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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 12-05-2014 tot  15-05-2014 en werd afgesloten met een 

beperkt gunstig advies. Vanaf 15-05-2017 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 

muzische vorming 
 

Lager onderwijs - Leergebieden 

wetenschappen en techniek 

mens en maatschappij 
 
 

• de erkenningsvoorwaarde ‘bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne’ 
 

3 ZIJN DE TEKORTEN GEREMEDIEERD? 
 

3.1 Kleuteronderwijs: muzische vorming 

Voldoet 

De kleuterafdeling streeft de ontwikkelingsdoelen voor het leergebied muzische vorming in voldoende 

mate na. Het schoolteam zorgt voor een breed aanbod waarbij de verschillende domeinen van muzische 

vorming aan bod komen. De teamleden ervaren muzische vorming als middel om het welbevinden van de 

kleuters te bevorderen en om de taalontwikkeling te ondersteunen. 

 

Curriculum 

Onderwijsaanbod 

Referentiekader 

Planning 

Evenwichtig en volledig 

Samenhang 

Brede harmonische vorming 

 

Het schoolteam van de kleuterafdeling bestudeerde de inhoud en de visie van 

het leerplan muzische vorming. Op basis van het leerplan werkte het voor elk 

domein een leerlijn uit. De leerkrachten zorgen voor een evenwichtig aanbod 

waarin alle domeinen aan bod komen. De mogelijkheid om via de elektronische 

agenda een doelenrapportage te maken ondersteunt dit. De thematische 

aanpak leidt tot samenhang met andere leergebieden. Het schoolteam levert 

extra inspanningen om via de muzische activiteiten ook de taalontwikkeling te 

stimuleren. Bij muzische activiteiten streven de leerkrachten er naar om de 

verschillende creatieve competenties aan bod te laten komen. Vanuit diverse 

activiteiten krijgen de kleuters veelvuldige kansen om impressies op te doen, te 

experimenteren, te exploreren en vorm te geven. 

Het team streeft er naar om muzische vorming te kaderen in een breed aanbod 

van cultuureducatie. Er zijn afspraken om voor elke klas jaarlijks minimaal twee 

culturele activiteiten te voorzien. De teamleden beschikken over een 

inspiratielijst met het culturele aanbod uit de omgeving. 
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Materieel beheer 

Uitrusting 

Ontwikkelingsmaterialen 

 

De school beschikt over een ruim aanbod van spel- en ontwikkelingsmaterialen. 

De kleuteronderwijzers verrijken de hoeken op basis van het thema.  In elke 

klas is een labohoek waar de kleuters de kans krijgen te ontdekken, te 

verkennen en te experimenteren met wat zij expressief en aantrekkelijk vinden 

in hun onmiddellijke omgeving. In de vestigingsplaats ‘Vergote’ is de ruimte 

voor bewegingsexpressie eerder beperkt. 
 

 

Evaluatie 

Evaluatiepraktijk  

Evenwichtig en representatief 

Kindvolgsysteem 

Gericht op bijsturing 

 

De leerkrachten noteren losse observaties in hun observatieschrift. In het 

kindvolgsysteem zijn een beperkt aantal items opgenomen in verband met de 

muzische ontwikkeling. Deze zijn evenwel vooral gericht op attitudes, niet 

domeinspecifiek en niet gerelateerd aan de vooropgestelde doelen. Het 

schoolteam is nog zoekende naar een visie en bijhorende instrumenten om de 

ontwikkeling voor muzische vorming functioneel te observeren en op te volgen. 

Individuele leerkrachten illustreren hoe kleuters kansen krijgen tot zelfevaluatie 

en reflectie over voorbije muzische activiteiten. 

 
 

 

Begeleiding 

Leerbegeleiding  

Beeldvorming 

Zorg 

 

Het schoolteam ziet muzische vorming als middel om zowel het welbevinden 

van de kleuters te bevorderen als om de taalontwikkeling extra kansen te 

geven. 

Vanuit hun observaties merken de leerkrachten welke kleuters voor bepaalde 

muzische activiteiten afhaken. Vanuit deze observaties gaan ze doelgericht op 

zoek naar activiteiten die die kleuters wel kunnen aanspreken. 

