Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Op maandag 27 maart kregen we op ’t Paalhoofd bezoek van de onderwijsinspectie. De
inspecteur komt ongeveer eens per 4 jaar langs (ons laatste bezoek was in 2012) om te kijken
of scholen voldoen aan de wettelijke eisen. We wisten dit 5 weken geleden.
Vóór aanvang van het bezoek moesten we allerlei documenten (zoals de schoolgids,
resultaten van onze leerlingen, het jaarverslag, alle protocollen/ plannen, het zorgplan)
aanleveren. Die documenten zijn door de inspectie uitgebreid bestudeerd. Ook moesten we
vragenlijsten invullen en onszelf beoordelen.
Op de dag zelf heeft de inspectie:








Bijna alle groepen bezocht om naar de lessen te kijken;
Een gesprek gevoerd met een aantal ouders;
Een gesprek gevoerd met kinderen;
Een gesprek gevoerd met de leerkrachten
Gekeken naar een paar presentaties van ons team
Juf Marja uitgebreid bevraagd over de zorg
Juf Marina uitgebreid gesproken over het beleid en de gang van zaken op school.

U kunt zich voorstellen dat deze bezoekdag voor alle betrokkenen en in het bijzonder voor de
leerkrachten en het management echt heel spannend was
De inspectie beoordeelt scholen op verschillende gebieden. Zo wordt er gekeken naar zaken
zoals: de methodes, de kwaliteit van de lessen en de leerkrachten, de wijze waarop wij de
ontwikkeling van kinderen volgen, de samenwerking met ouders en binnen het kindcentrum,
onze communicatie en verantwoording, de wijze waarop we toetsen, het pedagogisch
klimaat, de ontwikkeling van het beleid van de school, de veiligheid en natuurlijk onze
resultaten. In totaal zijn dit 8 gebieden.
In het eindoordeel van de inspecteur, bestaande uit 8 beoordelingen, wordt weergegeven in
zwak (dan moet de school een ondersteuningstraject gaan volgen), onvoldoende of
voldoende. Wanneer alles voldoet en dus op orde is, beoordeelt de inspecteur dit met
voldoende.
Nieuw in dit inspectiekader is dat scholen in aanmerking kunnen komen voor een goed.
Wanneer naast het basisaanbod er iets uitspringt of de school excelleert boven de doelen
kom je daarvoor in aanmerking.
Hoger dan wij hadden gedacht scoorden wij op 3 van de 8 onderdelen uitmuntend zodat
we daar een goed voor mochten ontvangen. Daarmee voldoen we aan de voorwaarden
om onze school per 1 augustus ‘goede school’ te mogen noemen.
Om het predicaat ‘goede school’ te halen moeten scholen aan drie voorwaarden voldoen:

1. Alle gebieden die de inspectie onderzoekt moeten tenminste van een ‘voldoende’ niveau
zijn.
2. Het oordeel ‘goed’ hebben m.b.t. de kwaliteitscultuur op de school.
3. Op de gebieden die de inspectie aan een nader onderzoek onderwerpt nog tenminste
twee maal een ‘goed’ scoren.
In ons geval gaat het om de manier waarop wij de vorming van het kindcentrum ontwikkelen
en om ons toekomstgerichte onderwijs waarvan filosoferen een voorbeeld is.
We zijn blij dat de inspecteur heeft gezien dat we hard werken om het beste uit onze
kinderen te halen, te ontwikkelen als school en dat we elke dag mogen genieten van de
leuke kinderen die Zoutelande heeft. We zijn hier natuurlijk super trots op. We hebben ook
aangegeven dat er zeker ontwikkelpunten zijn en daar gaan we met veel energie mee aan
de slag.
We willen u als ouder heel erg bedanken voor het vertrouwen dat u ons geeft om elke dag
met uw kind te mogen werken en de fijne samenwerking die we hebben tussen ouders en
school.
Hartelijke groet,
Marina van de Giessen

