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Inspectiebezoek 26 juni 2018 
 
Thema onderzoek didactisch handelen 
 
 
De inspectie heeft op dinsdag 26 juni onze school bezocht. Er is eerst een gesprek geweest met de 
directeur en de intern begeleider over het didactisch handelen en de ambities van de school. 
Daarna hebben er vier klassenbezoeken plaatsgevonden in de groepen 5, 7, 3 en 1-2. 
Tijdens deze klassenbezoeken werd er vanuit de inspectie met name gelet op: 

- Taakgerichtheid van de kinderen 
- Betrokkenheid van de kinderen 
- De manier van feedback geven en ontvangen 

 
Vanuit de school hebben we nog extra gekeken naar: 

- Het werken volgens het IGDI model 
- Het werken met coöperatieve werkvormen. 

 
De inspectie heeft geen risico’s kunnen ontdekken in ons onderwijs en heeft de volgende 
bevindingen met ons gedeeld: 
 

- De inrichting van de lokalen nodigt kinderen uit tot willen leren. En is een uitdagende 
leeromgeving voor kinderen. 

- Het pedagogisch klimaat was in alle groepen en door de hele school heen bijzonder goed. 
- De onderwijstijd werd goed gehanteerd. 
- We kunnen in ons schoolplan nog beter verwoorden wat wij willen bereiken met ons 

pedagogisch en didactisch handelen. 
- Ook mogen we nog duidelijker zijn in ons beleid en werkwijze t.a.v. kinderen die 

ondersteuning nodig hebben of extra uitdaging nodig hebben. 
 
Ten aan zien van het didactisch handelen: 
- Taakgerichtheid van de kinderen was bijzonder goed ++ 
- De betrokkenheid was goed +  en stijgende, maar kan zeker verbeteren als we dit koppelen 

aan onze ambities om te gaan werken met coöperatieve werkvormen. Hierdoor kunnen de 
inzet en de betrokkenheid van de kinderen nog meer toenemen. 

- Feedback -  werd nog niet in alle groepen op de juiste manier waargenomen. Dit is nog in 
ontwikkeling. Feedback kun je geven op het product, het resultaat en het proces. Met name 
het doorvragen, niet alleen aan het einde van een les maar ook tussentijds is daarbij heel 
belangrijk. Hierdoor worden kinderen nog meer eigenaar van hun eigen leerproces.  

 
Het ontwikkelpunt t.a.v. de betrokkenheid kan goed gekoppeld worden aan de schoolambitie t.a.v. 
didactisch handelen en hier zullen we komend schooljaar met onze teamscholing (coöperatieve 
werkvormen) op in gaan zetten. 
Het tweede ontwikkelpunt, het geven van goede feedback, zullen we aankomend schooljaar gaan 
meenemen tijdens de klassenbezoeken. 
 
Al met al was de inspecteur tevreden over de Henricusschool en konden we mooie complimenten in 
ontvangst nemen. 
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