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Nieuw schooljaar 
 
Inmiddels zitten de eerste vier weken van het nieuwe 

schooljaar er alweer bijna op. Een nieuw schooljaar met 
veel nieuwe leerlingen in het eerste jaar en ook in de 

andere leerjaren. Een schooljaar met een aantal nieuwe 
collega’s die ons team hebben versterkt, onder het 

kopje personeel kunt u hier meer over lezen. Maar ook  
het schooljaar dat we zijn gestart op onze locatie met 

het derde leerjaar havo/vwo in het gebouw de Linde. 

De Linde is op twee steenworpen afstand gelegen van 
het hoofdgebouw. In het verleden zijn hier woon- en 

behandelgroepen gehuisvest geweest en heeft het COA 
de laatste jaren van het gebouw gebruik gemaakt.  In 

de zomervakantie is er hard gewerkt door diverse 

bedrijven om er een geschikte onderwijslocatie van te 
maken. En dat is gelukt! 

We gaan er een goed schooljaar van maken. Een jaar 
met goed onderwijs, aandacht voor ontwikkeling, goede 

resultaten, hard werken en vooral ook een goede sfeer. 

Gezien de start en de eerste schoolweken, durf ik wel 
te stellen dat dat vast en zeker gaat lukken! 

 
 

 

Inspectie 
 

Deze week hebben alle ouders van de drie locaties het 
inspectierapport ontvangen naar aanleiding van het 

bezoek aan de bovenbouwlocatie (20 mei) en de 

onderbouwlocatie (17 juni).  
Er dient hierbij een duidelijke kanttekening te worden 

gemaakt: in het inspectierapport worden de beide 
locaties waar mavo/havo/vwo-onderwijs wordt 

aangeboden (de Utrechtseweg en de Liendertseweg) 
genoemd, maar wordt de Utrechtseweg vooral positief 

belicht en worden de aanbevelingen of noodzakelijke 

veranderingen vooral toegedicht aan de 
bovenbouwlocatie. 

 
Een school die het oordeel ‘zeer zwak’ heeft gekregen 

krijgt van de inspectie een herstelopdracht: de 

onderwijskwaliteit moet zo snel mogelijk weer op een 
aanvaardbaar niveau worden gebracht. 

De inspectie voert bij alle zeer zwakke scholen 
maximaal één jaar na het kwaliteitsonderzoek een 

herstelonderzoek uit, om te zien in hoeverre zij zich al 

verbeterd hebben.  

Voor de zomervakantie is hard gewerkt aan 
verschillende verbeteracties, die op de 

bovenbouwlocatie en voor onze locatie gevolgen 

hebben gehad. In de brief van mei 2019 staat dit 
uitgebreid beschreven.  

 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een 

verbeterplan, dit is een planmatige aanpak om binnen 

redelijke termijn de geconstateerde tekorten met 
betrekking tot de normindicatoren op te heffen. Voor 

alle duidelijkheid, dit geldt voor het overgrote deel voor 
de bovenbouwlocatie 

 
Alle ouders worden dit schooljaar vanzelfsprekend op 

de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en stappen 

die gezet worden in dit inspectietraject, door middel van 
inspectienieuwsbrieven. Na de herfstvakantie kunt u de 

eerste inspectienieuwsbrief verwachten. 
 

Wij hebben er alle vertrouwen in dat we dit schooljaar 

een grote stap maken tot een duurzame verbetering 
van het onderwijs. Bovenal willen we een fijne school 

zijn, waar het prettig is om te leren en werken en waar 
je gezien wordt, en gemist wordt als je er niet bent.  

 

Personeel 
 

Dit schooljaar zijn we gestart met een aantal nieuwe 
mentoren en vakdocenten. Door het onderbrengen van 

het derde leerjaar is er vacatureruimte op onze locatie 

ontstaan. Ondanks het lerarentekort is het gelukt onze 
formatie voor dit schooljaar weer naar volle 

tevredenheid rond te krijgen.   
Astrid, Titia, Paulien en Anne zijn gestart als 

mentoren in leerjaar 1 en/of 2. Noortje is onze 

nieuwe vakdocent Science en Leonie is gestart als 
vakdocent Wiskunde. Daarnaast zijn er ook een 

viertal collega’s van de bovenbouwlocatie op onze 
locatie een dag in de week werkzaam. Jan en 

Wesley geven bewegingsonderwijs, Kirsten geeft 
Duits aan de leerlingen uit het tweede en derde 

jaar en Ibrahim is docent economie voor 3 

havo/vwo. Ook lopen er twee studenten van de HU 
hun LIO stage (eindstage) bij ons op school. Kay 

geeft Nederlands en Yannick Engels.  
Helaas is Jolene (zorgcoördinator) voor een 

langere tijd, vanwege een burn-out niet werkzaam 

op school. Wilbert Spijkers heeft haar taken 
overgenomen. 
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Cito 
 

Wij maken als school gebruikt van toetsen van het Cito 

Volgsysteem VO. Vanaf 7 oktober t/m 11 oktober wordt 

de Cito  0-meting in het eerste leerjaar afgenomen. 

Deze toetsen zijn een hulpmiddel voor docenten om te 

bepalen hoe vaardig een leerling is ten opzichte van 

andere leerlingen. Er wordt gekeken naar leerlingen op 

hetzelfde onderwijsniveau, een niveau lager én een 

niveau hoger. 

Het Cito Volgsysteem VO bestaat uit vier toetsen in de 

eerste drie schooljaren. Toets 0 en toets 1 worden in 

het eerste jaar van het voortgezet onderwijs 

afgenomen. Toets 2 volgt in het tweede en toets 3 in 

het derde jaar. De toetsen van het volgsysteem hebben 

een ander doel dan de zogenaamde ‘methodegebonden 

toetsen’. Met methodegebonden toetsen toets je hoe 

goed een leerling de lesstof beheerst, die net is 

aangeboden. De Cito toetsen zijn bedoeld om het 

vaardigheidsniveau van de leerling te vergelijken met 

andere leerlingen, los van de methode en docent. Voor 

deze toetsen hoeven leerlingen niet te oefenen. Op 

basis van de resultaten kunnen docenten extra 

ondersteuning of uitdaging aanbieden, zodat iedere 

leerling zich optimaal ontwikkelt. 

Er worden vijf kernvaardigheden getoetst: 

✓ Nederlands leesvaardigheid 

✓ Nederlands woordenschat 

✓ Engels leesvaardigheid 

✓ Engels woordenschat 

✓ rekenen/wiskunde 

 

Deze vijf kernvaardigheden geven een goed beeld van 

het niveau en de ontwikkeling van iedere leerling.  

 

 

Belangrijke data 
 
 

Oktober: 
Week 41  Cito afname leerjaar 1 

21-10- t/m 25-10 Herfstvakantie 

 
November: 
1 november  Studiedag 