 

 
 

 

Professionalisering 

Deskundigheidsbevordering  

Nascholingen 

 

Het schoolteam van beide kleuterafdelingen zette een doordacht 

professionaliseringstraject op. Het liet zich begeleiden door de pedagogische 

begeleidingsdienst en volgde de nodige nascholingen. 

 

 

3.2 Lager onderwijs: mens en maatschappij 

Voldoet 

De lagere afdeling bereikt de eindtermen voor het leergebied mens en maatschappij met de leerlingen in 

voldoende mate. Het onderwijsaanbod is evenwichtig en vrij volledig en voldoende afgestemd op het 

leerplan. Horizontale en verticale samenhang zijn goed uitgebouwd. De onderwijzers voorzien voldoende 

onderwijstijd.  De basiszorg is degelijk uitgebouwd. De leerlingenevaluatie is in toenemende mate breed en 

doelgericht. 

 

3.3 Lager onderwijs: wetenschappen en techniek 

Voldoet 

De lagere afdeling bereikt de eindtermen voor het leergebied wetenschappen en techniek met de 

leerlingen in voldoende mate. Het onderwijsaanbod is evenwichtig en vrij volledig en voldoende afgestemd 

op het leerplan. Voor techniek is een inhaalbeweging gaande. Horizontale en verticale samenhang zijn goed 
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uitgebouwd. De onderwijzers voorzien voldoende onderwijstijd. De basiszorg is degelijk uitgebouwd. De 

leerlingenevaluatie is in toenemende mate breed en doelgericht. 

 

3.4 Lager onderwijs: mens en maatschappij en wetenschappen en techniek 
 

Curriculum 

Onderwijsaanbod 

Referentiekader 

Planning 

Evenwichtig en volledig 

Samenhang 

Brede harmonische vorming 

Actief leren 

 

Het team van de lagere afdeling biedt de leergebieden mens en maatschappij 

en wetenschappen en techniek geïntegreerd aan vanuit het leerplan 

wereldoriëntatie. 

Het leerplan werd grondig bestudeerd. Op basis van een actieplan zette het 

schoolteam een verbeteringstraject uit. Het liet zich hierbij actief begeleiden 

door de pedagogische begeleidingsdienst. 

Het schoolteam koos er voor om geen onderwijsleerpakket te hanteren maar te 

werken met eigen thema’s op basis van het leerplan. De onderwijzers 

beschikken wel over actuele onderwijsleerpakketten. Teamlidafhankelijk 

worden die gebruikt als inspiratiebron, als basis voor een jaarplanning of vrij 

volledig gevolgd. Niet alle zelf uitgewerkte thema’s vertonen een brede 

multiperspectiviteit en samenhang. 

Voor de verschillende domeinen ontwikkelde het schoolteam tal van leerlijnen 

op basis van leerplandoelen. Het gebruik van deze leerlijnen zorgt voor een 

evenwichtig en volledig aanbod en leidt tot voldoende verticale samenhang 

doorheen de lagere afdeling. Waar mogelijk streven de onderwijzers naar 

horizontale samenhang met andere leergebieden. In alle klassen is er aandacht 

voor actualiteit. 

Het schoolteam beschikt over een digitaal overzicht van mogelijke 

leeruitstappen in de nabije en ruime omgeving om het aanbod voor 

wereldoriëntatie voldoende levensecht te maken. De teamleden hebben zicht 

op welke (meerdaagse) leeruitstappen leerlingen in het verleden reeds 

maakten. 

Interactieve werkvormen en het gebruik van ICT ondersteunen het actief leren. 

 
 

 

Materieel beheer 

Uitrusting 

Leermiddelen 

 

De school beschikt over voldoende leermiddelen voor het onderwijs in 

wereldoriëntatie. De tijd- en ruimtekaders aan de klaswanden zijn conform het 

leerplan, vertonen gradatie en samenhang en krijgen een functionele en 

dynamische invulling.  Het schoolteam investeerde in bijkomende materialen 

voor het domein techniek. Het ruime en groene schooldomein creëert 

bijkomende leer- en ervaringskansen voor het domein natuur. 
 

