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Samenvatting

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in september 2016 als
onvoldoende beoordeeld, omdat de eindresultaten die de leerlingen
behalen al enkele jaren onvoldoende waren en het onderwijs op
enkele belangrijke onderdelen niet voldeed aan de basiskwaliteit.

Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als voldoende en
niet meer als onvoldoende. De school laat verbeteringen zien.
Tegelijkertijd moeten er ook nog de nodige verbeteringen
plaatsvinden.

Wat moet nog beter?
De leerresultaten voor taal, lezen en rekenen moeten in een aantal
leerjaren hoger. Het team werkt hier hard aan maar is hierover nog
niet tevreden. Het is belangrijk dat de leraren (nog) beter nagaan wat
de reden is dat leerlingen achterblijven. Zij kunnen hier dan beter
rekening mee houden bij de uitleg van de lesstof. Ook kunnen zij (nog)
beter rekening houden met leerlingen die juist al verder zijn met de
leerstof.

Scholen moeten zich inzetten om pesten tegen te gaan. Dit doet de
Prins Mauritsschool ook. Een van de leraren is het aanspreekpunt voor
ouders en leerlingen bij pesten. De school moet ouders en leerlingen
duidelijker laten weten wie deze persoon is. Ook moet de school de
afspraken over pesten nog beter toespitsen op de situatie van de Prins
Mauritsschool.

Wat is verbeterd?
Het team heeft hard gewerkt om de eindresultaten te verbeteren. Dat
is in 2017 en 2018 gelukt. De leraren verwachten dat de gebruikte
aanpak in groep 8 ook in 2019 succesvol zal zijn.
Ook heeft het team het lesgeven verbeterd in de overige leerjaren.

De school weet dat zij de ouders nodig heeft om het beste uit de
leerlingen te kunnen halen. Daarom steekt het team veel energie in
een goede samenwerking met de ouders. Het team en ook de ouders
met wie wij spraken, zijn positief over deze samenwerking.
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School: Prins Mauritsschool
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Wat kan beter?
De leraren kunnen hun lessen verder verbeteren. Bijvoorbeeld
door alle leerlingen goed te laten nadenken over de leerstof.
Door bij elkaar in de lessen te kijken en te bespreken wat goed gaat en
beter kan, kunnen zij nog meer van elkaar leren.

De directie moet regelmatig blijven controleren of de kwaliteit van het
onderwijs op alle onderdelen goed blijft. Het risico bestaat dat de
aandacht teveel uitgaat naar de verbeteronderwerpen.

Ten slotte kan de school de ouders en andere betrokkenen nog beter
informeren over de leerresultaten die de school bereikt. Dit geldt ook
voor de effecten die de school bereikt met de verbeteractiviteiten.

Hoe verder?
Het onderwijs op de Prins Mauritsschool voldoet weer aan de
basiskwaliteit. Dit betekent dat de school niet langer onder intensief
toezicht valt. Wij hebben er vertrouwen in dat de school en het
bestuur blijven werken aan de verdere verbetering en ontwikkeling
van het onderwijs.
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Opzet van het herstelonderzoek1 .

Standaard Onderzocht

OnderwijsprocesOnderwijsproces

OP1 Aanbod

OP2 Zicht op ontwikkeling ●

OP2SN Zicht op ontwikkeling en begeleiding

OP3 Didactisch handelen ●

OP4 (Extra) ondersteuning

OP6 Samenwerking

OP8 Toetsing en afsluiting

SchoolklimaatSchoolklimaat

SK1 Veiligheid ●

SK2 Pedagogisch klimaat

OnderwijsresultatenOnderwijsresultaten

OR1 Resultaten ●

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties

OR3 Vervolgsucces

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ●

KA2 Kwaliteitscultuur ●

KA3 Verantwoording en dialoog ●

De inspectie heeft op 25 juni 2018 een herstelonderzoek uitgevoerd
op de Prins Mauritsschool naar aanleiding van het oordeel
onvoldoende in september 2016.

Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair
onderwijs.

