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

de bovenliggende 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 Helmgras wat de gevolgen 

hiervan zijn voor het onderwijsaanbod, de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. 

 

Onderwijsaanbod 

De inspectie waardeert het onderwijsaanbod met  ‘goed’: “Naast de basisvaardigheden biedt 

Helmgras vele extra's om leerlingen hun talenten in brede zin te laten ontdekken en 

ontwikkelen. Zo beschikt de school over 'talentklassen' waarin verschillende talenten meerdere 

keren per jaar worden aangeboden. Ook is er jaarlijks een aantal creatieve circuits op de 

vrijdagmiddag waar alle leerlingen aan meedoen. Er is een samenwerking met het voortgezet 

onderwijs om workshops aan te bieden aan de groepen 6-8. De school werkt actief aan het 

onderzoekend leren waarbij de voortgang wordt gevolgd door presentaties van leerlingen. Op  

Helmgras is veel aandacht voor muziek en bewegen.” 

Kwaliteitszorg en -cultuur 

De inspectie geeft zowel de kwaliteitszorg als de kwaliteitscultuur op school de waardering 

‘goed’: “Helmgras heeft een systeem van kwaliteitszorg ingericht waarbij alle onderdelen van 

het onderwijsproces worden geëvalueerd en verbeterd of aangepast als dat nodig is. Ditzelfde 

geldt voor de resultaten. Regelmatig evalueert de school de gerealiseerde resultaten. De 

school heeft een bevlogen team en directie. Zij zorgen ervoor dat iedereen de benodigde 

scholing volgt om het extra aanbod vorm te geven op school. Het team heeft een professionele 

houding waarbij zij telkens op zoek gaan naar manieren om het onderwijs verder te verbeteren 

voor de leerlingen”. 

 

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

de inspectie. 


