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Waardering ‘GOED’  

Maandag heeft de onderwijsinspectie, op verzoek van de school, 
een aanvullend onderzoek uitgevoerd.  
De Hildegaertschool heeft de waardering 'GOED' gekregen. Dat 
predicaat dragen we allemaal trots en we lezen verderop in deze 
nieuwsbrief dat onze ouders eenzelfde trots voelen. 
Om het te vieren hebben de kinderen dinsdag een ijsje gekregen. 
  

Zwemles groep 4 en 5  

In de eerste nieuwsbrief van dit jaar maakten wij bekend dat de 
zwemles zou vervallen. Hierover hebben directie en MR veel 
reacties gekregen. In de afgelopen MR vergadering is het onderwerp 
geagendeerd.  
De oudergeleding van de MR blijkt op dit punt instemmingsrecht te 
hebben, hetgeen we over het hoofd hebben gezien. Het spijt ons dat 
dit zo gelopen is en we zijn met de MR in gesprek om tot een besluit 
hieromtrent te komen.  
In het kader van de coronamaatregelen, maar dan niet als definitief 
besluit, zwemmen we in elk geval tot 1 december niet. Wanneer de 
situatie rond die tijd daar in het kader van de coronamaatregelen 
aanleiding toe geeft, zullen we die periode verlengen. 
In de tussentijd zullen we tot een voorgenomen besluit over het 
zwemmen komen, dat instemming van de MR behoeft. 

 

 

Nieuwe coronamaatregelen  

De komst van de tweede golf zorgt voor veel onrust onder de 
leerkrachten en ouders. Men spreekt zorg uit voor zichzelf en ieder 
die hen na aan het hart is.  
In het kader van de nieuwe maatregelen is op school weer 
ingevoerd, dat we vooralsnog in principe geen oudergesprekken 
meer voeren in de school. De overleggen en gesprekken vinden bij 
voorkeur digitaal plaats en leerkrachten werken, (zo snel mogelijk) 
na schooltijd, thuis verder. 
De informatieavond als fysieke bijeenkomst vervalt. We bezinnen 
ons op een digitale manier, die voor iedereen past, om aanvullende 
informatie op de informatiebrieven en afstemmingsgesprekken te 
geven. In lijn met het eerder genoemde hebben we als school ook 
de zorg voor de steeds meer belaste leerkrachten. Als we een goede 
wijze hebben, die een ieder past, komen we hierop terug. 
 
 

 

Nieuwsbrief 3, oktober   
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Van de MR, Helen Siebelhof: TROTS OP GOED   

Onze school heeft zoals al eerder aangekondigd, de waardering 
GOED ontvangen van de Inspectie van het Onderwijs. En daar 
kunnen wij als ouders trots op zijn. 
Want GOED krijg je niet zomaar. Daar komt heel wat 'bewijsvoering' 
bij kijken. De Inspectie is al heel streng ten aanzien van het predicaat 
VOLDOENDE, laat staan voor het predicaat GOED. 
 
Sinds ik nu een aantal jaren in de MR oudergeleding zit, merk ik 
eigenlijk pas, hoe zeer onze school voorop loopt. We hebben een 
schoolleiding (Theo en Anita) en team leerkrachten dat, veelal 
achter de schermen, voortdurend bezig is met het verbeteren van 
processen en werkwijze van onze school. Daar krijg je niet altijd een 
beeld van als ouder. Dat is de reden dat ik graag  wat uitgebreider 
deel hoe zo'n Inspectie verloopt.  
 
Wanneer inspectie?  
Eens in de vier jaar vindt bij het predicaat VOLDOENDE de Inspectie 
plaats. Wat niet veel mensen weten is dat je het predicaat GOED als 
school zelf moet aanvragen. Ons laatste inspectiebezoek is van 2016 
en het team heeft hard gewerkt om met de aandachtspunten van de 
laatste inspectie aan de slag te gaan. Vervolgens heeft het team zelf  
ingezien dat de school inmiddels functioneert op het niveau GOED. 

Maar dat moet dus wel eerst getoetst worden      .  
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/oordelen-van-de-
inspectie-van-het-onderwijs 
 
Waar letten ze op bij zo'n inspectie? 
De inspectie let bijvoorbeeld op de professionele cultuur, het 
pedagogisch klimaat, differentiatie/ mate van gepersonaliseerd 
onderwijs en ouderbetrokkenheid. 
Onder en achter deze thema's zit een wereld van de eerder 
genoemde 'bewijsvoering'. Alles op onze school wordt vastgelegd en 
geëvalueerd in ambitiekaarten, het schoolplan, het jaarplan, 
kwaliteitskaarten, onderwijskaarten en leerlijnen etc. Tijdens de 
inspectie praten ze met de schoolleiding, leerkrachten, leerlingen, 
ouders, IB-ers en observeren ze in de school en tijdens de lessen.  
 