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen
bezocht, documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met
leerlingen, leraren, ouders, de intern begeleider, het
schoolmanagementteam en het bestuur.
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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). Wij hebben de
volgende vereisten onderzocht:

• Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 13, lid 3, WPO
• Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld art 4b, WPO
• Onderwijstijd art. 8, lid 9 onder b, WPO

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, de conclusie en het vervolgtoezicht.
Hoofdstuk 3 gaat verder in op de resultaten van het onderzoek op de
onderzochte standaarden. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur
op het onderzoek en het rapport 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
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Hoofdconclusie en vervolg2 .
In september 2016 hebben wij op basisschool Prins Maurits een
onderzoek uitgevoerd en het oordeel onvoldoende toegekend.

Op 25 juni 2018 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw in
kaart gebracht en kennen nu het oordeel voldoende toe.

Het team van de Prins Mauritsschool heeft sinds september 2016
belangrijke verbeteringen in het onderwijs tot stand gebracht. De
kwaliteit van het onderwijs is nu niet meer onvoldoende.

Verbeteringen zijn in de eerste plaats zichtbaar in de leerresultaten die
leerlingen behoren te behalen aan het einde van de basisschool op het
gebied van taal en rekenen en wiskunde. Deze eindresultaten zijn voor
het tweede achtereenvolgende jaar in overeenstemming met de
gestelde norm. Het team is tevreden over het effect dat zij met de
gevolgde aanpak in de groepen 8 sorteerden. Ook in de komende
groep 8 wil het team deze aanpak gaan volgen. Er is vertrouwen in een
positief eindresultaat in 2019. In de tweede plaats heeft het
verbetertraject gericht op (begrijpend) lezen geleid tot een versterking
van de didactische vaardigheden van leraren. Het effect op de
tussentijdse leerresultaten is helaas nog niet in alle leerjaren zichtbaar.
Dit blijft een belangrijk aandachtspunt voor de school. Verder
investeerde het team in een verbetering van het aanbod en de
werkwijze in de groepen 1-2. Door deze aanpassingen spelen de
leraren in de kleutergroepen nu beter in op de specifieke
onderwijsbehoeften van de kleuters.

Uitdagingen en verbeterpunten liggen er ook. Een verbeterpunt vormt
het wegwerken van leerstofachterstanden bij leerlingen in de hogere
groepen.
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Dit vraagt een scherper onderscheid tussen leerlingen die extra
begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld in de verlengde
instructiegroep, en leerlingen die (tijdelijk) zijn aangewezen op
curatieve zorg, gericht op het wegwerken van hiaten. Een goede
analyse van de beginsituatie van leerlingen is hierbij voorwaardelijk.
Deze analyses verschillen nu nog in kwaliteit. Het komende schooljaar
start het team met trajecten om de reken- en taalresultaten duurzaam
te verhogen. Er komt een nieuwe methode voor taal en spelling.
Hiermee hoopt het team beter te kunnen aansluiten bij de kenmerken
en onderwijsbehoeften van de leerlingen. Voor rekenen gaat het team
enkele aanpassingen doen in het huidige programma. Dit alles zal de
nodige energie vragen van iedereen. Dit geldt ook voor de borging van
de nieuw bereikte onderwijskwaliteit. Voor het managementteam ligt
er de uitdaging de juiste focus te houden en daarnaast de
basiskwaliteit in de volle breedte te blijven bewaken. Een ander
aandachtspunt is het relatief lage (en lager wordende) instroomniveau
van leerlingen. Het team maakt zich hier zorgen over. Een behoorlijk
deel van de kleuters stroomt in met een achterstand. Dit gegeven
vraagt een voortdurende en gezamenlijke inspanning van
school(bestuur), kinderopvang en gemeente.

