December 2017

Nieuws van de directie
Sinterklaas
Op dinsdagochtend 5 december
ontvangen
alle leerlingen
van 't Bolwerk
Sinterklaas
met zijn
Pieten op het
schoolplein.
Alle ouders
zijn van harte
welkom om
de aankomst van de Sint en zijn Pieten,
rond 8.40 uur, bij te wonen. Helaas is
het vanwege de brandveiligheid niet
mogelijk om alle ouders van de
onderbouw te betrekken bij het feest in
de school.

Voortgang staking
Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt
kunnen lezen is het mogelijk dat er op
dinsdag 12 december opnieuw gestaakt
gaat worden door het primair onderwijs.
Pas na 5 december wordt het duidelijk of
de staking doorgaat of niet. U wordt hier
zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

Korte terugblik bezoek inspectie
Afgelopen dinsdag 28 november
ontvingen wij 2 inspecteurs op school,
Meneer de Rhode en Mevrouw
Timmerman. De rijksoverheid voorziet
de scholen van Invitare, waar de

Bonckert onderdeel van is, van geld.
Geld om onderwijs mee te verzorgen. De
onderwijsinspectie ziet er, namens de
overheid, op toe dat die middelen goed
worden besteed en dat kinderen er
profijt van trekken. Het inspectietoezicht
is vernieuwd en dat is goed nieuws.
Waar inspecteurs voorheen de scholen
bezochten om te vertellen hoe zij het
onderwijs beoordelen, komen zij nu met
vragen naar de scholen toe.
De inspecteurs stelden de directeur en
de leerkrachten drie belangrijke vragen:
1. Geven de leerkrachten goed les?
2. Leren onze kinderen goed?
3. Voelen zij zich veilig op onze
school?
Het bezoek van de inspectie was voor
ons een mooie gelegenheid om het
onderwijs op de “nieuwe” Bonckert te
beschouwen na een intensief jaar. We
zijn volop in ontwikkeling en zien dit
bezoek dan ook als een mooi ijkpunt van
de (her) nieuwde start van de Bonckert.
De inspectie was de gehele dag op
school aanwezig en heeft gesprekken
met kinderen, ouders, leerkrachten,
intern begeleider, directie en bestuurder
gehad. Ook zijn de inspecteurs alle
groepen in gegaan en hebben gekeken
naar het onderwijs in de praktijk.
De inspecteurs hadden ook de opdracht
om te kijken naar de eindopbrengsten in
groep 8 van de afgelopen 3 jaar. Ik heb
in de BVN (30 juni jl.) en onze schoolgids

van vorig schooljaar u over de
opbrengsten al eerder geïnformeerd nl:
Schooljaar 2014 (landelijk) 535 en
(school) 539, schooljaar 2015 (landelijk)
534,8 en (school) 531,3, schooljaar
2016 (landelijk) 534,8 en (school) 530,
schooljaar 2017 (landelijk) 535,2 en
(school) 534,1.

Nu het onderzoek is afgerond en inspectie

met alle betrokkenen heeft gesproken
ontvang ik een conceptrapport waarop ik
eventuele vragen, opmerkingen,
feitelijke onjuistheden kan doorgeven.
Vervolgens zal het rapport definitief
gemaakt worden. Dat rapport zal begin
maart 2018 openbaar gemaakt worden.

Dat betekent dat inspectie deze scores
ter discussie stelt en mogelijk als niet
voldoende moet beoordelen. Dat wisten
wij natuurlijk al, echter zij weten
natuurlijk ook dat de Bonckert de
afgelopen jaren een fusieschool is
geworden en dat deze scores mogelijk
geen reëel beeld geeft van twee
samengevoegde scholen. Dat beamen zij
ook, echter in het systeem van
beoordelen vanuit het inspectiekader ,
kunnen zij dat niet meenemen in hun
analyse en beoordeling. We vinden dat
natuurlijk erg dubbel en erg jammer. We
kunnen dit schooljaar pas voor het eerst
een reëel beeld geven hoe onze
uitstroom zal zijn eind groep 8. Dit is ook
de opdracht vanuit inspectie. We zien nl.
dit schooljaar de start van een (her)
nieuwde Bonckert en kijken zo ook naar
bovenstaande scores om van daaruit
kritisch te gaan analyseren.
Dit zal o.a. aan de orde komen tijdens de
studiedag van 6 december. Terwijl de
kinderen een dagje uit kunnen slapen en
met hun cadeautjes mogen spelen, gaan
we aan de slag met bureau Wolters
http://www.bureau-wolters.nl/ waar we
nog dieper gaan inzoomen op het
afstemmen op ontwikkelings- en
ondersteuningsbehoeften van onze
kinderen. Via de BVN zal ik u op de
hoogte houden van deze
schoolontwikkelingen.
Het was een inspirerende dag waarop
inspectie kritisch heeft gekeken naar ons
onderwijs. Zij zagen de vele mooie
ontwikkelingen die we gestart zijn het
afgelopen jaar en verwoord hebben in
ons schoolplan, waar we uitvoering onze
schoolontwikkeling laten zien. Zie
schoolplan op de website
www.debonckert.nl onder kopje info
alsook het jaarverslag onder het kopje
ouders.

Allemaal nog heel fijn weekend en tot
maandag.
Willy Rothof-Jilesen
Directeur

