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Nr. 9 – Vrijdag 17 januari 2020
Beste ouders/verzorgers,

Zoals u afgelopen maandag al in
SchouderCom heeft kunnen lezen, heeft
de inspectie het onderwijs op De Runde
als voldoende beoordeeld! Het team van
De Runde is ongelooflijk blij met dit
oordeel, want in januari 2019 werd het
onderwijs beoordeeld als zeer zwak. In
relatief korte tijd hebben we met een
goed en enthousiast team, ondanks
personele wisselingen, enorm hard
gewerkt aan een verbetering van de
kwaliteit.
De inspectie was er afgelopen maandag al
tegen 8 uur. Beide inspecteurs hebben
eerst kennis gemaakt met het team.
Daarna zijn alle groepen bezocht. Alie
Breider (de IB-er) heeft drie groepen
bezocht met een inspecteur en ik heb drie
klassenbezoeken gedaan met de andere
inspecteur. De inspectie lette op de
kwaliteit van de instructie, de
taakgerichtheid, differentiatie, de
planning, de afspraken en de sfeer in de
klas. Na de klassenbezoeken hoorden we
dat het didactisch handelen voldoende
was.
Daarna vonden er gesprekken plaats met
een vijftal kinderen uit groep 5 t/m 8 en
met een zestal ouders. Tussen de middag
hebben de inspecteurs met de
leerkrachten gesproken.
Om 1 uur was er een presentatie van de
directie en een gesprek met de inspectie
en de directie. Voor het inspectiebezoek
heeft de school veel documenten en
plannen naar de inspectie moeten sturen.
Deze werden tijdens het gesprek ook
besproken. Ook was er aandacht voor de
sfeer, de opbrengsten, de veiligheid, de
leerresultaten, de kwaliteit en de
leerlingenzorg.

Aan het eind van de dag kregen we de
terugkoppeling. De inspectie heeft gezien
dat we goed hebben gewerkt aan de
verbeterpunten. De onvoldoende
onderdelen zijn nu voldoende. Ze hebben
ervaren dat er rust is in de klassen en de
kinderen goede instructie krijgen. Ze
hebben gezien dat er gedifferentieerd
werd en dat de kinderen taakgericht aan
het werk waren. Ook hebben ze gemerkt
dat er een kanteling van de
kwaliteitscultuur heeft plaatsgevonden en
dat er goed gestructureerd en planmatig
wordt gewerkt.
Uiteraard waren er ook nog wat
aandachtspunten; zo moeten we onze
plannen m.b.t. burgerschap en sociale
integratie aanscherpen, gaan we aan de
slag met de keuze voor een methode voor
sociaal-emotionele ontwikkeling en
moeten we zo hier en daar nog wat
puntjes op de i zetten.
Het duurt nog enkele weken voordat het
conceptrapport klaar is. Zodra het officiële
rapport klaar is, zetten wij deze online en
kunt u het verslag lezen.
Donderdag hebben we alle kinderen
getrakteerd om het goede bericht te
vieren.

We hebben samen onze schouders er
onder gezet en hebben het onderwijs op
De Runde weer goed op de rit gekregen.
Nu kunnen we met een gerust hart verder
werken aan de mooie ontwikkelingen met
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betrekking tot de fusie en het nieuwe
schoolgebouw.
Ik wil u als ouders/verzorgers namens het
hele team hartelijk bedanken voor het
vertrouwen dat u in ons had/hebt.
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes

Staking
In SchouderCom heeft u een
vooraankondiging gelezen over de staking
van donderdag 30 januari en vrijdag 31
januari. Hoogstwaarschijnlijk gaan groep
1/2 en 3/4 wel naar school en gaat de rest
van de leerkrachten staken. Op dit
moment gaan we er van uit, dat de
groepen 5 t/m 8 vrij zijn en dat de andere
groepen wel naar school gaan. Mocht dit
anders worden, dan brengen we u zo snel
mogelijk op de hoogte!

