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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Zoals u weet hebben wij donderdag de onderwijsinspectie voor de tweede keer op bezoek
gehad.
Tijdens het eerste bezoek kwam de inspectie met het vernieuwde toezichtskader en hebben
zij het bezoek in onderling overleg afgebroken. Afgelopen donderdag heeft de onderwijsinspectie met het oude toezichtskader de school bezocht. Tijdens de observaties in de groepen zijn de directie en/of de intern begeleiders mee de groepen in gegaan.
De uitkomst van het onderzoek is volgens de verwachting die wij op de ouderavond hebben
aangegeven. Er is op dit moment onvoldoende onderwijskwaliteit op de Regenboog. Het
definitieve oordeel van de inspectie volgt nog en dit zullen wij zo spoedig mogelijk met u delen.
Uit de gesprekken die de inspecteurs met de kinderen en de ouders hebben gevoerd kwam
naar voren dat de veranderingen binnen de school als positief worden ervaren. Ouders gaven in het gesprek aan dat zij de school nu wel zouden aanbevelen aan nieuwe ouders. Wij
willen graag vanuit openheid en transparantie verder gaan met de ontwikkelingen binnen de
school en zijn erg trots op de ouders die de school hierbij ondersteunen. Met elkaar bouwen
wij verder aan een kwalitatief goede school waar iedereen zich veilig voelt.
Op dit moment hebben wij bij de PO-Raad een aanvraag ingediend voor de Vliegende Brigade. Deze aanvraag kan je doen op het moment dat je een negatief oordeel van de inspectie krijgt. De Vliegende Brigade zal in samenspraak met de directie de school gaan ondersteunen in het verbetertraject.
Monique zal als directeur van de Regenboog het verbetertraject gaan leiden. Astrid zal tot de
zomervakantie nog 2 dagen per week onze school blijven ondersteunen. Na de zomervakantie zal Astrid zich weer volledig richten op haar taken bij de Tjotter, maar zij zal wel beschikbaar blijven als vraagbaak voor Monique.
Mocht u hier nog vragen over hebben dan horen wij dit graag.
Met vriendelijke groet,
Monique en Astrid.
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