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Datum: 26 oktober 2018 

Ons kenmerk: 18-222IYvH/NS 
Betreft reactie op inspectierapport onderwijs 

Geachte inspectie van het onderwijs, 

Naar aanleiding van het telefonisch contact en uw mailbericht van 12 oktober j.l. hebben wij onze 
beleidsreactie bijgesteld. U treft deze aan in de bijlage. 
We willen u danken voor de prettige samenwerking. 

Met vriendelijke groet, 

Drs. ' -.Y.van Horn 
lid Raad van Bestuur 

 

Bijlage: 1 

592L1O104 / 03 

k5derievaIdate 1 audioFoge 1 speciaal onderwijs 1 arbeidsreïntegratie 



r1 
Bijlage: beleidsreactie Raad van Bestuur t.b.v. definitieve rapport 

In juni 2018 hebben wij deelgenomen aan het vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en scholen. Het 
bestuursgesprek en de wijze waarop wij als school samen met de inspectie het programma voor 
het onderzoek hebben mogen vormgeven, hebben wij als positief ervaren. Op deze wijze kregen 
wij de kans de ontwikkelingen te presenteren waar we trots op zijn, maar hebben wij ook een 
kritische blik mogen ontvangen op het bestuur, de kwaliteitszorg en ons financieel beleid. De 
bevindingen van de inspectie ten aanzien van wat goed gaat en wat beter kan, zijn voor bestuur en 
directie herkenbaar. We zijn blij met de resultaten die we de afgelopen periode hebben bereikt en 
welke we nu voor de hele school verder zullen doortrekken. We zijn ook trots dat we toch een 
enorme verbetering in onderwijskwaliteit hebben kunnen realiseren, ondanks de roerige tijden 
waar we ons als school en zorgaanbieder in bevinden. 

Wij zullen naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen verbeteringen gaan aanbrengen in ons 
kwaliteitssysteem. De herstelopdrachten en verbeterpunten worden vormgegeven in een plan van 
aanpak. 

2 

592L1O12O/02 


	Page 1
	Page 2

