Landgraaf 13 juni 2017,
Beste ouders en verzorgers,
Zoals u wellicht nog weet heeft de onderwijsinspectie op 9 mei 2017 onze school
bezocht. In een eerder bericht hebben we de eerste conclusies al gemeld. Deze week
hebben we het definitieve rapport ontvangen.
Wat gaan we daar mee doen ?
1. Het rapport is besproken in de Medezeggenschapsraad.
2. Het rapport wordt gepubliceerd op de website van de school: www.bswereldwijs.nl
3. Voor een nadere toelichting of vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de
schooldirectie.
4. Het schoolteam neemt de suggesties en aanwijzingen van de onderwijsinspectie
mee in het verder ontwikkelen van de school naar een hele goede of excellente
school.
De conclusie van de onderwijsinspectie is:
•

•

•

OBS Wereldwijs is een nieuwe school die nog geen schooljaar bestaat. Ondanks dit
gegeven heeft de school op alle onderzochte aspecten haar zaak goed op orde. De
school voldoet daarmee op alle aspecten aan de wettelijke verplichtingen en dat
wordt door de inspectie gewaardeerd met een voldoende. In de beoordeling van de
inspectie is dat niet een zesje maar betekent het dat de kwaliteit van de
school stevig op orde is en een strenger toezicht helemaal niet aan de orde is. De
onderwijsinspectie heeft er het volste vertrouwen in dat de school zich de komende
jaren goed zal ontwikkelen.
Het schoolteam heeft een groot compliment ontvangen voor de wijze waarop ze
ervoor gezorgd hebben dat uit twee voormalige scholen in een korte tijd één mooie
nieuwe Landgraafse school is ontstaan. Het viel de inspectie op dat er echt sprake is
van gezamenlijkheid zowel bij de leerlingen, onder de ouders als binnen het
schoolteam. We willen er allemaal samen iets heel moois van maken en zijn bereid
daar iedere dag hard voor te werken en elkaar daarbij te helpen.
De reactie van het schoolbestuur en het schoolteam op de bevindingen van de
onderwijsinspectie zijn opgenomen in de laatste paragraaf van het rapport

Het integrale rapport van de Onderwijsinspectie staat uiteraard ook op onze website.
Het schoolteam van Openbare Basisschool Wereldwijs.

