericht op leren en 
ontwikkelen. Het bestuur let er op dat het kan beschikken 
over verschillende expertises zoals onderwijskundig, juridisch, 
financieel/ICT en communicatie en is zich er tegelijkertijd scherp van 
bewust dat eenieder binnen de stichting zijn eigen 
verantwoordelijkheid kan en mag nemen. Een ambitie van de directie 
is om samen met één van de intern begeleiders audits te gaan doen bij 
andere eenpitters en ook zelf geauditeerd te worden. 
Ze zetten hiervoor de benodigde stappen. 
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*Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
 
Een cultuur van echt willen weten en verbeteren 
Tijdens het startgesprek geeft het bestuur aan dat binnen de stichting 
een cultuur heerst van echt willen weten en verbeteren en dat het 
belang hecht aan eigen én gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Wij zien dit terug in de school. Het team werkt gericht aan 
kwaliteitsverbetering door altijd onderzoek te doen naar een 
probleem (wat speelt er en waarom), te zorgen voor voldoende 
expertise, ondersteuning en facilitering binnen de school, duidelijk 
beleid op te stellen en te zorgen voor een goede borging. Deze 
professionele kwaliteitscultuur draagt bij aan de goed functionerende 
kwaliteitscyclus. 
De samenwerking binnen de school en de stichting is de kracht van 
het succes. Het bestuur draagt uit dat het uitgaat van het positieve: 
hoe kan het (nog) beter? Daarnaast is er respect voor ieders rol, 
kennis, ervaring en inbreng en een open en eerlijke communicatie. 
 
Binnen het bestuur en de school worden hoge eisen gesteld. Dit 
brengt met zich mee dat er soms (lastige) keuzes gemaakt moeten 
worden. Bestuur en directie durven dit ook, in het belang van de 
kwaliteit van het onderwijs. 
Het verplichte overleg tussen de interne toezichthouders en de 
medezeggenschapsraad dat twee maal per jaar moet plaatsvinden 
(artikel 17c lid 3 WPO) heeft tot op heden niet plaatsgevonden, maar 
staat voor dit schooljaar op de planning. We gaan er van uit dat dit 
voortaan een regulier ingepland overleg zal zijn. 
 
*Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn school (KA3)? 

Onderdeel van de kwaliteitscyclus is verantwoording afleggen 
Het is vanzelfsprekend binnen stichting PriMA dat iedereen zich 
verantwoordt over het werk dat hij verricht, in relatie tot de gestelde 
doelen. De directie verantwoordt zich aan het bestuur, het bestuur 
verantwoordt zich intern aan de toezichthouders en extern middels 
een informatief jaarverslag. Daarnaast verantwoordt het team zich 
aan de directie en aan elkaar. Men is hierbij bovendien voldoende 
zelfkritisch, wat weer bijdraagt aan de cultuur van steeds verder 
verbeteren. 
 
Het bestuur en de directie zijn open en transparant. Dit is te zien op de 
website en ook op de manier waarop zij omgaan met notulen van 
overleggen die actief verspreid worden. Ook tussen het bestuur/de 
directie en de medezeggenschapsraad (hierna: MR) bestaat een open 
en transparante verhouding. Bestuur en directie zoeken actief de 
dialoog op met de omgeving. Het is de ambitie van het bestuur en de 
directie om de samenwerking met ouders verder te verbeteren en 
meer gebruik te maken van elkaars expertise. 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2016 2017 2018 2018 2019 2020 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 
 

3,1 4,1 4,6 4,4 4,7 4,8 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,82 0,84 0,83 0,81 0,82 0,82 

Weerstandsvermogen < 5% 35,8% 36,6% 38,3% 34,2% 35,0% 35,9% 

Huisvestingsratio > 10% 
 

18,1% 9,4% 11,4% nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% -4,5% 2,7% 3,5% -3,4% 1,9% 0,9% 

 
 

2.2. Financieel beheer 

Wij baseren ons oordeel over het financieel beheer op de standaarden 
voor financiële continuïteit en financiële rechtmatigheid. Voor 
financieel beheer hanteren wij alleen de oordelen Voldoende en 
Onvoldoende. Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, 
tenzij daar nadrukkelijk aanleiding voor is. 
 
Het financieel beheer beoordelen wij als Voldoende, omdat zowel de 
financiële continuïteit als de rechtmatigheid Voldoende zijn. 

Financiële continuïteit 
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur 
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie 
jaren afgezet tegen de signaleringswaarden ('indicatie') die wij 
gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie. 

Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. De tabel 
geeft geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het 
onderwijs. 
De rentabiliteit over de afgelopen drie jaar en begroot in de komende 
drie jaren is gemiddeld positief. De hoge huisvestingslasten zijn toe te 
rekenen aan dotaties voorzieningen onderhoud. 
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Financiële doelmatigheid 
 
Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar 
nadrukkelijk aanleiding voor is. Met financiële doelmatigheid 
bedoelen we dat het geld ten goede komt van het onderwijs en niet 
onnodig wordt besteed. Bij ons onderzoek kwam het verslag van 
de intern toezichthouder over toezicht op doelmatig gebruik van 
rijksmiddelen aan de orde. Het intern toezichthoudend orgaan moet 
in het jaarverslag verantwoording afleggen over zijn handelen en de 
resultaten die dat opleverde. Daaronder valt ook het toezien op de 
doelmatige besteding van het overheidsgeld dat het bestuur ontving. 
De informatie hierover ontbrak in het jaarverslag over 2018. Wij 
vragen de intern toezichthouder om voortaan in de jaarverslagen 
hieraan meer aandacht te geven. 

Financiële rechtmatigheid 
 
Wij beoordelen de financiële rechtmatigheid als Voldoende. Wij 
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountant. 
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en 
(lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële 
rechtmatigheid. 
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Resultaten onderzoek op 
schoolniveau: openbare 
basisschool Piet Mondriaan 

3 . 

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op de 
openbare basisschool Piet Mondriaan. Het bestuur heeft deze school 
voorgedragen voor een onderzoek naar een goede school. 
 
 
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek 

Beoordeling Onderwijs 

Conclusie 

Openbare basisschool Piet Mondriaan krijgt de waardering goede 
school. De standaarden Aanbod (OP1), Zicht op ontwikkeling (OP2), 
(Extra) ondersteuning (OP4), Pedagogisch klimaat (SK2) 
en Vervolgsucces (OR3) krijgen de waardering Goed. 
De beoordeling van de standaarden uit het kwaliteitsgebied 
kwaliteitszorg hebben we in het bestuursdeel van dit rapport 
opgenomen. Alle drie de standaarden Kwaliteitszorg (KA1), 
Kwaliteitscultuur (KA2) en Verantwoording en dialoog 
(KA3) waarderen wij als Goed. 
De overige standaarden beoordelen wij met een Voldoende. Dit 
betekent dat het bestuur voor wat betreft deze standaarden voldoet 
aan de wettelijke eisen en wij geen tekst hierover opnemen in dit 
rapport. 
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3.1. Onderwijsproces 

Aanbod en leerlingenzorg zitten goed in elkaar 
De school verzorgt een aanbod dat de basiskwaliteit 
overstijgt. Daarnaast overstijgen het zicht op de ontwikkeling en de 
(extra) ondersteuning de basiskwaliteit. Hetzelfde geldt voor toetsing 
en afsluiting. Voor wat betreft het didactisch handelen en de 
samenwerking voldoet de school aan de wettelijke eisen die hiervoor 
gelden. 
 
Het aanbod is breed en eigentijds 
Het aanbod op de Piet Mondriaan is goed afgestemd op de 
kenmerken van de leerlingenpopulatie. Daarnaast biedt de school 
haar leerlingen veel extra's zoals muziek, dans, drama en Engels door 
vakdocenten. De school vraagt hier geen extra vrijwillige bijdrage van 
de ouders voor. De tijd die de leerlingen bij de vakdocenten 
doorbrengen, besteden de leraren goed. Zij voeren dan onder andere 
collegiale consultaties uit. Naast het uitgebreide reguliere aanbod 
zijn er twintig keer per schooljaar gevarieerde talentcircuits waarop 
leerlingen zich kunnen inschrijven al naar gelang hun interesses. De 
school luistert ook goed naar de leerlingen en heeft op basis van hun 
feedback een andere methodiek voor wereldoriëntatie aangeschaft. 
 
De school besteedt veel aandacht aan burgerschapsvorming en heeft 
hiervoor een mooi uitgewerkte leerlijn ontwikkeld, met leerdoelen en 
van deze doelen afgeleide lessen. Ook heeft zij hieraan competenties 
gekoppeld die leraren nodig hebben om goed in staat te zijn dit 
onderwijs te verzorgen. 
 
