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Dongen, 13 oktober 2017
Onderwerp: herstelonderzoek door de onderwijsinspectie
Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Extra nieuwsbrief
Goed nieuws: IKC Achterberg heeft het basisarrangement toegekend
gekregen.
Zoals u heeft kunnen lezen in onze nieuwsbrief heeft er op donderdag 12 oktober 2017 een
herstelonderzoek plaatsgevonden dat uitgevoerd is door twee inspecteurs van de onderwijsinspectie.
Er zijn donderdag acht klassenbezoeken geweest, er zijn gesprekken geweest met een delegatie van het
team, met 6 kinderen uit de groepen 6, 7 en 8, met 6 ouders, met 2 leerlaag IB-ers, met onze
orthopedagoog, met een collega directeur en mij. De school is van alle kanten intensief bekeken en
beoordeeld.
Op het bovengenoemde resultaat mogen we bijzonder trots zijn. We ruilen het label ‘zwakke school’ in
voor het basisarrangement. Op alle standaarden die beoordeeld zijn, scoren we een voldoende. Het
harde werken door de kinderen en mijn team, met daarnaast het samenspel tussen u en school wordt
beloond. Wij zijn bijzonder opgetogen, maar we realiseren ons zeker dat we ons nu verder moeten
ontwikkelen en groeien.
Over een aantal weken komt er een rapport met de bevindingen van de inspecteurs. School mag het
rapport van een reactie voorzien, waarna het rapport definitief zal worden vastgesteld. Als het rapport
definitief is vastgesteld, zal ik meer over de inhoud met u delen.
Toch informeer ik u op voorhand al, door een aantal punten aan te geven, waar wij verder in willen
verbeteren:
• Regelmatig communiceren over het doen en laten van uw kind op Achterberg. Hoe staat het
ervoor en hoe gaat het met uw kind?
• Kunnen we de kinderen nog meer op maat bedienen door de analyses van toetsen verder op de
kinderen toe te spitsen?
• Kunnen we naast de cognitieve vaardigheden meer aandacht voor de sociaal emotionele
vaardigheden bieden?
Deze vragen zijn slechts een paar punten, maar zaken die wij belangrijk achten.
Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben. We gaan samen met u en uw kind(eren) verder om er een
mooi schooljaar van te maken.
Met vriendelijke groet,
Raymond Smeets, directeur IKC Achterberg