Er draait nu een 'startklas': een tweejarige pilot met behulp van
gemeentelijke subsidie. Peuters krijgen educatie van een leraar en een
pedagogisch medewerker. Dit initiatief lijkt een positief effect te
hebben op zowel het startniveau van kleuters in groep 1 als op de
doorgaande lijn tussen de voor- en vroegschool. De verschillende
partners zouden gezamenlijk moeten blijven optrekken om ook op de
langere termijn deze positieve effecten vast te houden. Voor wat
betreft de school en de Brede school liggen er kansen om het binnen
het speerpunt 'educatief partnerschap' een specifiekere focus te
leggen op vve-ouderbeleid. Vooral met betrekking tot het aanzetten
van ouders om thuis ontwikkelingsstimulerende activiteiten te doen
en hen te laten participeren in vve-activiteiten in de vroegschool.

Ten slotte verdienen de schoolleiding en het team een compliment
voor de gedrevenheid en het enthousiasme waarmee zij werken aan
de onderwijskundige ontwikkelingen en ervoor zorgen dat leerlingen
en ouders zich thuis voelen op de Prins Mauritsschool.
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Afspraken over vervolgtoezicht

De standaard veiligheid (SK1) is als voldoende beoordeeld.
Desalniettemin zijn op onderdelen van die standaard nog tekorten
aangetroffen op het punt van de wettelijke eisen. Het bestuur dient er
voor zorg te dragen dat de tekorten op het punt van de wetsartikelen
4c en 12, tweede lid WPO (het veiligheidsbeleid) en 4c, eerste lid,
onderdeel c, WPO (aanspreekpunt bij pesten) worden hersteld.
Met de directie is afgesproken dat wij vóór 10 oktober 2018 een
afschrift ontvangen van het aangescherpte veiligheidsbeleid en van de
informatie die aan ouders is gegeven over het aanspreekpunt bij
pesten.
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Resultaten herstelonderzoek3 .
3.1. Onderwijsproces

Zicht op ontwikkeling van leerlingen; kwaliteitsverschillen tussen
analyses
De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen en vergelijkt deze
informatie met de verwachte ontwikkeling. De leraren signaleren
leerlingen bij wie sprake kan zijn van stagnaties in het leren. Ook gaat
de school na wat hiervoor verklaringen kunnen zijn. De school
gebruikt de informatie om vervolgacties te plannen. Hiermee voldoet
de school aan de basiskwaliteit.

Wel zien we een belangrijke mogelijkheid voor verbetering. De
analyses laten onderling verschillen in diepgang zien. Dit werkt door in
de kwaliteit van vervolgacties. Het zou goed zijn om, onder regie van
de intern begeleider, een gezamenlijke norm af te spreken waaraan
een analyse moet voldoen. Ook is het wenselijk (vooruitlopend op de
toelichting onder OP3) af te spreken wanneer begeleiding (preventief
werken) niet meer toereikend is en zorg (curatief) begint.

Didactisch handelen op orde, ook ruimte voor verbetering
We beoordelen de standaard didactisch handelen als voldoende,
omdat we vinden dat de leraren hun leerlingen in staat stellen tot
leren en ontwikkelen.

De leraren zorgen voor een positief leerklimaat. De sfeer in de
groepen is prettig. De lessen hebben een duidelijke structuur en
leerlingen zijn in de regel voldoende betrokken en taakgericht aan het
werk. Ook zorgen de leraren voor een duidelijke uitleg en voor
opdrachten die aansluiten op de behoeften van groepen en
individuele leerlingen.

We zien ook ruimte voor verbetering en ontwikkeling. Allereerst kan
de afstemming van de instructies aan kwaliteit winnen. Dit geldt voor
zowel de afstemming gericht op ondersteuning (leerlingen die moeite
hebben met de stof) als op uitdaging (de cognitief sterkste leerlingen).
De leerlingen uit eerstgenoemde groep zitten in de regel in dezelfde
verlengde instructiegroep. Maar uit de analysegegevens blijkt dat zij
onderling sterk kunnen verschillen in leerbehoeften. Voor een aantal
leerlingen geldt dat zij naast de reguliere verlengde instructie
aanvullende instructies nodig hebben, gericht op het (planmatig)
wegwerken van achterstanden.
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Maar ook de cognitief sterkste leerlingen hebben geplande instructies
en feedback nodig die aansluiten op hun specifieke
onderwijsbehoeften. Ten tweede kunnen de leraren het leerproces
effectiever maken door leerlingen meer te betrekken bij het
leerproces. Bijvoorbeeld door leerlingen feedback te geven op hun
resultaat en ook op hun leerproces. Maar ook door meer gebruik te
maken van coöperatieve werkvormen en van vraagtechnieken die
leerlingen tot denken en onderzoeken aanzetten. We zagen deze
ambitie van de school hier en daar terug, maar nog niet structureel.

