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BAG2SCHOOL
Zoals u in het nieuwsbericht heeft kunnen lezen,
organiseren we ook dit jaar weer een kledinginzameling
met Bag2School. U kunt nog steeds de kleding in
gesloten zakken inleveren rond 8:30 of 15:00 uur aan de
schoolpoorten. Hoe meer kleding, hoe meer geld we
verzamelen! Hartelijk dank alvast voor uw
medewerking.

ONTRUIMINGSOEFENING
Een aantal keer per jaar organiseren we een
ontruimingsoefening met alle kinderen in Het
KansenRijk. We vinden het belangrijk om met elkaar te
blijven oefenen om in een zo kort mogelijke tijd het
hele gebouw te ontruimen. De volgende oefening staat
gepland op donderdag 12 november. Dit is een
geplande oefening waarvan we de kinderen op de
hoogte zullen brengen.

KENGETALLEN BEOORDELING INSPECTIE

LUIZENPLUIZEN
Het luizenpluizen hebben we voorlopig even uitgesteld
vanwege de aangescherpte richtlijnen. We willen u
vragen thuis extra goed uw kind(eren) te controleren op
hoofdluis. Voor meer informatie verwijzen wij u naar:
https://www.rivm.nl/hoofdluis
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Beoordeling inspectie
van onderwijs

BEOORDELING INSPECTIE VAN
ONDERWIJS
Het zal u vast niet zijn ontgaan. Dinsdag en
donderdag waren voor BS Uniek twee spannende,
intensieve en waardevolle dagen. Op deze dagen
stond het inspectiebezoek gepland voor onze
school. Een bijzonder bezoek om onze kwaliteit in
kaart te brengen.
Wat zijn we ontzettend trots op het team dat we
het predicaat GOED hebben mogen ontvangen.
Een geweldige en uitzonderlijke prestatie waar
hard voor gewerkt wordt! Over een aantal weken
ontvangen wij vanuit de inspectie het rapport
waar de punten in beschreven staan die goed
gaan, maar ook zullen wij vanuit de inspectie tips
ontvangen waar we nog verder mee aan de slag
kunnen.
“Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat
móet er beter?” Misschien is dat wel de kortste
samenvatting van de manier waarop de inspectie
toezicht op het onderwijs houdt. Leerlingen,
studenten en ouders moeten erop kunnen
vertrouwen dat het onderwijs op een school
voldoende is. De inspectie houdt daar toezicht op.
Ze doen onderzoek bij besturen en scholen en
stimuleren hen om voortdurend hun kwaliteit te
verbeteren.
De waardering goed kan alleen verkregen worden
als de basiskwaliteit van die school op orde is en
de school (eigen) ambities heeft geformuleerd die
ze in de praktijk overtuigend waarmaakt. De
basiskwaliteit van een school is op orde wanneer
wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. Als niet
wordt voldaan aan deze eisen, dan komt de school
dus ook niet in aanmerking voor de waardering
goed.
Wanneer wij het verslag van de inspectie hebben
ontvangen, gaan we hier met het team mee aan
de slag, maar ook zullen we bepaalde punten met
onze leerlingenraad bespreken, de
oudergeledingen binnen onze school en zullen we
aan u alleen een inhoudelijke terugkoppeling
geven.
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