International School Delft

Kwaliteitsonderzoek
Inspectie van het onderwijs

Datum vaststelling: 16 oktober 2018

Samenvatting

De inspectie heeft op de International School Delft een onderzoek
naar de kwaliteit van het onderwijs uitgevoerd. We constateren dat de
kwaliteit van het onderwijs op de International School Delft
voldoende is.
Wat gaat goed?

Bestuur: Laurentius Stichting
Bestuursnummer: 40928
School: International School Delft
Totaal aantal leerlingen: 85
BRIN: 12SL-C4

Op de International School Delft heerst een ware gemeenschapszin,
tussen leraren en leerlingen onderling en tussen de leraren en de
leerlingen. De leerlingen zijn afkomstig uit vele culturen en landen.
Het consequent hanteren van de Engelse taal zorgt ervoor dat er
tussen de leerlingen gelijkheid ontstaat en bestaat. Daarnaast is de
aangeboden leerstof gericht op een brede ontwikkeling van de
leerlingen, onder andere op het stimuleren tot een actief
wereldburger.
De leerlingen geven er blijk van met zeer veel plezier naar school te
gaan, zij zeggen veel te leren en vinden het aanbod, de thema's, goed
en leuk, vooral het doen van eigen onderzoek. Bij dat laatste krijgen
de leerlingen veel eigen verantwoordelijkheid en worden zij
uitgedaagd tot een goede samenwerking met hun medeleerlingen.

Wat kan beter?
De basis is de kwaliteitszorg van de school is in orde en daarmee
voldoende. Verschillende aspecten daarvan kunnen (en zullen volgens
de directie) de komende periode dieper worden uitgewerkt.

Wat moet beter?
Er zijn op de International School Delft geen zaken aangetroffen die
niet aan de wet voldoen.
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1 . Opzet van het onderzoek
De inspectie heeft op 18 juni 2018 een kwalitietsonderzoek
uitgevoerd. Wij maken jaarlijks een risicoanalyse voor alle scholen in
Nederland. Bij de analyse van de gegevens die we hebben over de
International School Delft hebben we geconstateerd dat er vanaf de
start van de school in maart 2014 nog geen onderzoek is
uitgevoerd. Daarom is besloten dit kwaliteitsonderzoek, specifiek
voor nieuwe scholen, nu uit te voeren.
Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair
onderwijs.

Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP1 Aanbod

●

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP2SN Zicht op ontwikkeling en begeleiding
OP3 Didactisch handelen

●

OP4 (Extra) ondersteuning
OP6 Samenwerking
OP8 Toetsing en afsluiting
Schoolklimaat
SK1 Veiligheid

●

SK2 Pedagogisch klimaat

●

Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten

●

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties
OR3 Vervolgsucces
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: er zijn lessen
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met
leerlingen, docenten, directie 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 1 onder e, in samenhang
met art. 40 WPO
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
art. 4b, WP
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:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
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2 . Hoofdconclusie en vervolg
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het
onderzoek bij de International School Delft.
De school is met recht een internationale gemeenschap waarin het
voor een ieder goed toeven is en waar een ieder die we hebben
gesproken heeft aangegeven zich veilig te voelen. Vooral de prettige
en open sfeer en het goede, prettige en open pedagogisch klimaat zijn
opvallend. De leerlingen melden dan ook dat zij met veel plezier naar
school gaan en zich snel thuis voelen als zij bij aanvang of gedurende
het schooljaar wegens verhuizing naar Nederland instromen.
Het curriculum van de school, dat voldoet aan de internationale
standaarden, is uitdagend en geeft de leerlingen veel kansen voor het
ontwikkelen van aspecten als samenwerken, ontdekken, discussiëren
en filosoferen. Daarnaast is het aanbod sterk gericht op de
ontwikkeling van de leerlingen als compleet en actief wereldburger.
Het aanbod van de school is dan ook als goed gewaardeerd, evenals
het didactisch handelen van de leraren.
De eindresultaten van de school, voor die leerlingen van groep 7 en 8
die aan het eind van het schooljaar 2017-2018 de school gaan verlaten,
zijn van een bovengemiddeld niveau.
De huidige, recent aangetreden, directie heeft de afgelopen periode
veel en aantoonbaar de juiste veranderingen doorgevoerd. Vooral ten
aanzien van de ontwikkeling van een gedegen kwaliteitszorg zijn
goede vorderingen gemaakt. De directie geeft wel aan dat het
uiteindelijke doel hiervan nog niet bereikt is.
Al met al is de onderwijskwaliteit van de International School Delft
van een voldoende niveau maar er is de potentie om uit te groeien
naar een goede school.
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3 . Resultaten onderzoek
3.1. Onderwijsproces

