
 

 

 

Beste ouders / verzorgers,  

 

In juni 2017 hebben wij een uitgebreid inspectiebezoek gehad met een mooie beoordeling en 

mooie resultaten. Per 1 juni 2018 werkt de inspectie met een nieuw toezichtkader waarbij een 

schoolbestuur eerst wordt bezocht en de onderwijsinspecteur vervolgens een verificatieonderzoek 

doet bij de scholen die onder het betreffende bestuur vallen. Aangezien ons bestuur al vrij snel aan 

de beurt was voor een onderzoek vanuit het nieuwe kader, heeft vandaag wederom een 

onderwijsinspecteur meegekeken in onze school.  

Inspecteur mevrouw Mieke van Montfoort heeft in 3 groepen geobserveerd gericht op het 

pedagogisch klimaat. Ze heeft gesprekken gevoerd met 6 leerlingen, 6 leerkrachten en een 1,5 

durend gesprek met mij als directeur en onze intern begeleider Inge. Haar totale bezoek was 

gericht op vier indicatoren, namelijk; pedagogisch klimaat, sociale en maatschappelijke 

competenties, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur.  

 

Ook dit keer is het resultaat weer prachtig!  

De volgende algemene terugkoppeling heeft zij ons gegeven:  

- de Wijngaard heeft een team dat weet waar ze mee bezig is 

- de Wijngaard heeft een enthousiast en positief gericht team 

- er is een duidelijke structuur in de school 

- er heerst rust in de school 

- er is een duidelijke herkenbare schoollijn 

- het is een team en een management met een duidelijke focus op waar ze naar toe willen 

Wat betreft de indicatoren kent de inspectie 3 beoordelingen, namelijk 'onvoldoende - voldoende - 

goed'. Als je alles doet wat volgens de wet en eisen van de inspectie moet, is de beoordeling een 

'voldoende'. Als je als school iets uitzonderlijks doet, is de beoordeling een 'goed'.   

De indicatoren pedagogisch klimaat, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur hadden in juni 2017 een 

'goed gekregen. Ook de inspecteur van vandaag heeft deze indicatoren opnieuw als 'goed' 

beoordeeld.  

 

De indicator  sociale en maatschappelijke competentie was nog niet eerder beoordeeld en heeft 

van deze inspecteur een 'voldoende' beoordeling gekregen met daarbij de toelichting (en 

stimulans) dat als wij nog concreter maken wat wij nu aan het uitwerken en opstarten zijn ook 

deze indicator als 'goed' beoordeeld zal worden. Het is daar maar een kleine stap van verwijderd.  

 

Wij zijn weer heel trots op dit mooie resultaat!!  

 

Als alle scholen van onze Stichting bezocht zijn, wordt er een rapport voor het bestuur opgesteld 

waar wij als school in een paragraaf worden omschreven. Mocht deze openbaar zijn (naar 

verwachting na de zomervakantie) dan zal ik u hierop wijzen. Voor nu wilden wij graag dit goede 

en mooie nieuws met u delen.   

 

Hartelijke groet namens het hele team,  

Renate vd Mooren 


