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Op de Driekleur zit je goed!
Onderwijsinspectie heel positief over beide locaties van de Driekleur

Afgelopen donderdag was de onderwijsinspectie een hele dag op bezoek in het kader van een zogenaamd verificatieonderzoek. 
Ze kwamen met name kijken of hetgeen zij van ons schoolbestuur hebben gehoord over de kwaliteit van de scholen klopt met de 
werkelijkheid. Voorafgaand aan het onderzoeken waren documenten en data van de school bestudeerd. 

Donderdagochtend werden op beide locaties tegelijk groepen bezocht en werden gesprekken gevoerd met ouders en kinderen.  In de 
middag waren er ook gesprekken met leerkrachten, de schoolleiding en is er gesproken met onze samenwerkingspartners zoals 
bijvoorbeeld Okidoki, Cultuurweb Westland en ROC Mondriaan (studenten onderwijsassistenten). Aan het eind van de dag vond er een 
terugkoppeling naar alle teamleden en het schoolbestuur plaats door beide inspecteurs. 

De belangrijkste conclusie was wel dat de inspectie over het onderwijs op beide locaties heel positief was. 



Alle vijf onderzochte (van de in totaal 17) standaarden te weten Didactisch handelen, Samenwerking, Kwaliteitszorg, 
Kwaliteitscultuur en Verantwoording en dialoog hebben we op beide locaties op orde. We kregen het advies om het 
komende schooljaar nog een paar aandachtspuntjes verder uit te werken en dan snel een zelfevaluatie uit te voeren, 
want die 12 andere standaarden hebben we zelf als school ook al goed in beeld. 
Zo hebben we al jaren achtereen goede eindopbrengsten, hebben we de financiën op orde, voldoet ons aanbod aan de 
kerndoelen en is onze zorg op orde. 

Vervolgens kunnen we dan zelf de inspectie uitnodigen om een nog uitgebreider onderzoek op onze school uit te 
voeren, zodat we in aanmerking kunnen komen voor het nieuwe predicaat “Goed”. 
En het predicaat “Goed” is sinds kort de hoogste waardering die de onderwijsinspectie aan een school kan toekennen. 
Tot voor kort waren er zeer zwakke scholen, zwakke scholen en scholen met een basisarrangement, nu komen daar dus 
sinds kort ook goede scholen bij. U snapt wel dat wij deze kans om zichtbaar te maken dat wij meer bieden dan de 
basiskwaliteit niet laten lopen. Het bezoek van afgelopen donderdag is wat dat betreft een extra steuntje in de rug.  
We houden u op de hoogte van onze acties ! 

Het bestuur van SOOW gaf aan trots te zijn op onze inspanningen 
en afgelopen maandag stond er op iedere locatie
een grote taart voor de teamleden! 



Scholen op de kaart
De inspecteurs vonden dat de wijze waarop wij onze schoolinformatie hadden geplaatst op de landelijke website 
www.scholenopdekaart.nl opvallend helder en compleet (een voorbeeld voor andere scholen). 
Scholen op de kaart is een website die alle scholen uit het land een zelfde wijze naast elkaar zet, zodat ze redelijk 
eenvoudig te vergelijken zijn met elkaar. De scholen hebben de mogelijkheid om o.a. toelichtingen toe te voegen en 
om documenten er bij te plaatsen. Mogelijk kent u scholen op de kaart nog niet en is dit het moment om ook eens te 
kijken. 



27 april   Meivakantie 
14 mei Weer naar school 

Geen schoolmelk 
15-18 mei Daltoninloop
16-17-18 mei  Driedaagse schoolreis groep 8 
21 mei 2e Pinksterdag  
22 mei Studiedag team; Kinderen vrij 
24 mei Nieuwsbrief 17 
29 mei Start Avondvierdaagse



Schoolfotograaf

Een aantal weken geleden is Knappe Koppies bij ons op bezoek geweest om schoolfoto’s te maken. 
Knappe Koppies is hard bezig alle inlogformulieren gereed te maken. Het streven is dit nog voor de 
vakantie in orde te maken.

Koningsspelen   

We hebben fantastische Koningsspelen achter de rug. Mooi weer en enthousiaste kinderen waren de 
ingrediënten voor een superdag!
Wij willen alle ouders die hebben geholpen deze dag mogelijk te maken heel erg bedanken.
Jullie inzet was geweldig! BEDANKT!

Avondvierdaagse

Als aparte bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een bericht over de inschrijving voor de 
avondvierdaagse. De inschrijving is op woensdag 16 mei of vrijdag 18 mei.



Daltoninloop

Hieronder de data van de Daltoninloop in mei. In verband met de driedaagse schoolreis van 
groep 8 zal er in groep 8 deze week geen Daltoninloop zijn.

Dinsdag 15 mei: groepen 1-2 a, 3, 5 en 6
Woensdag 16 mei groepen 1-2 b, 4, 4-5 en 7
Donderdag 17 mei groepen 1-2 b, 4, 4-5 en 7
Vrijdag 18 mei groepen 1-2 a, 3, 5 en 6

Parkeeracties DaltonRaad

U heeft het waarschijnlijk zelf al gezien. Onze leerlingen van de DaltonRaad zijn begonnen 
met parkeeracties. Zij delen complimenten uit aan ouders die goed in de parkeervakken staan 
en ‘kinderbekeuringen’ aan hen die hun auto niet op de juiste manier parkeren. Na de 
meivakantie zullen zij hier nog een aantal keer mee doorgaan. Dit alles met als doel een zo 
veilig veilige mogelijke situatie te creëren rondom onze school.



Afscheid stage juf Dominique

Het zit er bij ons op school bijna op voor juf Dominique. Juf Dominique, stagejuf in groep 1-2B van juf 
Manon, zal donderdag voor het laatst bij ons op school zijn. Het afgelopen jaar was Dominique een bekend 
gezicht voor de kleuters. 
Juf Dominque zal haar stage op een andere school gaan voortzetten en hier ook weer de nodige ervaringen 
opdoen. Wij wensen haar hier natuurlijk veel plezier en succes toe.

Stepjes en fietsjes niet stallen ons kleuterhalletje

Iedere dag zien wij dat er stepjes en fietsjes in het halletje bij 
de kleuteringang worden neergezet. Wij willen u vragen deze niet meer in dit halletje 
te plaatsen, maar in de fietsenrekken voor de sporthal of in de fietsenrekken op ons 
Schoolplein bij de lokalen van groep 3 t/m 5. Uit veiligheidsoverwegingen willen wij
deze doorgang vrij houden.



Wenswerk Saar, Jill, Violeta, Kimberley en Suze 

Donderdag 14 juni willen wij graag een pyjama dag organiseren op 
school. Wij zouden het leuk vinden als jullie in je pyjama naar school 
komen. Hoeft niet, maar mag wel. 

Omdat wij vinden dat je jezelf mag zijn!

Dus doe ook gewoon die knotsgekke pyjama aan die zo lekker zit! 
En omdat we het erg leuk vinden mogen jullie 1 knuffel meenemen. 
Wat doen we die dag? We beginnen dan met ochtendgymnastiek, daarna 
gaan we gewoon werken. Wij hebben er zin in. 

Groetjes Saar Jill Violeta Kimberley en Suze


