
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Almere, 27 september 2019 
 
 
Betreft: Inspectiebezoek KBS Crescendo 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
In een eerdere nieuwsbrief had ik al 
aangekondigd dat de Onderwijsinspectie onze 
school eind september zou bezoeken. Gisteren 
was het zover. Twee inspecteurs zijn de hele 
dag in de school geweest.  
In deze brief geef ik antwoord op de volgende vragen: Waarom kwamen ze? Wat hebben ze 
gisteren allemaal gedaan? En wat vonden ze ervan? 
 
Aanleiding 
Het Inspectietoezicht is sinds 2017 veranderd. Waar voorheen de scholen individueel 
beoordeeld werden, worden nu de besturen (in ons geval SKOFV) beoordeeld. Onder SKOFV 
vallen naast Crescendo nog 27 katholieke basisscholen in Flevoland en op de Veluwe. 
Ons bestuur wordt deze maand helemaal doorgelicht. Dat gebeurt eens in de vier jaar. 
Uiteraard gaat de Inspectie dan op scholen kijken, daar wordt immers het onderwijs gegeven 
waar het allemaal om draait. 
 
Crescendo is in 2012 voor het laatst bezocht door de Inspectie en toen was de beoordeling 
positief. Inmiddels is er de afgelopen jaren veel gebeurd. De school is de afgelopen jaren 
door een wat stormachtige periode heen gegaan. We denken dat we inmiddels in rustiger 
vaarwater terecht zijn gekomen en goed op koers liggen. Voor ons was het nu de vraag of de 
Inspectie er ook zo over dacht. Best wel spannend dus. 
 
Waar is naar gekeken? 
Gisteren hebben twee Inspecteurs de hele school doorgelicht en specifiek naar vier 
standaarden gekeken: 

1. Didactisch handelen: hoe geven de leerkrachten les en wat is de kwaliteit hiervan? 
2. Zicht op ontwikkeling: hoe volgen wij de kinderen in hun ontwikkeling en hoe passen 

we ons onderwijs hierop aan? 
3. Kwaliteitszorg: hoe is de organisatie binnen de school geregeld en hoe zorgt de 

school dat ze zich blijft ontwikkelen, de ‘goede’ dingen doet en vervolgens ook blijft 
doen? 

4. Kwaliteitscultuur: in hoeverre is het team als geheel bezig met doorontwikkelen van 
de school? 

 



 
 
 
 
De inspecteurs hebben voordat ze hier op school kwamen uiteraard al een hele 
documentenanalyse gedaan. Gisteren hebben ze meerdere lessen bezocht, met leerlingen 
en leerkrachten gesproken en ook met de intern begeleider en ondergetekende.  
 
Wat waren de bevindingen? 
De Inspectie heeft aan het eind van de dag het team van 
Crescendo een groot compliment gemaakt! Er wordt goed 
lesgegeven en er is duidelijk een doorgaande lijn binnen de 
hele school te zien. 
Het viel de Inspectie ook op dat het team zo goed als 
geheel aan de kwaliteitsverbetering werkt (we werken niet 
op eilandjes). 
Structuren staan goed en de intern begeleider en directie 
hebben goed zicht op de ontwikkeling in de school. 
De kinderen zijn positief over de school en kunnen goed vertellen hoe we hier dagelijks 
werken. En dit kwam weer overeen met hetgeen de inspecteurs in de klassen en school 
terugzagen. 
Ook vond de Inspectie het duidelijk, rustig en gestructureerd in de school. Zowel in de 
dagelijkse praktijk als in de aansturing en organisatie.  
 
Uiteraard hebben we ook enkele verbeterpunten teruggekregen. 
Zo kunnen we ons nog verder ontwikkelen op aanbod voor meer- en hoogbegaafde 
kinderen. Dit stond al bij ons op de agenda om dit schooljaar verder mee aan de slag te gaan. 
 
Definitief rapport 
Aangezien het hier een verificatieonderzoek betrof, krijgen we helaas geen volledig rapport 
specifiek over Crescendo. In december zal het bestuursrapport (SKOFV) gepubliceerd 
worden en daar staat dan wel een korte samenvatting over de bevindingen op Crescendo in. 
Zodra dit rapport gepubliceerd wordt zal ik u informeren. 
 
Ik ben enorm trots op ons team dat zich iedere dag keihard inzet om goed onderwijs voor de 
kinderen te verzorgen. Zeker in deze tijd met het grote lerarentekort is het geen 
vanzelfsprekendheid dat het op een school zo loopt als hier op Crescendo. En hier blijven we 
uiteraard iedere dag ons best voor doen. 
 
Het bezoek van de Inspectie geeft ons in ieder geval het vertrouwen dat we (met hier en 
daar iets te ‘finetunen’) door kunnen gaan met hoe we nu bezig zijn. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maarten Lensink 


