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Beste ouders
De ouderavond die gepland stond voor dinsdag 16 juli 2019 wordt verzet. Deze gaat
plaatsvinden na de zomervakantie. We hopen dan meer te kunnen vertellen over de laatste
ontwikkelingen, waar we deze zomer mee aan de slag gaan. Met deze brief informeren wij u
over de huidige stand van zaken.
Onderwijsinspectie
Zoals u weet heeft de Onderwijsinspectie een rapport opgesteld over de VAHON-school. Dat
rapport geeft aan dat er in het verleden een aantal zaken niet goed is gegaan. De
Onderwijsinspectie schrijft in dit rapport dat zij van mening is dat de minister maatregelen
moet nemen om ervoor te zorgen dat de school weer goed kan functioneren. Dit rapport is
vandaag openbaar gemaakt.
Daarop hebben wij van de minister een brief ontvangen.
Wij vinden het jammer dat in het inspectierapport niet is meegenomen dat inmiddels zoveel
in gang is gezet om de situatie op school te verbeteren. In samenspraak en samenwerking
met HCO werkt de school aan kwaliteitszorg met drie speerpunten.
· Onderwijskwaliteit: van reproductief denken naar kritisch creatief denken inclusief
digitale vaardigheden. Van een effectieve naar een lerende school.
· Voor zorgkwaliteit wordt gewerkt via de Plan-Do-Check-Act-aanpak. Er wordt
gewerkt in 10 werkgroepen.
· Professionele cultuur met duidelijk werkafspraken en protocollen, waardoor ook de
veiligheid is toegenomen.
Dit leidt tot orde, rust en regelmaat en een veilig en rustig leerklimaat voor de leerlingen.
Leerlingen weten waar ze aan toe zijn. Er worden nieuwe initiatieven uitgeprobeerd zoals het
geven van lessen kinderfilosofie, yoga, kunt en muziek.
Daarnaast wordt gewerkt aan een heldere governance structuur:
Minister van Onderwijs
Minister Slob van Onderwijs heeft de VAHON op 11 juli j.l. een brief geschreven waarin hij
bekend maakt wat hij van plan is te gaan doen naar aanleiding van het rapport van de
Onderwijsinspectie. De procedure is dat VAHON daar binnen vier weken op reageert.
Zo wil de minister wil graag dat de VAHON een plan maakt om ervoor te zorgen dat de
school kwalitatief goed onderwijs blijft geven en dat het veilig is op school. Dat willen wij
natuurlijk ook.
Concreet wil de minister dat de school onder een ander bestuur komt. Wij hebben
kennisgenomen van dit ‘voornemen tot aanwijzing’ en nemen dat serieus.
Conclusie
Zowel de minister als wij gaan uit van het voortbestaan van onze school in welke vorm dan
ook.
De komende weken werken wij aan een reactie voor het ministerie en gaan wij verder op de
ingeslagen weg van verbetering.
Mocht u op dit moment vragen hebben, dan ontvang ik die graag per mail zodat wij daar
zorgvuldig op kunnen reageren. Wij wensen u een prettige zomer.
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