 

Evaluatie 

Evaluatiepraktijk  

Evenwichtig en representatief 

Leerlingvolgsysteem 

Gericht op bijsturing 

 

Individuele leerkrachten leveren inspanningen om mens en maatschappij, 

wetenschappen en techniek breed te evalueren. Het schoolteam is evenwel nog 

zoekende naar een gezamenlijke visie en bijhorende instrumenten die een 

brede evaluatie van deze leergebieden mogelijk maakt. Op het moment van de 

opvolgingsdoorlichting is elke leerkracht zelf verantwoordelijk voor het 

aanmaken van evaluatie- en toetsinstrumenten bij de thema’s. 

Ook de rapporten vertonen grote verscheidenheid over de mate waarin naast 

kenniselementen ook vaardigheden en attitudes bij de leerlingen worden in 

kaart gebracht. 

De leerlingen nemen deel aan een genormeerde eindtoets. De resultaten van 
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deze toetsen worden voor mens en maatschappij, wetenschappen en techniek 

nog niet aangewend om de eigen sterktes en zwaktes in kaart te brengen en 

waar nodig het aanbod bij te sturen. 

 

 
 

 

Begeleiding 

Leerbegeleiding  

Beeldvorming 

Zorg 

 

Doordat de visie op de evaluatiepraktijk nog niet voldoende concreet vertaald 

is, is ook de beeldvorming in verband met de evolutie van de leerlingen voor 

wereldoriëntatie nog niet compleet. 

De leerkrachten leveren evenwel diverse inspanningen om de leerstof 

toegankelijk te maken voor de leerlingen. 

 
 

 

Professionalisering 

Deskundigheidsbevordering  

Nascholingen 

 

Vanuit een analyse van het verslag van de doorlichting  zette het team van de 

lagere afdeling een doordacht verbeteringstraject op. Het zorgde voor de 

nodige nascholing die leidde tot concrete verbeteringen op de klasvloer. Intern 

verliep het verbetertraject in hoofdzaak op personeelsvergaderingen, 

studiedagen en in onderling overleg. 
 

 

 

3.5 Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne 
 
 

Het verslag van de  schooldoorlichting van mei 2014 vermeldt de volgende tekorten: 

“ Uit de resultaten van de beschikbare controles van externe controlediensten blijkt dat er in 

vestigingsplaats ‘Vergote’ meerdere tekorten werden opgemerkt op het vlak van bewoonbaarheid en 

veiligheid. Aan inbreuken uit het keuringsverslag van de elektrische installatie van 09/02/2011 werd nog 

geen gevolg gegeven. Hoewel die zonder verwijl dienden weggewerkt te worden. 

Bovendien signaleert het brandpreventieverslag van 29/01/2014 de volgende knelpunten: 

 

Vanaf iedere verdieping (beide herenhuizen) moet de achtergelegen buitentrap te bereiken zijn. De deuren 

naar de buitentrap moeten openen in vluchtzin en voorzien zijn van een paniekbeslag. - De wanden, 

vloeren en plafonds inbegrepen, van de stookplaats moeten een brandweerstand REI 60 bezitten. - De 

toegangsopening tot de stookplaats moet gesloten zijn door een zelfsluitende brandwerende deur EI 30 

(volgens de norm NBN en 13501-2, de deur zal ook voldoen aan de gebruikgeschiktheidseisen vervat in 2.2 

§1 2° van het KB van 13 juni 2007 - Basisnormen). - De elektrische installaties van de inrichting (de 

veiligheidsverlichting inbegrepen) moeten nagezien worden door een erkend organisme. Er moet een 

gunstig gevolg gegeven worden aan de in het keuringsverslag vermelde opmerkingen.” 

 

Tijdens de opvolgingsdoorlichting van 7 november 2017 stelt de onderwijsinspectie vast: 

 

- De school legt een nieuw keuringsverslag voor van de elektrische installatie. Dit dateert van 13 april 2016. 

Dit keuringsverslag bevat een overzicht van vastgestelde inbreuken en sluit af met het besluit dat de 

installatie niet conform is en ze enkel verder in gebruik kan worden gehouden mits zonder verwijl aan de 

vermelde inbreuken verholpen wordt. 

- Achtergelegen buitentrap is nog altijd niet te bereiken vanuit een van de herenhuizen. 

 

De tekorten zijn onvoldoende weggewerkt. 
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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: 

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. 

 

GUNSTIG 

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

het lager onderwijs. 
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