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inspectiebezoek
In de maand april zijn alle scholen van Noordkwartier door inspectie bezocht voor een
verificatieonderzoek. Inspectie kijkt naar een aantal standaarden en speerpunten. Bij ons hebben
ze gekeken naar didactisch handelen, kwaliteitszorg en verantwoording/dialoog. Als speerpunt is
er gekozen voor samenwerking. Alle scholen van Noordkwartier zijn positief beoordeeld, dus
geen onvoldoendes! Daar kunnen we trots op zijn! Dit betekent ook dat we de komende 4 jaar
niet meer bezocht zullen worden door inspectie. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd
aan de verslaglegging. Deze zal vervolgens ook openbaar worden gemaakt op de website van de
onderwijsinspectie. Naar verwachting zal dit over ongeveer 4 weken zijn.
In de extra bijlage een brief over bovenstaand onderwerp van Wilma Drenth, directeur
bestuurder van Noordkwartier.
Nieuwbouw
De bouw gaat als een speer. De aannemer ligt nog steeds voor op de eigenlijke planning. Over
een aantal weken beginnen ze aan het leggen van de vloeren, buitenom schiet het ook al op met
de houten wandbekleding. Als het zo doorgaat zou de oplevering misschien rond de bouwvak
kunnen plaatsvinden. Dit zou ook betekenen dat er misschien eerder verhuisd gaat worden. We
wachten het af. Zodra er meer duidelijkheid is en dit bijvoorbeeld gevolgen heeft voor de
planning van de laatste schoolweken, laten we dat weten.
Ouderbijdrage en bijdrage schoolreis/ -kamp
In het Klaverblad van januari is het verzoek gedaan voor betaling van de vrijwillige ouderbijdrage
en de schoolreizen voor 2018-2019. Hiervoor heeft iedereen recent een brief ontvangen van de
ouderraad. Op dit moment hebben we nog niet van iedereen de benodigde betalingen
ontvangen. Zou iedereen dit zo spoedig mogelijk alsnog in orde willen maken?
Identiteitscommissie
De ID commissie van onze school is onlangs weer bijeen geweest om samen te praten of de
ingezette koers de juiste is of dat we voor de toekomst aanpassingen moeten doorvoeren. Het
team heeft o.l.v. Erik Renkema uitgebreid gekeken naar de verschillende mogelijkheden en waar
zoal wel/geen draagvlak voor is. Op donderdag 20 juni zal de ID commissie tijdens een
ouderavond meer over dit onderwerp vertellen.
Schoolfotograaf
Op donderdag 16 mei komt de schoolfotograaf weer langs voor de jaarlijkse foto’s. Er zal ter
plekke iemand extra aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. Ook broer-zus foto’s
worden gemaakt. Als hier ook broers/zussen bij op moeten die niet bij ons op school zitten, kan
dit voor en na de middagpauze. De gymlessen gaan die dag overigens gewoon door.
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