
Het was niet het fijnste bericht dat de Inspectie in juni 2016 voor obs Burge-
meester de Ruiterschool in Kuinre had: de school werd als ’zeer zwak’ beoor-
deeld. Dat was een mokerslag voor school en zelfs voor het hele dorp. Monique 
Frankema, directeur: ‘Maar we hebben er als team sindsdien keihard aan ge-
werkt, met als resultaat dat we vorig jaar ‘promoveerden’ naar de categorie 
‘zwak’. Straks op 4 juni komt de schoolinspectie weer beoordelen. We hopen 
dat we dan ‘voldoende’ scoren, dat is ons streven’.  

Burgemeester de Ruiterschool aan het fraaie Vijverpark is de enige school in Kuinre. Alle 
90 leerlingen komen uit het dorp en directe omgeving. Monique Frankema: ‘Het is een 
overzichtelijke school, niet heel groot, niet heel klein. De leerkrachten en ik kennen alle 
kinderen, we kennen de ouders, de kinderen kennen elkaar allemaal. Dat maakt ook dat 
de kinderen op een enorm goede manier met elkaar omgaan. We zien ook heel veel be-
hulpzaamheid bij de oudere kinderen. Als er een activiteit is waarbij de groepen door el-
kaar gehusseld worden, dan loopt dat heel makkelijk, de groten zijn heel zorgzaam voor 
die kleintjes. Ze kennen mekaar ook buiten school om natuurlijk. Ze komen mekaar ook 
allemaal tegen op straat, bij de voetbal, bij 
de gym, bij de volleybal’. 

‘Sinds de start van het vorig schooljaar 
2016-2017 is een deel van het team ver-
nieuwd omdat er verloop was en ik ben 
hier toen ook gekomen’, aldus directeur 
Frankema. ‘We zijn begeleid door iemand 
van een onderwijsadviesdienst om zo snel 
mogelijk weer op niveau te komen, vol-
doende onderwijskwaliteit te bieden. Het 
gevoel om te komen tot het basisarran-
gement is goed. Het team werkt er heel 
hard, heel gemotiveerd, aan om het advies 
van de inspectie te volgen, om zodoende 
kwaliteitswinst te behalen. Het belang-
rijkste bij de inspectie zijn wel altijd de 
resultaten van de centrale eindtoets (hier 
nog steeds de Cito), die de kinderen een 
paar weken geleden hebben gedaan. Aan de ene kant is het begrijpelijk dat er naar deze 
resultaten gekeken wordt, aan de andere kant moet je ook kijken naar de individuele 

kinderen, wat hebben die bereikt?’ zegt 
Monique Frankema. 

Ze realiseert zich als geen ander: ‘Als die 
(Cito)resultaten op orde zijn, dan stapt de 
inspectie ook anders de school binnen. Ik 
denk dat de inspectie ziet dat er echt een 
omslag gekomen is in het lesgeven. Dat 
we meer de kinderen begeleiden in plaats 
van dat de leerkracht degene is die alles 
maar vertelt, veel kennis erin pompt. De 
omslag zit hem erin de kinderen meer te 
betrekken; zij moeten het doen, zij moe-
ten het willen, maar dan moeten ze ook 
weten waarom ze iets doen. We willen 
ze juist meer leren en stimuleren: je gaat 
eerst zelf kijken, je gaat eerst zelf naar een 
oplossing zoeken en als je dat niet lukt, kun 

je misschien bij een klasgenoot of de leerkracht terecht. We moeten steeds meer naar 
samenwerken toe, dat is ook een vereiste’. 

Burgemeester De Ruiterschool in Kuinre is met grote stappen op de weg terug 
- door George Huisman


