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Van de directie
Deze week een extra Per Omgaande, omdat er enkele zaken zijn die we graag bij
u onder de aandacht willen brengen.
Inspectiebezoek
Zoals u in eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, was afgelopen dinsdag 9
mei onderwijsinspecteur dhr. Rohde op onze school. Gezien de ervaringen uit het
verleden was dit toch wel weer een spannend moment voor ons. We vinden zelf
dat we op veel gebieden vooruit zijn gegaan in de afgelopen jaren, we waren
benieuwd of dat voor een expert op dit gebied ook zichtbaar is.
Na een dag vol klassenbezoeken en gesprekken met leerlingen, leerkrachten,
ouders, intern begeleider en directeur kwam dhr Rohde aan het eind van de dag
tot dezelfde conclusie als wij: Den Omgang maakt een goede, positieve
ontwikkeling door en we kregen op diverse vlakken complimenten van de
inspecteur.
De inspecteur heeft de school op 8 kwaliteitsgebieden onderzocht. Deze kunnen
beoordeeld worden met ‘goed’, ‘voldoende’ en ‘onvoldoende’. Van de 8
onderzochte kwaliteitsgebieden zijn er 3 als ‘goed’ beoordeeld: pedagogisch
klimaat, kwaliteitszorg en ambitie en kwaliteitscultuur. De overige 5 zijn
minstens ‘voldoende’: zicht op ontwikkeling, didactisch handelen, veiligheid,
resultaten en verantwoording en dialoog.
Op basis van deze scores is het basisarrangement dat we al hadden weer
verlengd. Met deze score zijn we erg tevreden. Het geeft weer waar onze school
nu staat en biedt ook perspectief op verdere ontwikkeling naar de beoordeling
‘goed’.
We ontvangen binnenkort het conceptrapport. Daar mogen we op reageren,
daarna wordt het rapport definitief. We zullen dat dan met u delen.
Bij deze willen we graag nogmaals de Leerlingenraad en de ouders bedanken, die
een open en eerlijk gesprek met de inspecteur hebben gevoerd. Dit werd door de
inspecteur (en door ons) erg gewaardeerd.
Resultaat Centrale Eindtoets
Inspecteur Rohde was (net als wij) erg nieuwsgierig naar de resultaten van de
groep 8 leerlingen op de Centrale Eindtoets. Deze score is voor ons als school
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maatgevend voor het oordeel op het kwaliteitsgebied Resultaten. De score was
nog niet bekend toen het inspectiebezoek plaats vond, deze kwam een dag later
binnen. Uiteraard zijn de resultaten van deze toets ook heel belangrijk voor de
leerlingen: het is (als het goed is) een bevestiging van wat we in 8 jaar samen
hebben opgebouwd. Ook dit jaar hebben onze leeringen, net als vorig jaar, een
heel mooie score behaald op de Centrale Eindtoets. We hadden vooraf samen
met de kinderen een voorspelling gemaakt van wat ze zouden kunnen halen,
bijna alle kinderen zaten hier boven. Dat zorgde er voor dat de verwachte score
van de hele groep (het gemiddelde van de voorspellingen) werd overtroffen:
gemiddeld werd een score van 539 behaald (het landelijk gemiddelde ligt
meestal tussen 534 – 535). Een mooi resultaat waar door iedereen hard voor is
gewerkt.
Voortgang pedagogisch klimaat - PBS
Sinds enkele jaren werken we op onze school volgens de uitgangspunten van
School Wide Positive Behaviour Support (SWPBS, of PBS). We merken dat dit erg
goed werkt: het aantal incidenten neemt duidelijk af, kinderen voelen zich prettig
in de school. Dit wordt ook door de inspecteur herkend: het pedagogisch klimaat
in de school werd door hem met een ‘goed’ beoordeeld.
Betekent dit nu dat we ‘er’ nu zijn? Nee, zeker niet! We zien nog veel
mogelijkheden om dit verder te verbeteren. Om in kaart te brengen waar we nu
precies staan en welke volgende stappen we kunnen zetten, vindt volgende week
woensdag 17 mei een onderzoek plaats binnen onze school. Dit onderzoek heet
School Evaluatie Toets (SET) en wordt uitgevoerd door een extern deskundige
(Berna Kusters) op het gebied van PBS. Zij zal een dag lang in de school zijn,
waarbij ze in gesprek gaat met leerlingen, leerkrachten, directie en ouders.
Hiervoor zijn we nog op zoek naar enkele ouders die tussen 13:30 en 14:00 uur
in een kort gesprekje met Berna Kusters aangeven hoe zij tegen het pedagogisch
klimaat op onze school aan kijken. Daarbij komen zaken aan de orde als: hoe
ervaart u het pedagogisch klimaat op Den Omgang? Bent u op de hoogte van
PBS en herkent u de uitgangspunten hiervan in de school? Wat merkt u thuis van
PBS? Door hier aan mee te werken kunt u ons helpen om weer een stap vooruit
te zetten. Heeft u interesse? Laat het even weten via een mail aan
dir.denomgang@optimusonderwijs.nl of loop even binnen bij Jeroen. Nogmaals:
de interviews vinden plaats op Woensdag 17 mei, tussen 13:30 en 14:00
uur. Alvast bedankt!
Actie Jantje Beton: voor ons schoolplein
Dit jaar doen wij van 17 t/m 31 mei mee met de Jantje Beton
Loterij. Zoals u weet, zijn we bezig met de voorbereidingen van
de (her)inrichting van ons schoolplein en dit initiatief past daar
goed bij. Wij komen dus in actie voor buitenspelen.
Iedereen die een Jantje Beton lot koopt, stimuleert
buitenspelen. Buitenspelen levert een positieve bijdrage aan
het concentratievermogen en de leerprestaties. Het schoolplein
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biedt kinderen goede mogelijkheden om tijdens en na schooltijd actief te zijn en
staat zelfs in de top 3 van favoriete plaatsen om te spelen.
De opbrengst komt ten goede aan buitenspeelprojecten van Jantje Beton, maar
we mogen de helft ook besteden aan ons eigen schoolplein!
De leerlingen worden in de klas goed geïnformeerd en krijgen een brief mee met
extra informatie voor de ouders.
Voor meer informatie :
http://www.jantjebeton.nl/wat-doen-we/loterij/
Groeten,
Commissie Speeltoestel
Informatie van buiten school
Aanbod Landerd SpoRtZO
In de bijlage bij deze Per Omgaande vindt u het aanbod van Landerd SpoRtZO.
Volgende week ontvangt u weer een reguliere Per Omgaande met daarin de
kalender en de verjaardagen.
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