Betreft: inspectiebezoek

Haarlem, november 2018

Beste ouders/verzorgers.
Op donderdag 15 november jl. werd de Martin Luther Kingschool bezocht door de
onderwijsinspectie. Hoewel het definitieve schriftelijke verslag nog moet komen, wil ik u
graag alvast informeren over de voorlopige uitkomst van het bezoek.
Opzet van het onderzoek
De school is door twee inspecteurs beoordeeld op kwaliteitsaspecten. Om een voldoende
oordeel te kunnen scoren moeten alle onderdelen als voldoende worden beoordeeld.
De inspecteur die hier eerder al kwam geeft aan dat wij op de goede weg zijn en al flinke
stappen hebben gezet in de ontwikkeling van de school. Wij zijn echter nog niet op het punt
waar wij zouden willen staan. Hierdoor is het op dit moment nog niet mogelijk voor de
inspectie om de school als geheel te beoordelen met een voldoende. De genoemde
verbeterpunten zijn voor ons herkenbaar. De inspecteurs hebben het vertrouwen
uitgesproken in het team, de ingeslagen weg en de ontwikkelingen die reeds zijn ingezet,
hetgeen ons steunt bij de te nemen stappen en ons vertrouwen geeft naar de toekomst.
(Voorlopige) uitkomsten van het onderzoek
Wij krijgen een positieve beoordeling op:
-Aanbod (referentie niveaus en kerndoelen, burgerschap en cultuur, afstemming op
onderwijsbehoefte en vastlegging)
-Extra ondersteuning (extra onderwijs aanbod en evaluatie van de interventies)
-Samenwerking (peuterspeelzalen, voorgaande scholen, vervolgonderwijs en zorg)
-Toetsing en afsluiting (Eindtoets, leerlingvolgsysteem, ouderbetrokkenheid
adviesprocedure)
-Veiligheid (welbevinden, PBS en monitoren )
-Pedagogisch klimaat (sfeer, rust, zelfbeeld van kinderen, plezier in school)
-Kwaliteitszorg en ambitie (borging, verbetercultuur, bekwaamheid personeel en
verantwoording)
Wij moeten ons verder ontwikkelen op:
-Zicht op ontwikkeling (analyses van onderwijsbehoeftes en vroegtijdig signaleren)
-Didactisch handelen (differentiëren in instructie)
-Normering eindresultaten (de eindtoets in overeenstemming met advies en leerling
populatie)
Wij kregen complimenten voor de opbouw van de school. Rust en structuur in de organisatie
en het creëren van de voorwaarden om tot leren te komen.

Vervolg van het onderzoek
In het voorjaar van 2020 zal de inspecteur terugkomen om de ontwikkeling in de school te
bekijken en opnieuw een oordeel te geven over de ontwikkelpunten.
Als wij het inspectieverslag definitief ontvangen hebben over ongeveer twee maanden zullen
we een toelichting geven op het rapport.
Wij kunnen ons vinden in de mondelinge feedback die de inspectie ons gegeven heeft en
gaan verder met de inhoudelijke ontwikkeling van de school, tezamen met de feedback die u
als ouder gegeven heeft naar aanleiding van de enquête.
Heeft u hierover nog vragen, kom dan gerust bij mij langs.

Hartelijke groet, mede namens het bestuur en het team,
Cathelijne Thomas

