RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK
Basisschool De Cirkel, Amstelveen
In augustus 2015 heeft de Inspecteur onze school bezocht en de kwaliteit van het geboden onderwijs
op De Cirkel onderzocht. Het bezoek betrof een pilot voor een nieuwe vorm van kwaliteitscontrole
door de Inspectie. De Inspecteur is tot de conclusie gekomen dat de kwaliteit van het onderwijs op
De Cirkel ruim voldoende en op een aantal onderdelen zelfs goed is.
Wat doen wij goed?
• Het aanbod aan leerlingen om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken wordt goed
beoordeeld. Blazersklas, Cirkelacademie en Plusklas worden door de Inspecteur als enkele mooie
voorbeelden daarvan aangehaald. Onze visie op het onderwijs is ook om leerlingen meer te
bieden dan enkel de verplichte leerstof, opdat zij een beter inzicht hebben in hun talenten en
daardoor betere, meer afgewogen keuzes kunnen maken voor de volgende stap in hun jonge
leven.
• Het schoolklimaat en de veiligheid worden ook goed beoordeeld. Beide zijn voor ons van groot
belang omdat kinderen zich nu eenmaal beter kunnen ontplooien en ontwikkelen in een
omgeving waarin zij zich veilig en gewaardeerd voelen worden en de sfeer prettig is.
• De Inspecteur merkt in zijn rapport op dat De Cirkel veel oog heeft voor continue verbetering van
het lesaanbod. Door onze vakgroepen met vakspecialisten en via intervisie en meekijken met
elkaars lessen zijn wij continue bezig om het onderwijs dat wij bieden te verbeteren. Wij
beschouwen het dan ook als een compliment dat de Inspectie die inspanningen ziet en waardeert.
Wat kunnen wij verder verbeteren?
Hoewel de Inspecteur tot de conclusie komt dat de kwaliteit van het onderwijs op De Cirkel ruim
voldoende is, heeft hij ons ook gewezen op een aantal punten waarin wij ons verder kunnen
verbeteren.
• Het in augustus 2014 ingevoerde Passend Onderwijs kan verder verbeterd worden; de school kan
hierin meer ambitie tonen, stelt de Inspecteur. De Cirkel heeft dit schooljaar een extern
deskundige aangesteld om onze huidige structuur van ondersteuning aan leerlingen door te
lichten en ons te adviseren, zodat wij een toekomstbestendige structuur kunnen neerzetten
waarin de school zo vroeg mogelijk per leerling in kaart kan brengen welke specifieke
ondersteuningsbehoefte er bestaat en hoe die ondersteuning vervolgens het beste door De Cirkel
kan worden aangeboden. Dit geldt voor leerlingen met een zorgvraag of achterstand, maar ook
voor leerlingen die extra uitdaging aankunnen in een of meer vakken.
• De Inspecteur stelt dat de school het monitoren van leerlingen verder kan verbeteren. De Cirkel
werkt met groepsplannen en gebruikt de data uit het LOVS en methode-gebonden toetsen om
leerlingen te bedienen naar hun onderwijsbehoeften. Wij willen de onderwijsbehoeften nog beter
in kaart brengen en de leerkrachten meer eigenaarschap geven, zodat leerlingen de
ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben.
Tot slot
De Inspecteur merkt op dat in het Jaarplan van de school geen informatie staat over de gebruikte
leermethoden. Het is een bewuste keuze van de school om een Jaarplan op hoofdlijnen te hanteren

en de gebruikte leermethoden uitgebreid toe te lichten in de Schoolgids. De Schoolgids is op de
website van De Cirkel te vinden en tevens op te vragen bij de directie van de school.
Het gehele rapport van de Inspecteur is op te vragen bij de directie van de Cirkel. Ook kunt u op de
website van de inspectie de digitale versie downloaden.
Heeft u vragen over dit inspectierapport? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen (tel. 020 –
6450125)