Overigens is de school zich ervan bewust dat de genoemde punten
aandacht vragen. Deze zijn ook al geagendeerd in het
onderwijsverbetertraject.

3.2. Schoolklimaat

Veiligheid: Zorgzaam voor een veilige omgeving; op onderdelen
verbetering nodig
We beoordelen de standaard veiligheid als voldoende, omdat de
school voldoet aan de basiskwaliteit. Basisschool Prins Maurits draagt
namelijk zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen. De school
heeft een veiligheidsbeleid en monitort de veiligheidsbeleving van
leerlingen jaarlijks. Ook is er een beleidscoördinator aangesteld die
daarnaast fungeert als aanspreekpunt. De school voldoet hiermee aan
de basiskwaliteit.

De school zet zich in om pesten te voorkomen. Zij gebruikt hierbij een
programma dat gericht op de ontwikkeling van sociale en
burgerschapscompetenties. Dit programma loopt als een rode draad
door de school en ook de ouders zijn hiermee bekend. De leerlingen
die wij hebben gesproken, geven aan dat zij zich veilig voelen op
school, maar dat pesten soms voorkomt. Zij vinden dat de school snel
optreedt.

Toch vinden wij dat enkele elementen binnen de standaard veiligheid
beter moeten. In de eerste plaats is voor ouders en leerlingen niet
duidelijk wie het aanspreekpunt is bij pesten. Het is belangrijk dat de
school hen hierover informeert zodat zij een laagdrempelig
aanspreekpunt hebben binnen de school wanneer er sprake is van een
situatie waarin gepest wordt. Ten tweede hanteert de school nu het
veiligheidsbeleid dat op bestuursniveau is opgesteld. Wij vinden dat
de school op korte termijn moet zorgen voor veiligheidsbeleid dat is
toegesneden op de specifieke omstandigheden van de school.
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3.3. Onderwijsresultaten

Eindresultaten op peil, perspectief op bestendigheid lijkt gunstig
We beoordelen de onderwijsresultaten als voldoende, omdat de
resultaten van de leerlingen op de eindtoets gemiddeld voldoende
zijn. We baseren deze uitspraak op de resultaten in de afgelopen jaren
(2016, 2017 en 2018), waarbij de norm is dat de eindresultaten ten
minste in één van deze drie jaren boven de ondergrens van de
inspectie moet liggen. In 2017 en 2018 voldoet de Prins Mauritsschool
aan deze norm. In 2016 lag het resultaat echter onder de ondergrens.
De school verwacht ook in 2019 resultaten te behalen die voldoen aan
de norm maar schat in dat dit wel de nodige inspanning vraagt.

De school realiseert zich dat zij zich nu nog richt op de ondergrens van
de inspectie, maar dat het op termijn van belang is om na te denken
over (voldoende ambitieuze) streefdoelen voor deze populatie. We
nodigen de school bovendien uit om na te denken over welke
(eind)doelen de leerlingen kunnen bereiken op andere gebieden dan
taal en rekenen. Door doelen te formuleren en een manier te
bedenken om ook deze resultaten daadwerkelijk zichtbaar te maken
op schoolniveau, kan de school haar toegevoegde waarde beter in
beeld brengen.

