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INSPECTIEBEZOEK OP BOTERDORP

De Inspectie van Onderwijs is afgelopen dinsdag, 7 mei, bij ons op school op
bezoek geweest. Vanuit de Inspectie wordt voortdurend toezicht gehouden op de
kwaliteit van het onderwijs in Nederland.
Vanuit het Passend Onderwijs is de Inspectie momenteel een onderzoek aan het
doen naar de wijze waarop Nederlandse scholen vormgeven aan de ondersteuning
op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hierbij hebben zij met name ook
interesse in de wijze waarop scholen extra ondersteuning bieden aan leerlingen
waar meer zorg voor nodig is dan de basisondersteuning.
Het bezoek van afgelopen dinsdag was hier op gericht, waarmee wij één van de
200 scholen zijn die dit jaar door de Inspectie voor het thema-onderzoek wordt
bezocht.
Tijdens het bezoek hebben uitgebreide gesprekken plaatsgevonden met directie in
IB, hebben wij vanuit school gepresenteerd op welke wijze wij de ondersteuning op
Boterdorp inrichten en hebben wij samen met de twee inspecteurs gekeken naar
dossiers en groeidocumenten. Van hieruit kan de inspectie zien hoe wij werken.
Daarnaast is er een gesprek geweest met een groep leerkrachten, waarin ook zij
zijn bevraagd over hun ervaringen met Passend Onderwijs in de eigen groepen.
Omdat het een thema-onderzoek betreft wordt er geen inspectieverslag gemaakt
van het bezoek, wel heeft er een nagesprek plaatsgevonden in het bijzijn van onze
bestuurder.
Het is een fijne dag geweest vol mooie gesprekken en wij zijn heel trots op de
complimenten die wij in ontvangst hebben mogen nemen van de beide inspecteurs!
Zij zien dat wij op Boterdorp op een heel mooie manier, vanuit onze schoolvisie én
samen met ouders, de ondersteuning vormgeven. Ook op het niveau van de extra
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ondersteuning vanuit arrangementen.
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De letterlijke tekst in het eindgesprek was: “Weest trots op je school en je team,
2661 AP Bergschenhoek jullie doen het goed!”
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Wij willen u als ouders daarin ook bedanken voor het feit dat wij ook met u, zeker
ook als uw kind meer nodig heeft, mooie gesprekken kunnen voeren over de
behoeften van uw kind. En datzelfde geldt voor de kinderen. Juist in die
samenwerkingsdriehoek van school, ouders en kind zit veel kracht!
De inspectie ziet het terug in onze aanpak en de effecten daarvan. Daarom wil ik de
complimenten van de inspecteurs namens het gehele team ook aan u en alle
leerlingen overbrengen.
Een mooi resultaat!

VACATURE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT
Vacature leden Raad van Toezicht
Onze school is onderdeel van Spectrum Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs. Binnen
Spectrum werken de basisscholen voor christelijk onderwijs in Lansingerland intensief samen.
Zo hebben leerlingenraden, personeel en ouders binnen de GMR zich de afgelopen twee jaar
intensief beziggehouden met een nieuw plan voor de toekomst.
Vier speerpunten zijn benoemd en die worden de komende jaren uitgewerkt op de scholen en
worden zichtbaar in de lessen.
Het gaat om creativiteit, onderzoekend leren, burgerschap en ICT. Het zijn de pijlers onder het
onderwijs van de toekomst.
De komende maanden gaat u hier meer over horen en wat belangrijker is, de kinderen zullen er
de komende jaren iets van gaan merken.
Wat niet altijd zichtbaar en merkbaar is, is dat Spectrum geleid wordt door een College van
Bestuur en hier weer een Raad van Toezicht boven staat.
Deze raad bestaat uit zes personen en houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs op de
scholen en natuurlijk op de kwaliteit van het bestuur.
Per 1 augustus vertrekken er twee leden uit de raad. Eén omdat hij acht jaar verbonden is
geweest aan de Raad en dat het maximum is en één lid vertrekt vanwege verhuizing naar NoordHolland.
De raad is om die reden op zoek naar twee nieuwe leden.
In de bijgesloten advertentie treft u hierover informatie aan.

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS OPHALEN OUD PAPIER T.B.V.
CBS BOTERDORP
CBS Boterdorp zamelt, samen met enkele anders scholen, oud papier in voor een extraatje voor
de school en dus onze kinderen!
Elke school is 4 keer per jaar aan de beurt om dit op te halen.
Het ophalen vindt plaats op donderdagavond en neemt ca. 2,5 uur in beslag.
Als wij voldoende vrijwilligers hebben zou dit betekenen dat u waarschijnlijk maar eens per jaar
aan de beurt bent!
Lijkt het u leuk?!
Aanmelden kan bij mij of bij de directie van CBS Boterdorp.
Met vriendelijke groet,
Remco van der Zijden
06 52 15 95 27 / r.vanderzijden@casema.nl

INFORMATIEBRIEVEN OVER DE SCHOOLREIZEN
In de bijlage ontvangt u van ons vandaag een informatiebrief over de schoolreizen van de
groepen 1 t/m 7. Dit betreft informatie over o.a. de vertrektijden, het dagprogramma en de tijden
van terugkomst.
Wij hopen dat het heel mooie schoolreizen gaan worden!

