
Inspectiebezoek 
Minstens één keer per vier jaar 
brengt de onderwijsinspectie een 
bezoek aan elke school in 
Nederland. 

Wij hebben begin dit jaar de Inspectie op De Nijepoort ontvangen. Er zijn 
gesprekken gevoerd met het bestuur, de medezeggenschapsraad, de 
ledenraad, de leerlingenraad en het team en de Inspectie heeft verschillende 
klassen bezocht. Recent hebben wij het inspectierapport ontvangen. 

Een rapport om trots op te zijn. Op alle punten voldoen we aan de 
basiskwaliteit. Onze ‘kwaliteitscultuur’ en de ‘resultaten’ worden als ‘goed’ 
beoordeeld; we voldoen op deze punten niet alleen aan de wettelijke eisen, 
maar realiseren ook onze eigen ambities. Ook bevestigt de Inspectie dat de 
school financieel gezond is en gedegen omgaat met financiële middelen. 

Ook geeft de Inspectie aan dat we ons op De Nijepoort richten op de 
toekomst. Het waargenomen positief leerklimaat, de waargenomen aandacht 
voor toekomstig leren én de waardering voor de uitdagende leeromgeving, 
waarin eigenaarschap van leerling en leerkracht plaats krijgt, stemmen trots. 

De aandachtspunten van de Inspectie zijn in lijn met speerpunten die onder 
andere in het schoolplan 2020 - 2024 terugkomen. We gaan verder met de 
ontwikkeling van de leerlijn van groep 2 naar groep 3. En ook het advies om 
meer denkstimulerende vragen te stellen past goed in de voorgenomen 
aanpak rond eigenaarschap bij leerlingen en leraren. 

Meer onafhankelijkheid van de medezeggenschapsraad en ook de 
meerjarenbegroting zijn belangrijke aandachtspunten voor het bestuur. 

Kortom, de beoordeling van de Inspectie bevestigt dat de Nijepoort in staat is 
kwaliteit te borgen en ambities waar te maken, in samenwerking met alle 
stakeholders (directie, docententeam, bestuur, ouders en alle andere 
stakeholders). 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Volledige 
inspectierapport 
kunt u hier vinden 
https://
www.nijepoort.nl/
praktisch/
downloads/  

“De 
kwaliteitscultuur 
wordt als goed 
beoordeeld.”  

“Leerlingen 
noemen de fijne 
sfeer op school als 
top!”  

https://www.nijepoort.nl/praktisch/downloads/
https://www.nijepoort.nl/praktisch/downloads/


Formatie 2019-2020 
De formatie voor schooljaar 2019-2020 
is rond. Doordat Mijke en Loes met 
zwangerschapsverlof zijn is er uitleg bij 
nodig.  

periode kerst-zomervakantie:  

periode begin schooljaar-kerst: 

Na de verlofperiode van Loes, tot half november, 
staat Loes voor groep 1/2A, samen met Leonie. 
Vorig jaar is Els met pensioen gegaan, maar in 
de tijd van leerkrachtentekort, zijn we erg blij 
dat Els ons wil versterken en Els de vervanging 
van Loes wil doen, veel dank Els!  

Na de verlofperiode en ouderschapsverlof van 
Mijke, staat Mijke voor groep 1/2B samen met 
onze nieuwe collega Esther. Esther is een 
ervaren kleuterjuf en start meteen na de 
zomervakantie.  

Zoals u kan zien in het overzicht, heeft 
Marianne op de maandag en de dinsdag vanaf 
de kerstvakantie ambulante taken. Dit kan zijn 
met kleine groepjes werken, kindgesprekken 
voeren, observeren en soms als tweede 
leerkracht in een combinatiegroep. Marianne 
helpt ons ook door de periode van de zomer-   
kerst drie dagen te gaan werken, veel dank 
Marianne!  

Het geld voor werkrukverlaging zetten we graag 
in voor de ondersteuning van een conciërge, 
Roel Manschot, op de maandag, woensdag en 
vrijdag. Daarnaast vinden we het fijn als er twee 
dagen een vakleerkracht gym gegeven wordt.  

Bronia blijft drie dagen op De Nijepoort werken 
en ook Michaël, onze administratiemedewerker, 
is er op de maandag.  

De komende weken gaan we de indeling van de 
kinderen voor de combinatiegroepen maken. Dit 
doen we samen met de leekrachten, intern 
begeleider en directie. Bij het verdelen van de 
kinderen houden we rekening met jongens/
meisjes, sociaal emotionele ontwikkeling en 
eventuele zorg op vakgebieden.  
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Invulling studiedag  
Vrijdag 31 mei hebben we een 
studiedag waarbij we verder gaan met 
het schoolplan onder begeleiding van 
Hans van Rijn.  

Hans van Rijn is ook bij de ouderavond geweest. 
In de bijlage kunt u het verslag lezen van de 
avond in april. Op vrijdag 31 mei gaan we met 
het team verder met het schoolplan, geven we 
invulling aan de thema’s, bereiden we de laatste 
weken voor en komt er iemand iets vertellen 
over de MQ scan bij gym https://
www.mqscan.nl/   

Thema Muziek 
Afgelopen zes weken hebben we met 
veel plezier aan het thema Muziek 
gewerkt.  

Er zijn verschillende 
muziekoptredens 
geweest, instrumenten 
uitgeprobeerd en  
muziekinstrumenten 
gemaakt. Bedankt voor 
alle ouders en kinderen 
die hun muzikale steentje hebben bijgedragen!  

Kinderdagverblijf De 
Melkfabriek 
Vorige maand hebben we kennisgemaakt met 
het nieuwe kinderdagverblijf De Melkfabriek. 

Sinds 1 mei zijn de deuren geopend op de 
Koningin Wilhelminaweg 469, voor kinderen 
tussen 0 en 4 jaar. https://
www.kdvdemelkfabriek.nl/  
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VAKANTIEROOSTER 2019-2020  
Herfstvakantie za 19 okt t/m zo 27 oktober 2019 

Kerstvakantie za 21 dec 2019 t/m zo 5 januari 2020 

Krokusvakantie za 22 feb t/m zo 1 maart 2010 

Pasen maandag 13 april 2020 

Meivakantie za 25 april t/m zo 10 mei 2020 

Hemelvaart do 21 mei 2020 t/m zo 24 mei 2020 

Pinkstervakantie za 30 mei t/m zo 7 juni 2020 

Zomervakantie za 18 juli t/m zo 30 augustus 2020  

STUDIEDAGEN 
maandag 7 oktober 2019 

vrijdag 6 december 2019 

vrijdag 21 februari 2020 

woensdag 1 april 2020 

dinsdag 30 juni 2020 

BELANGRIJKE DATA KOMENDE PERIODE  
ALV donderdag 20 juni 2019 

Studiedag 31 mei en 3 juli 2019 

Kamp groep 8 17-21 juni 2019 

Rapport groep 3 t/m 8 3 juli 2019 mee  

Musical groep 8 dinsdag 16 juli ,12:00 uur voor 
grootouders  en 17:30 uur voor ouders 

https://www.mqscan.nl/
https://www.kdvdemelkfabriek.nl/