In de leerlingenzorg laat de school niets aan het toeval over 
De leerlingenzorg op de Piet Mondriaan is zodanig doordacht 
ingericht dat de leerlingen optimaal ondersteund worden om een 
ononderbroken ontwikkeling door te maken. De lessen zijn afgestemd 
op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en dit is zowel in de klas 
als in de onderliggende documenten zichtbaar. 
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De school hanteert intern duidelijke afspraken over welke leerlingen 
verlengde en verdiepte instructies krijgen, welke leerlingen buiten de 
klas ondersteuning krijgen van de leraar ondersteuner of de remedial 
teacher (hierna: RT-er). De leraren voeren twee maal per jaar 
kindgesprekken met de leerlingen over hun onderwijsbehoeften. De 
leerlingen die wij spraken geven aan zich gehoord en gezien te voelen 
door de leraren. De intern begeleiders zijn hierbij de spin in het web. 
Zij leggen lesbezoeken af bij de leraren en maken op basis hiervan een 
teamontwikkelplan. Zij voeren opbrengstgesprekken met de leraren 
en overleggen zeer regelmatig met de RT-er. De hulpplannen voor 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zijn concreet en 
worden goed geëvalueerd. De ouders worden in het proces op gezette 
tijden meegenomen. De school heeft de ambitie om de leerlingen die 
extra ondersteuning krijgen, meer te gaan betrekken bij het opstellen 
van de handelingsplannen of de ontwikkelingsperspectieven. 

3.2. Schoolklimaat 

Het pedagogisch klimaat is goed 
Wij waarderen het pedagogisch klimaat met een Goed. De sfeer op de 
school is plezierig en ondersteunend, de leraren hebben hoge 
verwachtingen van de leerlingen en de leerlingen voelen zich gehoord 
en gezien. De school houdt door observaties en met verschillende 
instrumenten goed bij hoe de leerlingen zich voelen en volgt de 
uitkomsten serieus op. De gedragsspecialist doet lesbezoeken en 
ondersteunt de leraren. In de groepen heerst een rustige en plezierige 
werksfeer en de leraren maken duidelijk aan de leerlingen dat zij hoge 
verwachtingen van hen hebben. De regels zijn voor leraren en 
leerlingen helder en zichtbaar in de klassen en de leraren tonen 
voorbeeldgedrag. Ieder jaar wordt onder de leerlingen van de groepen 
5-8 een nieuwe leerlingenraad gekozen. De leerlingen voeren 
regelmatig overleg met de directie van de school. 

3.3. Onderwijsresultaten 
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De school volgt de schoolloopbaan van haar oud-leerlingen 
Wij waarderen de standaard Vervolgsucces met een Goed, omdat de 
school veel moeite doet om te weten te komen hoe het gaat met haar 
oud-leerlingen. De school volgt al haar leerlingen tot in de derde klas 
van het voortgezet onderwijs. De school neemt met alle ouders 
persoonlijk contact op om te horen hoe het gaat met hun kind en om 
te weten te komen of haar advisering accuraat was. De school 
analyseert de bevindingen secuur en heeft conclusies getrokken over 
de kwaliteit van haar adviezen en naar aanleiding hiervan haar 
adviesprocedure verbeterd. 

3.4. Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
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Reactie van het bestuur/de 
directie 

4 . 

Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke 
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit. 
 
 
Het bestuur bedankt de inspectie voor de rapportage. Wij voelen ons 
gewaardeerd door de uitkomsten van dit onderzoek. De bevindingen 
van de inspecteur komen grotendeels overeen met uitkomsten van 
onze zelfevaluatie. Dit betekent dat wij onze eigen ‘kritische blik’ als 
reëel en professioneel kunnen beschouwen. Als éénpitter maken wij 
beleid gericht op onze organisatie, hierbij kunnen wij niet toetsen aan 
andere scholen. Het feit dat de onderwijsinspectie ons de waardering 
GOED geeft omdat wij onszelf zorgvuldig evalueren en gericht zijn op 
leren en ontwikkelen, geeft ons vertrouwen voor de toekomst. 
 
Hoewel de financiële huishouding van onze stichting goed op orde is, 
ligt een verbeterpunt in de manier van toezicht houden door het 
intern toezichthoudend orgaan. Wij zullen de komende tijd gericht 
aandacht besteden aan de doelmatigheid van de besteding van de 
financiën. Hetzelfde geldt voor het halfjaarlijks overleg tussen de 
medezeggenschapsraad en de toezichthouders. 
 
Het bestuur en de directie geven aan op de onderdelen veiligheid en 
didactisch handelen ook de waardering GOED na te streven. Hieraan 
zal in de komende jaren intensief aandacht worden besteed.  Tevens 
heeft de Stichting als doel een audit-systeem met andere éénpitters 
op te zetten. 
 
Het bestuur richt zich op verdere ontwikkeling, maar zal ook zorgen 
voor de borging van de zaken die reeds met een GOED zijn 
gewaardeerd. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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