
 
 
 
 
 
 
 

Info special  16 januari 2020 

Mooi inspectierapport voor basisschool De Duif 

De Inspectie van het Onderwijs voert eens in de vier jaar een onderzoek uit op scholen en 

bij de onderwijsstichtingen. In september 2019 heeft de inspectie onderzocht of bij 

stichting Tabijn de sturing op kwaliteit in orde is en of er sprake is van deugdelijk financieel 

beheer. Alle onderzochte onderdelen werden gewaardeerd met voldoende of goed. 

Pluskwaliteiten 

Stichting Tabijn staat garant voor hoge kwaliteit en richt zich op de brede ontwikkeling van 

kinderen van 0-13 jaar. Alle Tabijnscholen hebben naast de pluskwaliteiten muziek en 

bewegen zelf ook twee pluskwaliteiten benoemd. Dit is vastgelegd in het Tabijnkoersplan 

2019-2022. De onderwijsinspectie onderzocht op basisschool De Duif wat de gevolgen 

hiervan zijn voor het onderwijsaanbod, de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. 

 

Onderwijsaanbod 

De inspectie waardeert het onderwijsaanbod met  ‘goed’: “De Duif biedt de leerlingen een 

rijk en op de toekomstgericht aanbod. De school stelt ambitieuze leerdoelen voor veel 

vakgebieden, de leraren dragen de visie van de school uit en werken professioneel aan de 

ontwikkeling van het onderwijs in de school. Het bestuursbeleid, het ontwikkelen van 

Pluskwaliteit, is in de school duidelijk terug te zien bij de aandacht die de school heeft voor 

de talenten van leerlingen en de wijze waarop de leerlingen deze presenteren. De door het 

bestuur gekozen pluskwaliteiten muziek en bewegen krijgen volop aandacht in de school. 

Bovendien heeft de school concrete ontwikkelplannen voor deze vakgebieden”. 

Vaardigheden voor de toekomst 

“Naast een breed en kerndoel-dekkend aanbod besteedt de school veel aandacht aan de 

toekomstgerichte vaardigheden. Dat de school dit doet is zichtbaar door de wijze waarop 

de leerlingen zich vaardigheden eigen maken om zichzelf te presenteren. Bovendien sluit 

het aanbod van de school mooi aan bij de verschillende leerstijlen van leerlingen. Zo wil 

de school een beleefmuseum inrichten waarin de leerlingen de leerstof tot zich nemen met 

behulp van alle zintuigen. Tijdens ons bezoek waren leerlingen voor dit museum foto's aan 

het maken in een decor en met kleding uit de (ver) verleden tijd. Ook maakten leerlingen 

ontwerpen om in 3D te printen.” 

 

Kwaliteitszorg en -cultuur 

“De Duif hanteert een cyclisch systeem voor kwaliteitszorg en evalueert regelmatig de 

resultaten en het onderwijsleerproces. De school krijgt de waardering goed omdat het niet 

alleen ambitieuze doelen stelt voor de cognitieve vakken maar ook voor de sociaal-

emotionele ontwikkeling en culturele vorming. Bovendien zet de school concrete stappen 

om deze doelen daadwerkelijk te behalen.” 

 

Kwaliteitscultuur  

“De school krijgt voor de kwaliteitscultuur de waardering goed omdat de visie en de 

ambities van de school gedragen worden door het hele team. De leraren werken 

professioneel en enthousiast samen aan de ambities van De Duif. De leraren voelen zich 

gezamenlijk verantwoordelijk. Zij kijken regelmatig bij elkaar tijdens de lessen en leren 

veel van elkaar.”  

Het team van De Duif is trots op dit resultaat en gaat aan de slag met de aanbevelingen 

van de inspectie. 