Hoe zit het met ouderbetrokkenheid bij de inspectie?  
Onze school betrekt ouders op allerlei vlakken en dus zijn we ook 
nauw betrokken geweest bij deze Inspectie. Vanuit de MR 
Oudergeleding hebben we onder andere mee gedacht met de 
zelfevaluatie (nodig om het predicaat GOED aan te vragen), hebben 
we een bijdrage geleverd aan de Interne Audit, hebben we goede en 
soms ook pittige gesprekken gevoerd over benodigde 
verbeterslagen en hebben we een zestal ouders betrokken om 
tijdens de inspectie zelf met de inspecteur in gesprek te gaan. Dat 
gesprek hadden we goed voorbereid samen en verliep gelukkig ook 
goed. Alhoewel het ook best spannend was. Want je weet niet hoe 
zo'n gesprek verloopt en we wilden vooral een eerlijk en objectief 
beeld geven. We konden concrete voorbeelden geven hoe ouders 
betrokken worden en wat er mee wordt gedaan. Een greep: output 
van de ouderarena (o.a. afstemmingsgesprekken nieuwe vorm), 
wijze waarop we nu omgaan met het Voorlopig Advies etc.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/oordelen-van-de-inspectie-van-het-onderwijs
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Natuurlijk gaat nog niet alles vlekkeloos bij ons op school en ik merk 
ook dat er soms verschillen zitten in ouder en leerling-beleving. Er 
zijn nog genoeg aandachtspunten waaraan gewerkt moet worden. 
Maar voor nu mogen we, mijns inziens, ook wel even het succes 
vieren!  Dat is ook wat wij tijdens de inspectie terug hebben 
gegeven over onze school: wees soms iets minder bescheiden, vier 
je successen en communiceer nog iets duidelijker wat jullie allemaal 
achter de schermen voor onze kinderen doen om steeds maar weer 
voorop te lopen.  
Kortom: laten we met zijn allen TROTS zijn op GOED!  
 
Namens alle ouders hebben we het team getrakteerd op een 
lekkernij, geregeld door onze AC! 

 
 

 

  
Opening Kinderboekenweek  

Woensdag startte de Kinderboekenweek, met een feestelijke 
opening met alle kinderen. Juf Elke en meester Jeroen speelden voor 
de kinderen een toneelstukje over het thema geschiedenis. 
Het wordt een leuke week: Maandag lezen oudere kinderen voor 
aan jongere kinderen, vrijdag is de voorleeswedstrijd met twee 
winnaars die een boek mogen uitzoeken in de boekhandel.  
En alle klassen mogen boeken uitzoeken om hun bibliotheek uit te 
breiden! 
  

Mondkapjes  

We ontvingen van ouders vragen over het dragen van mondkapjes. 
We kunnen stellen dat dit advies niet geldt voor scholen voor 
basisonderwijs.  
In het licht van de vragen van de ouders en het dringende advies van 
de overheid is dit echter toch iets waarover we ons willen buigen. 
We zullen als school een standpunt bepalen over hoe wij dit in onze 
school zien. 
Als we dit standpunt hebben bepaald, zullen we iedereen vragen dit 
advies te volgen. 
 

 

Groep 1, 2 en 3 ophalen  

Het is nog steeds te druk op het plein en de stoep tijdens het 
ophalen van groep 1 en 2 bij de kleuterdeur en voor groep 3 bij het 
hek naast de kerk. 
We willen groep 3 nu laten ophalen bij de achterdeur, op het plein 
aan de singel. Vooralsnog hebben we geen markering aangebracht, 
maar we vragen u afstand tot de uitgang te houden.  
Voor het ophalen van groep 1 en 2 gaan we nog rond de tafel. Als 
we daar een betere opzet voor hebben, maken we die rechtstreeks 
via SchoolWapps bekend. We vragen u in de tussentijd extra alert te 
zijn op de onderlinge afstand tussen volwassenen 
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KOELKASTLIJSTJE 
15 okt 
19 t/m 26 okt 
3 nov 
5 nov 
6 nov 
11 nov 
24 en 25 nov 
4 dec 
4 dec 

Verkeerslessen groep 3, 4 en 5 
Herfstvakantie 
Creamiddag 
Herfstfeest kleuters 
Nieuwsbrief 4, november 
Lesvrije dag 
Voortgangsgesprekken groep 8 
Lesvrije middag 
Nieuwsbrief 5, december 

 
 


