
 

 

FEESTELIJKE NIEUWSBRIEF 

 

30 januari 2019 

Beste ouders, 

 
In deze tweede nieuwsbrief van 2019 het volgende, goede nieuws: 

 
 

BASISSCHOOL KRONENBURGH ‘ONDERWIJSINSPECTIE-PROOF’! 

Na het bezoek van de onderwijsinspectie in januari 2018 kreeg de school (nog) 

niet het stempel waar het destijds al op had gehoopt.  

Na het bezoek van gisteren, één jaar verder, is het de school gelukt om het 

predikaat ‘voldoende’ te verwerven. De inspectie heeft gisteren geconstateerd 

dat alles wat in 2018 nog niet (geheel) op orde was nu zeer zeker wél op orde is. 

Daar zijn wij als school natuurlijk hartstikke blij mee en daar is vanaf vorig jaar 

ook keihard aan gewerkt door iedereen. De twee inspecteurs hebben ieder 5 

lessen (5 groepen, dus in totaal 10 groepen) bezocht, samen met Ellen, onze IB-

er en met mij. En ze hebben “tien goede lessen gezien”.  

De beide inspecteurs hebben gesproken met ouders, met kinderen uit de 

bovenbouwgroepen, met de Medezeggenschapsraad, de toezichthouder, de 

leerkrachten, de IB-er en de directeur, het bestuur en vervolgens om 17 uur  

met team/ib/directie/bestuur.  

En na een dag die om 8 uur begon ontvingen we rond de klok van half 6 het 

predikaat waar we als school mee verder kunnen. Chapeau!!! 

Het is overigens niet zo dat we nu achterover gaan leunen. Integendeel! We 

hebben bijvoorbeeld plannen gemaakt. Nu moeten we ze ook gaan uitvoeren. 

Verbeterpunten blijven er altijd. Daar zijn we momenteel ook hard mee bezig 

(zie bijvoorbeeld het thema ‘veiligheid’ en onze uitnodiging voor de 

ouderpanelavond over dit onderwerp op 20 februari a.s. om half 8. Komt u ook? 

Stuurt u ons even een mail, dank u!) 

Hoe gaat het nu verder?  



De inspectie schrijft haar rapport. Dat duurt 6 weken. Daarna heeft de school 4 

weken om te reageren. Dan duurt het nog maximaal 5 weken dus na 15 weken is 

het definitieve rapport klaar en wordt het openbaar gemaakt. 

Wij zullen dat dan ook direct met u communiceren. Mocht het concept-rapport 

door ons al geheel ‘omarmt’ worden dan hoort u rond de 7de week al van ons. 

Vanzelfsprekend worden al onze plannen en verbeterpunten met de MR 

besproken. Ook het bestuur zal haar licht erover laten schijnen. 

Voor ons waren er dit schooljaar 2 hele belangrijke momenten: 

1. 1 oktober 2018. De teldatum. Komen we aan het aantal van 298 

kinderen…? Met 303 kinderen zaten we er boven…en hadden we 

bestaansrecht! 

2. Januari 2019. We hoorden 2 weken geleden dat op 29 januari de inspectie 

met 2 inspecteurs langs zou komen voor een groot ‘herstelonderzoek’. Ook 

hier de spanning: Gaan we dit halen…? En dat hebben we gedaan. 

Kortom, we zijn trots op elkaar en op onszelf. Want we hebben deze klussen in 

ieder geval geklaard samen. En nu weer verder bouwen… 

 

 

Een extra vrolijke groet, 

mede namens een blij team, MR én bestuur 
 
Geert-Jan Wijgergangs 

Directeur Kronenburgh 