Het onderwijsproces is van goede kwaliteit
Op de International School Delft gebruikt men voor het
leerstofaanbod het International Baccalaureate Primary Years
Programme (IBPYP, kort PYP), waarin lezen, taal en wiskunde zijn
geïntegreerd. Dit internationale curriculum, waarvoor alle leraren zijn
geschoold en waarvoor de school is geautoriseerd, geeft de leerlingen
de gelegenheid een actieve leerhouding te ontwikkelen en nodigt uit
tot een intensieve samenwerking tussen leraar en leerling, maar
vooral tussen de leerlingen onderling. Daarnast is het aanbod
zichtbaar gericht op de ontwikkeling van de leerlingen tot een actief
wereldburgerschap. Dit mede omdat veel leerlingen na verloop van
tijd zich zeer waarschijnlijk met hun ouders zullen gaan vestigen in een
ander land.
Het belangrijkste punt uit het concept van PYP is de ontwikkeling van
leervaardigheden bij de leerlingen en het zelf laten ontdekken door
het actief doen van eigen onderzoek. Dit alles leidt ertoe dat, in de qua
leeftijd, heterogeen samengesteld groepen een zeer actieve werksfeer
heerst. Dit gebeurt in alle rust. De leerlingen zijn in een coöperatieve
omgeving bezig om op alle niveaus, van kleuter tot groep 8,
onderzoek uit te voeren. De resultaten daarvan leggen de leerlingen
op uiteenlopende wijzen vast, van tekeningen en plattegronden tot
uitgebreide powerpoint presentaties. Daarbij bepalen de leerlingen
zelf de doelen van de lessen/opdrachten door vast te stellen: wat wil ik
leren, wat weet ik al en uiteindelijk wat heb ik geleerd, dit alles aan de
hand van de onderzoekscirkel: learning by practice.
Naast het aan de kerndoelen voldoende PYP biedt de school aanbod
in kunst en cultuur, muziek en drama verzorgd door vakleerkrachten.
Daarnaast is er voor die leerlingen waarvan Engels de tweede taal is
ook les in de eigen taal (vaak met behulp van ouders ) en les in de
Nederlandse taal.
Gedurende de schoolperiode volgt de school de ontwikkelingen van
de leerlingen voor taal en wiskunde met methodeonafhankelijke en
tevens gestandaardiseerde toetsen, in de kleutergroep voert de school
de Early Years Screening uit. Dit alles is vastgelegd in een duidelijke
toetskalender.
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De leraren begeleiden het leerproces van de leerlingen met
enthousiasme, aan de hand van een gedegen volgsysteem. Zij dragen
zorg voor een ontspannen sfeer in de groepen, spreken in alle rust de
vorderingen met de werkgroepen door, mede waardoor de leerlingen
in alle rust zeer geconcentreerd aan het werk (kunnen) zijn.
Opvallend is de wijze waarop in de kleutergroep al problemen als
milieuvervuiling aan de orde worden gesteld. De leraar nodigt de
kleuters daarbij uit tot nadenken, discussiëren en filosoferen en het
bedenken van oplossingen. Dit is een proces dat in de hogere groepen
verder wordt uitgewerkt en verfijnd.

3.2. Schoolklimaat

Op de International School Delft is sprake van een zeer prettig en
veilig schoolklimaat. In alle groepen is veel aandacht voor de
leeromgeving en zijn er afspraken hoe met elkaar om te gaan. Deze
zijn zichtbaar opgehangen in de groeps- en in de centrale ruimten.
De visie en de missie in deze zijn overal in de school merkbaar en
waarneembaar. De leerlingen en ook de leraren waarmee gesproken is
geven aan zich veilig te voelen. De school heeft een aanspreekpunt als
het gaat om pesten en voor de coördinatie waar het gaat om het
beleid om pesten te voorkomen. Dit beleid werkt prima, daar de
leerlingen vertellen dat binnen de school pesten niet voorkomt. Het
woord respect staat voorop en de leerlingen tonen dat ook voor
elkaar.
Schoolklimaat en veiligheid zijn dan ook beide als goed beoordeeld
omdat de school duidelijke eigen doelen heeft maar ook de leerlingen
hanteren daarvoor eigen doelen, die steeds binnen de groepen
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besproken worden.
De afspraken over het pedagogisch klimaat zijn verankerd in de
onderwijsvisie van de school.

3.3. Onderwijsresultaten

De onderwijsresultaten van de International School Delft zijn
voldoende, maar liggen aan het eind van het schooljaar 2017-2018
aantoonbaar op een bovengemiddeld niveau, gemeten met de
standaardscores op de Cognitive Ability Test.

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

In de basis heeft de International School Delft haar kwaliteitszorg op
orde. Als een professionele leergemeenschap besteden directie en
team veel tijd aan de verdere ontwikkeling van het PYP curriculum.
Daarnaast volgen de leraren de ontwikkeling van de leerlingen
nauwgezet, waarbij zij de leerlingen uitdagen hun eigen doelen te
formuleren. De wijze waarop het ontdekkend leren is vorm gegeven
en de kwaliteit daarvan op een professioneel niveau wordt bewaakt, is
een positief deel van de kwaliteitszorg. Zelfevaluatie en reflectie vindt
plaats binnen alle geledingen van de school, zeker ook bij de
leerlingen.
De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het pedagogisch
klimaat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle
werknemers van de school, hetgeen duidelijk past bij de
uitgangspunten van het PYP programma. Daarop is de school door
een internationale organisatie onlangs geaudit en is op grond van de
resultaten daarvan nu een IB World School.
Bestuur en school zorgen voor een uitgebreid programma voor de
verdere professionalisering van de leraren. Daarbij gebruikt de school
tevens haar netwerk binnen de IGBO-scholen in Nederland.
De communicatie binnen de school, maar ook die naar de ouders en
andere belanghebbenden is open en duidelijk. De school hanteert
daarvoor mondelinge, schriftelijke en uitgebreide digitale
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mogelijkheden.

3.5. Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.
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4 . Reactie van het bestuur
We are verry proud that our young school has recieved such a
positive report.
We will be working hard on the elements that were highlighted in
the report to achieve a better status next time.
We found the inpsection to be a great oppertunity for us to
showcase our school.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