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitszorg: Focus op verbeterthema’s en tegelijkertijd op de brede
basiskwaliteit
De school heeft een stelsel ingericht om zicht te houden op de
kwaliteit van het onderwijs en verbetert op basis hiervan het
onderwijs. Hiermee voldoet de school aan de basiskwaliteit zoals in de
wet is aangegeven.
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Instrumenten zoals tevredenheidsenquêtes, lesobservaties,
opbrengstanalyses en ook de blik van externen, worden benut om de
kwaliteit te meten en om nieuwe doelen te bepalen. De
schoolontwikkeling verloopt planmatig en doelgericht.

Enkele punten vragen specifiek om aandacht. Allereerst is het van
belang om in het kwaliteitszorgsysteem een aanpak in te bouwen
waarmee de basiskwaliteit in de breedte bewaakt kan blijven worden.
Binnen de context van het verbetertraject was het begrijpelijk dat de
focus vooral op de verbeterthema’s lag. Dit heeft ook duidelijk
positieve effect gehad, zoals de interventies in groep 8 en
de kwaliteitsverbeteringen in de onderbouw en in het begrijpend
leesonderwijs. Maar het risico bestaat dat er blinde vlekken ontstaan
ten aanzien van de kwaliteit van andere onderdelen (zoals de
wettelijke eisen bij de standaard veiligheid). Hiernaast blijft het van
belang de doorgaande lijnen in de school goed te borgen, zowel op
(vak)didactisch als op pedagogisch gebied. Ten slotte zou het goed zijn
om binnen de evaluatie van het onderwijs ook de kwaliteit van het
adviestraject en van de adviezen systematisch mee te nemen.
Hiermee kan de school de vraag beantwoorden of de adviezen zo veel
mogelijk recht doen aan de capaciteiten en mogelijkheden van
leerlingen en hen optimale kansen biedt in het vervolgonderwijs.

Kwaliteitscultuur: Een professioneel, gedreven en hecht team
We beoordelen deze standaard als voldoende, omdat we vinden dat
de Prins Mauritsschool voldoet aan de basiskwaliteit. Het team voelt
zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de borging en ontwikkeling
van de onderwijskwaliteit zodat leerlingen een ononderbroken
ontwikkeling kunnen doorlopen.

De professionele cultuur binnen het team is verder gegroeid. Alle
leraren maken deel uit van een werkgroep waarin zij verantwoordelijk
zijn voor een onderdeel van de schoolontwikkeling. Om de eigen
competenties te vergroten, werken de leraren aan individueel
leerdoelen, beschreven in een persoonlijk ontwikkelplan. Zij krijgen
regelmatig feedback op hun pedagogisch en didactisch handelen van
het managementteam en van externe trajectbegeleiders. Er zijn
inmiddels enkele vakspecialisten in de school.

Het team kan zich op enkele punten verder ontwikkelen. Zo staat het
‘met en van elkaar leren’ nog in de kinderschoenen. Het team is
gestart met het observeren en nabespreken van elkaars lessen en
ervaart dit als zeer waardevol. Deze collegiale observaties en
consultaties kunnen nog verder verankerd worden in de school. Ook is
het geven van (kritische) feedback, gevraagd en ongevraagd, een
aandachtspunt. Leraren vinden het nog niet vanzelfsprekend om
elkaar aan te spreken op minder positieve zaken.
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Ten slotte is de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de
interne begeleiding en de leraren een punt van aandacht. Leraren
vinden dat hun hulpvragen soms te lang blijven liggen. Het zou goed
zijn om hier eens gezamenlijk op te reflecteren.

Verantwoording en dialoog: Een actieve dialoog over ontwikkelingen
en ambities, beperkte informatie over resultaten en effecten
De school voldoet ook hier aan de wettelijke eisen, die aangeven dat
de school zich aan belanghebbenden moet verantwoorden over de
doelen en de resultaten.

Als het gaat om de verticale lijn zien we dat de school verantwoording
aflegt aan het bestuur. Dit gebeurt aan de hand van rapportages en
gesprekken. Als het gaat om de horizontale verantwoording zien we
dat ouders op de hoogte gehouden worden over de ontwikkeling van
hun kind (gesprekscyclus en rapport), en ook worden geïnformeerd
over de onderwijskundige ontwikkelingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld
via de website, memo’s, thema-avonden en workshops. Verder
overlegt de school regelmatig met de leerlingenraad en met de
medezeggenschapsraad. Om de samenwerking met ouders te
versterken is een aparte werkgroep opgericht waarin ouders en
teamleden samen nadenken over de invulling van educatief
ouderschap binnen de brede school.

