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Algemeen 
 

Feestweek! 
 

Voor de meivakantie hadden we een fantastisch leuke feestweek!  
We hebben gezongen, taart gegeten, spelletjes gespeeld, gedanst, een vossenjacht gelopen en nog veel meer.  

Alle foto’s zijn vanaf volgende week terug te vinden in het fotoalbum in de app.  
 

Aanmelden voor de voorschool/basisschool 

Wij zijn druk bezig met het inventariseren van de leerlingenaantallen voor volgend schooljaar.  
De onderbouw stroomt al aardig vol. Een vraag aan ouders met al een kind op de Achthoek en waarvan het 
broertje en/of zusje nog niet is aangemeld maar volgend jaar (of het jaar erop) wel zou willen starten op de 
voorschool of basisschool: willen jullie z.s.m. een aanmeldformulier invullen en opsturen naar directie@de-

achthoek.nl. Inleveren op school mag natuurlijk ook.  
 

 
 

 

Speerpunt 2 
We meten en verbeten opbrengsten 

 
 

Intern onderzoek kwaliteit 

Brede dorpsschool de Achthoek heeft als ambitie gesteld dat ieder kind zich kan ontwikkelen tot zijn 

mooiste en beste ik. Een van de manieren om te onderzoeken of we deze ambitie waarmaken, is het 

analyseren van onze opbrengsten. 

We richten ons in het onderzoek op Mijn mooiste ik (welbevinden), Mijn beste ik (leerprestaties) en 

onze schoolambities (gekoppeld aan het handelen van de professional). Deze zijn bepalend voor de mate 

waarin we kwaliteit leveren. 
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Kwaliteit is een heel breed begrip. De indruk bestaat, vooral door publicaties in de media, dat kwaliteit 

van onderwijs bepaald wordt door hoge scores bij een Cito of een hoog uitstroom niveau. 

Deze voorbeelden zeggen ons echter weinig over de kwaliteit van het onderwijs. Veel belangrijker 

vinden wij het hoe een kind zich gaandeweg de schooltijd ontwikkelt en of we de bedoeling van ons 

onderwijs bereiken. Deze ontwikkeling volgen we dan ook nauwkeurig en we analyseren steeds om ons 

onderwijs dagelijks te verbeteren. 

We gaan ervan uit dat kinderen verschillen en zien deze verschillen als rijkdom. Als het ons lukt om 

maatwerk te leveren en elk kind ontwikkelt zich tot zijn beste en mooiste 'ik' zijn wij pas tevreden. Met 

hoge verwachtingen het maximale presteren. Dat noemen wij kwaliteit leveren en dat is waar we voor 

gaan! 

Dit intern onderzoek kwaliteit biedt ons informatie om zowel op individueel, groeps- en schoolniveau te 

kunnen bepalen of interventies wenselijk en/of noodzakelijk zijn. 

De opbrengsten uit het Intern onderzoek kwaliteit worden twee keer per jaar geanalyseerd en 

besproken door het team. Interventies worden direct meegenomen in de dagelijkse praktijk(-en) en 

waar nodig geacht meegenomen in onze ambities. Dit onderzoek kwaliteit wordt met het hele team en 

MR gedeeld. 

Interesse? Stuur een mail naar directie@de-achthoek.nl 

 
 

 

Speerpunt 9 
We zijn in verbinding met onze partners 

 
 

Nieuws vanuit de MR 

Op 29 april overlegde de MR over kwaliteitsaudit over het signaleringsproces en het intern 

kwaliteitsonderzoek. Beide rapporten geven de MR een positief gevoel over de aandacht voor de 

leerlingen en resultaten binnen de Achthoek. Het algemene beeld vanuit het kwaliteitsonderzoek is dat 

de leerlingen goed tot bovengemiddeld presteren in vergelijking met de landelijke resultaten. Uit het 

kwaliteitsonderzoek blijkt dat de aandacht voor de leerlingen voor de leraren bovenaan staat en dat zij 

trots zijn op de werkwijze en resultaten. 

Een punt dat mede naar aanleiding van de audit wordt opgepakt is het verbeteren van de communicatie 

tussen leraar en ouder. De MR zal betrokken worden om een aanpak te ontwikkelen waarbij ouders 

duidelijker geïnformeerd worden in geval van ondersteuning waarbij onder meer de aandachtspunten 

en vervolgactie beter wordt toegelicht. Ook andere ouders krijgen de mogelijkheid om hierover mee te 

denken. Meer informatie volgt hierover. 

Op 29 juni volgt de laatste MR vergadering van dit schooljaar. Dit zal tevens de laatste vergadering zijn 

van Ilona Zoeterman en Rozanne Kimenai. We zijn dan ook op zoek naar een ouder/verzorger die wil 
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meedenken over het beleid van de Achthoek in de oudergeleding van de MR. Je kan contact opnemen 

met Conny van der Schriek en/of Steven Schotanus voor aanmelding of meer informatie. Je kan ook een 

email sturen naar mr@deachthoek.nl 
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