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Bezoek inspectie.

In dit nummer o.a.:

Op dinsdag 4 februari is de inspecteur van onderwijs de hele
dag op onze school geweest. Het betrof een kwaliteitsonderzoek nadat er drie jaar op rij beneden gemiddeld gescoord is op
de centrale eindtoets van groep 8.

Inspectiebezoek 4 februari

De dag startte om 8 uur met een kennismakingsgesprek in het
bijzijn van het voltallige team en Toon v.d. Hanenberg
(college van bestuur van Stroomm). In de ochtend heeft de
inspecteur de klassen bezocht en een gesprek gevoerd met een
aantal leerlingen uit groep 6,7 en 8. Tussen de middag was er
een uitgebreid gesprek met het team en later met directie en
I.B. De dag werd afgesloten met een centrale terugkoppeling.
De boodschap was duidelijk: de indicator “”resultaten/eindopbrengsten” heeft een onvoldoende oordeel.
Als het gaat om alle andere indicatoren: ‘”zicht op
ontwikkeling” (elk kind in beeld), “didactisch handelen” (goede
lessen), “extra ondersteuning”, “veiligheid”, “pedagogisch
klimaat”, “kwaliteitszorg” en “kwaliteitscultuur” (professioneel
team) heeft de inspecteur zich zeer positief uitgesproken. Ze
was verrast hoe goed wij elke leerling op onze school in beeld
hebben en daar een passend aanbod voor creëren. En zeer
positief over onze huidige manier van werken : de drie groepen
met ondersteuning van 3 extra leerkrachten. De inspecteur
heeft een hele prettige en veilige leeromgeving ervaren en
spreekt haar vertrouwen uit voor de toekomst van onze school.
Wij gaan dan ook vol vertrouwen en trots verder op de
ingeslagen weg en nemen de adviezen van de inspecteur mee
in onze ambities.

Woensdag
12 februari!

DATA
10 febr: adviesgesprekken gr 8
12 febr: fotograaf!!!
18 febr: MR vergadering
20 febr: inloop BZJ 8.15-8.45
24 t/m
28 febr: voorjaarsvakantie
16/17 mrt: rapportgesprekken
18 mrt: rapport mee

De inspecteur maakt van dit onderzoek een rapport. Zodra dit
rapport binnen is laten wij u dit weten.

Met Dam Vinci de diepte in
of beter gezegd:
De Ruimte in.

Naar aanleiding van het thema
“Van Ridders tot ruimtevaart” heeft
Marieke het planetenstelsel gemaakt
En Jade een sterrenbeeld.
Wat knap!!