Er liggen ook enkele mogelijkheden voor verbetering. Wij vinden dat
de school vollediger zou kunnen zijn over de bereikte resultaten van
het onderwijsleerproces en over de effecten van de
verbeteractiviteiten. In de eerste plaats geldt dit voor de schoolgids.
De toelichting op de bereikte leerresultaten en op de
uitstroomgegevens is erg beperkt. Maar ook mag nog meer werk
gemaakt worden van het rapporteren van de effecten van
verbeteractiviteiten. Het is al langer een ambitie van de school om de
website Scholen op de kaart hiervoor te gaan gebruiken, maar deze
ambitie is nog niet gerealiseerd.
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Reactie van het bestuur4 .
De Inspectie van het Onderwijs stelt het bestuur in staat om haar
eigen kwaliteit te beoordelen en samen met de oordelen van de
inspectie te vertalen naar de ontwikkelingsrichting van de school.

In het rapport worden zowel verbeteringen als nog te verbeteren
punten genoemd. Beide zijn herkenbaar voor de school (zoals door de
inspecteur ook is geconstateerd) en voor het bestuur. Een compliment
in het rapport betreffende de gedrevenheid en het enthousiasme van
de schoolleiding en het team waarmee zij werken aan de
onderwijskundige ontwikkelingen en ervoor zorgen dat leerlingen en
ouders zich thuis voelen op de Prins Mauritsschool, wordt
onderschreven door het bestuur. Zonder deze gedrevenheid was een
aantal verbeteringen niet gerealiseerd.
Dat er nog op meerdere vlakken zaken te verbeteren zijn, is ook voor
het bestuur duidelijk:

Toestroom in de onderbouw
Tussen de voorschoolse organisaties (waarvan KION voor deze school
het meest relevant is), schoolbestuur Conexus en gemeente Nijmegen
wordt via een 'startklas' gewerkt aan het verhogen van het niveau van
de instromende kleuters. Nu komt een behoorlijk deel van de kleuters
binnen met een behoorlijke achterstand. Deze tweejarige pilot levert
positieve effecten op en deze zullen door gecontinueerde
samenwerking tussen de partners vastgehouden moeten worden. Als
toeleverancier zal KION voor een voldoende beheersingsniveau
moeten zorgen bij de peuters willen die peuters kunnen profiteren van
het onderwijs op de basisschool.

Ambities
Aandacht voor de brede ontwikkeling van leerlingen en daarbij ook
ambities vaststellen die passen bij deze populatie en die hoger zijn
dan de ondergrens van de onderwijsinspectie, zijn aandachtspunten
die nu meer aandacht moeten krijgen, nu de basiskwaliteit op orde is
en niet de aandacht meer alleen naar de verbeterthema's hoeft te
gaan.

Kwaliteit van analyse en instructie
Een deel van de leraren laat goede analyses zien van de ontwikkeling
van leerlingen en stemt goed af op de onderwijsbehoeften van de
leerlingen. Echter is dat niet bij alle leraren in dezelfde mate het geval.
Leren van en met elkaar, bijvoorbeeld door collegiale consultaties en
het geven van gevraagde en ongevraagde feedback aan elkaar,
kunnen de kwaliteit van het onderwijs en de professionele
kwaliteitscultuur verbeteren.
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Communicatie
In het verleden zijn meerdere bijeenkomsten door het bestuur en de
PO Raad voor het management van de scholen georganiseerd over
Scholen op de Kaart. De Prins Mauritsschool geeft aan Scholen op de
Kaart meer te willen benutten voor communicatie met ouders. De
communicatie over leerresultaten, over doorstroomgegevens en over
effecten van de verbeteraanpak kan prima via Scholen op de Kaart, de
schoolgids en het jaarverslag.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


