
Silvolde, 21 november 2022 
 
Vanuit de Raad van Toezicht 

Afgelopen maand, nadat de inspectie in het kader van een structureel vier jaarlijks onderzoek van 
bestuur en school de Plakkenberg heeft bezocht, kregen wij het oordeel ‘zeer zwak’. 

Zo’n oordeel doet natuurlijk pijn. Pijn bij bestuur, directie en team. Het toezichthoudend bestuur, 
team en directie voelt zich verantwoordelijk voor het herstellen van de kwaliteit van onderwijs, 
conform de bevindingen in het uitgebrachte rapport. 

De kwaliteit van het onderwijs dient zorgvuldig en met hoge prioriteit verbeterd te worden. Er zijn 
inmiddels maatregelen genomen om de geconstateerde tekortkomingen aan te pakken. 

Daar waar nodig wordt dit ondersteund door externe deskundigen. Het toezichthoudend bestuur 
wordt daarbij uitvoerig begeleid door de PO-raad die kritisch meekijkt en adviseert. 

Wegens ziekte van de huidige directeur-bestuurder, hebben wij inmiddels een zeer ervaren interim-
directeur aangesteld om leiding te geven aan het verbeterproces. Vervolgens zijn diverse zaken 
aangepakt die ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit in een verantwoord tempo kan worden 
hersteld. Hiervoor zijn cyclische overleggen gepland tussen directeur a.i en het toezichthoudend 
bestuur. Tijdens de evaluatiemomenten wordt er per doelstelling op proces- en resultaatniveau 
geëvalueerd. 

De belangrijkste doelstellingen zijn: 
-  Het verbeteren van kwaliteitszorg op bestuurs-en schoolniveau. 
-  Het leggen van de focus op de verhoging van de opbrengsten voor taal en rekenen. 
-  Verder verbeteren van een professionele cultuur, zowel gericht op de onderlinge samenwerking als 
op verhoging van de vaardigheden van de medewerkers. 

Het toezichthoudend bestuur heeft bovendien de opdracht om op korte termijn te werken aan een 
oplossing voor het ontbreken van een uitvoerend bestuurder. Ook hiervoor zijn of worden plannen 
uitgewerkt.  

 

Vanuit de school 

Alle medewerkers van de school hebben na het oordeel van de inspectie laten blijken enorm 
gemotiveerd te zijn, de school weer naar het oordeel ‘voldoende’ te krijgen. Na een interne 
screening van de school zijn er verschillende veranderingen doorgevoerd.  

• Het aantal functies/taken is afgenomen waardoor er per functie meer tijd en focus is. 

• De indeling in het gebouw wordt aan een professionele leergemeenschap aangepast. 

• De vergaderstructuur is veranderd naar overleggen waarin gestelde onderwijsdoelen leidend 
zijn. 

• De cultuur krijgt een professionele opwaardering waarin gefundeerde feedback leidend is. 
Hierin kijken meerdere collega’s mee naar de uitkomsten. 

• Rekenen en begrijpend lezen krijgen extra aandacht. 

• Het didactisch programma EDI (expliciete Instructie) is de basis van waaruit de leerkrachten 
de leerstof aanbieden. De trainingen hiervoor worden geïntensiveerd. 



• De leerkrachten verdiepen zich in onderwijsvernieuwingen en toepasbaarheid in de klassen. 
Dit is een extra impuls binnen het didactisch aanbod. 

• De leerspecialisten in de school (rekenen-taal-lezen-gedrag-jonge kind) worden waar nodig 
ingezet voor extra testen, opstellen van plannen van aanpak en monitoren van leerlingen. 

• Het planmatig- en cyclisch werken wordt verder aangescherpt zodat de zicht op kwaliteit en 
het volgen van de groei van leerlingen verbetert. 

• De inspectie heeft aangegeven dat de school een aantal onderwijswetten dient te volgen. 
Hieronder wordt o.a. verstaan: schoolgids updaten, externe ondersteuning herzien en op de 
juiste wijze registreren van onderwijsplannen binnen het systeem van het ministerie. 

Met elkaar werken we toe naar een ‘voldoende’ van de inspectie in het volgende onderzoek dat in 
het vierde kwartaal van 2023 zal plaatsvinden.  

 

Met vriendelijke groet, 

Mevr. Carla Woudstra (voorzitter van de Raad van Toezicht) 

Dhr. Egbert Raateland (directeur a.i.) 

 

 
 
 