Het doel van de tweedaagse staking is
structureel meer geld voor het onderwijs
om het lerarentekort op te lossen.
Onder meer door het lerarentekort op
basisscholen, neemt de werkdruk voor
onderwijspersoneel toe.
Er is structureel geld nodig om goed
onderwijs te garanderen voor onze
kinderen.
Maakt u zich ook zorgen over de toekomst
van het onderwijs en steunt u de
leerkrachten? Teken dan de petitie.
https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie

Leerling- en oudertevredenheispeiling
De uitslag van onze ouder- en leerling
enquete is binnen. Van de leerlingen van
groep 5 t/m 8 krijgen we gemiddeld een
8,45. In totaal hebben 66 leerlingen van
groep 5 t/m 8 die de enquete ingevuld. Ze
gaven de volgende pluspunten en
verbeterpunten aan:
Top 10 van tevredenheid/pluspunten:
1. Duidelijkheid regels
2. Juf legt goed uit
3. Juf laat je uitspreken
4. Juf organiseert alles goed
5. Juf kent de leerlingen goed
6. Juf is aardig
7. Juf zorgt voor een goed gevoel
8. Juf luistert goed
9. Veel schoolvriendjes/vriendinnen
10. Vindt pauze leuk
Top 10 van verbeterpunten:
1. Waardering lezen
2. Waardering taal
3. Antwoorden en toetsen worden
besproken
4. Vaak moe op school
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5. Schoon en netjes
6. Overblijven
7. Waardering rekenen
8. Rust in de klas
9. Schoolgebouw van buiten mooi
10. Waardering Engels

De ouders gaven als gemiddelde cijfer een
7,4. Van de 87 ouders hebben 51 ouders
de enquete ingevuld. Hieruit kwamen de
volgende plus- en verbeterpunten naar
voren:
Top 10 van tevredenheid/ pluspunten:
1. Omgang leerkracht met leerling
2. Inzet en enthousiasme van
leerkrachten
3. Mate waarin leerkrachten naar
ouders luisteren
4. Sfeer en inrichting van
schoolgebouw
5. Duidelijkheid van de schoolregels
6. Aandacht voor gymnastiek
7. Deskundigheid van de leerkrachten
8. Aandacht voor normen en
waarden
9. Aandacht voor taal
10. Rust en orde op school
Top 10 van verbeterpunten:
1. Veiligheid op weg naar school
2. Hygiëne en netheid binnen de
school
3. Huidige schooltijden
4. Uiterlijk van het schoolgebouw

5. Informatievoorziening over het
kind
6. Informatievoorziening over de
school
7. Opvang bij afwezigheid van de
leerkracht
8. Overblijven tussen de middag
9. Aandacht voor creatieve vakken
10. Aandacht voor uitstapjes en
excursies
De volledige rapportages van de
tevredenheidspeilingen kunt u vinden via
de website van de school; www.obsrunde.nl. Als u onder het tabblad ‘De
school’ kijkt, ziet u ‘Schoolgids’ staan. Als u
daarop klikt, verschijnt er een link naar de
website van “Scholen op de kaart.” In de
paarse balk ziet het kopje ‘Waardering’.
Dan kunt u kiezen voor
‘Leerlingtevredenheid’ of
‘Oudertevredenheid’.
(Als het nieuwe inspectierapport klaar is,
kunt u deze bij ‘Waardering Inspectie’
lezen. Nu staat daar nog het rapport van
januari 2019.)
De uitkomsten van de peilingen worden
eerst in het team en in de MR besproken.
Dan wordt er een plan van aanpak
gemaakt, waarbij we ook inspraak vragen
van leerlingen en ouders. We houden u op
de hoogte.
Belangrijke data
Dinsdag

21 jan.

Dinsdag

28 jan.

Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

30 jan.
31 jan.
31 jan.

Jeugdverpleegkundige
op school
Activiteit in
bibliotheek voor
groep 3/4
Onderwijsstaking
Onderwijsstaking
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