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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.
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Schoolfotograaf
Meivakantie
Met hierin op vrijdag 27 april Koningsdag,
kleuteroptocht, brandweerwedstrijden en
Oranje dorpsloop en op vrijdag 4 mei
Dodenherdenking bij de Dorpskerk met
leerlingen uit groep 7; op zaterdag 5 mei
vieren we Bevrijdingsdag
Op donderdag 10 mei is het dan
Hemelvaartsdag en op zondag 13 vieren we Moederdag
Weer naar school
Hoofdluiscontrole
Geen schoolmelk
Driedaags schoolreisje groep 8
Driedaags schoolreisje groep 8
Driedaags schoolreisje groep 8
Tweede Pinksterdag: alle leerlingen zijn vrij
Studiedag team: alle leerlingen zijn vrij
Groep 5 gaat druiven krenten

Driedaagse schoolreis groep 8
Van woensdag 16 mei tot en met vrijdag 18 mei zijn beide groepen acht op driedaagse
schoolreis naar de bossen bij Austerlitz. Zij hebben daar een vol en gezellig programma. Wij
wensen hen veel plezier.

Koningsspelen
De Koningsspelen van afgelopen vrijdag waren weer een geweldig succes. Wij
bedanken alle vrijwilligers heel hartelijk voor de geboden hulp. Zonder jullie was
het onmogelijk geweest dit festijn te organiseren.

Studiedag 22 mei
Op deze studiedag zal het team zich bezighouden met alle ins en outs van de
nieuwe methode voor de zgn. zaakvakken waar we vanaf volgend schooljaar mee
zullen gaan werken.

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.

