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Beste ouders van de BAS,
Dit keer ontvangt u een BASbrief met maar één onderwerp: het voortgangsgesprek met de inspecteur
van het onderwijs dat vorige week heeft plaatsgevonden. We willen de uitkomst van dit gesprek graag
met u delen.
Vorige week heeft de school bezoek gehad van de inspecteur van het onderwijs. Zij heeft met de
directeur en de IB-er van de school gesproken over de voortgang van het verbetertraject. Ook de beide
leden van het College van Bestuur van SOPOH waren bij dit gesprek aanwezig. Gedurende anderhalf uur
hebben we met de inspecteur gesproken over alle veranderingen die op school en in ons onderwijs
hebben plaatsgevonden. We noemen er een aantal: de invoering van het expliciete directe
instructiemodel, de invoering van de Kanjertraining, ons nieuwe ‘systeem’ om de ontwikkeling van de
kinderen goed te volgen, waarbij we de verschillende stappen van de leerlingzorg in elkaar laten grijpen,
de veranderde teamsamenstelling. Daarnaast hebben we de inspectie verteld welke plannen we voor het
lopende schooljaar hebben.
Voorafgaand aan het gesprek heeft de inspecteur diverse documenten van ons ontvangen, zodat zij zich
een beeld kon vormen van het verbeterplan en hoe dit plan in de praktijk vorm krijgt. De inspecteur had
zich zoals altijd goed voorbereid op het gesprek en heeft gedurende het gesprek kritisch doorgevraagd
op verschillende onderdelen.
Het gesprek was open, opbouwend kritisch en vond in een prettige sfeer plaats. Aan het eind van het
gesprek deelde de inspecteur haar bevindingen met ons. Hieronder zijn deze beschreven:
-

De school is na het inspectieoordeel van vorig schooljaar voortvarend van start gegaan met het
verbetertraject
De school realiseert zich goed wat er te doen is
Er ligt een stevig verbeterplan, waarin duidelijk naar voren komt wat er moet gebeuren
Binnen de school wordt door middel van werkgroepen en een kwaliteitsgroep gewerkt aan
draagvlak
Het team, in een nieuwe samenstelling, zet de schouders er flink onder. Dat is een mooie
voorwaarde binnen het verbetertraject
Een andere belangrijke voorwaarde is dat zowel tijdens de ouderavonden die gehouden zijn als
in gesprekken met ouders blijkt dat veel ouders vertrouwen hebben in de school
De structuren in het aanbod en de methodes die de school gebruikt zijn goed zichtbaar
Het expliciete instructiemodel staat stevig binnen de school

We zijn erg blij met deze bevindingen van de inspecteur. Als team werken we heel hard aan het
verbeteren van ons onderwijs en dan is het erg fijn als blijkt dat we de goede dingen doen en goed
onderweg zijn.

We willen u als ouders ook graag meer vertellen over ons verbeterplan en over de veranderingen die we
als school hebben doorgevoerd. Dat doen we graag door middel van een ouderavond.
Tijdens de ouderavonden van vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de analyse en de
verbeterpunten van de school en de bevindingen van de inspectie. Vorige maand hebben we u meer
verteld over de Kanjertraining. Op de komende ouderavond willen we u vertellen en laten ervaren hoe
de verbeterpunten handen en voeten krijgen in de klas. U krijgt antwoord op de vraag: Wat merkt uw
kind van de verbeteringen en hoe zorgen we ervoor dat we uw kind goed volgen op school?
U bent van harte welkom op maandag 30 oktober om 19.30 uur.
In verband met de voorbereiding vinden we het fijn als u zich aanmeldt voor deze ouderavond. Dat kunt
u doen door op de link in de Digiduif te klikken en door te geven met hoeveel personen u aanwezig wilt
zijn. We hopen op een grote opkomst.
Met vriendelijke groet,
Christine Heijnen (directeur)
Mylène Miltenburg (IB-er)

