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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over ‘Goed’ en inspectiebezoek, einde loopbaan 
Ger Heijden, project voedselbank, wanneer de directie aanwezig is en wanneer de 
volgende nieuwsbrief verschijnt. 
 

Inspectiebezoek 

Op maandag 19 december heeft de inspectie van het onderwijs een onderzoek op 
onze school uitgevoerd. Ze kwamen tot het oordeel ‘Goed’. We gaan u in dit artikel 
uitgebreid informeren over het bezoek en de beoordeling. 

Hoe komen we op het idee? 

Ons bestuur heeft vorig jaar september na een bezoek aan onze school en na uitge-
breid overleg met ons bij de inspectie aangeven dat naar haar idee De Vliegerdt het 
predicaat ‘goed’ verdient. Een school kan dit zelf niet aanvragen. Een hele eer om 
hiervoor voorgedragen te worden, vinden we en ook een naadloos passend idee bij 
onze kernwaarde ‘ambitie’. Voor ons betekent deze waarde dat we willen uitblinken 
en dan is zo’n traject naar ‘Goed’ een aanlokkelijke uitdaging natuurlijk. 

Hoe gaat zo’n bezoek? 

Bij een aanvraag voor het predicaat ‘Goed’ bezoekt de inspectie de school en gaat 
een ‘kwalificatie onderzoek’ uitvoeren. Dit is een veel uitvoeriger onderzoek dan een 
zogenaamd ‘verificatie onderzoek’. Bij een verificatie onderzoek wordt het predicaat 
‘Goed’ niet afgegeven. De school krijgt dan maximaal de beoordeling ‘Voldoende’. 

Is de Vliegerdt nu excellent? 

Nee. Het predicaat ‘Goed’ moet niet verward worden met het predicaat ‘Excellent’. 
Het predicaat ‘Goed’ wordt afgegeven wanneer een school over de hele linie vol-
doende tot goed presteert. Het predicaat ‘Excellent’ geeft aan dat een school een 
bijzonder aanbod/profiel realiseert. Een school kan dan bijvoorbeeld heel goed zijn 
in één bepaald vak, bijvoorbeeld Engels. 

Het onderzoek en de beoordeling 

Bij het kwaliteitsonderzoek dat de inspectie bij ons heeft uitgevoerd zijn alle stan-
daarden van het toezichtkader onderzocht. De standaarden zijn: 
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- OP1 Aanbod 
- OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
- OP3 Pedagogisch-didactisch handelen 
- OP4 Onderwijstijd 
- OP6 Afsluiting 
- VS1 Veiligheid 
- VS2 Schoolklimaat 
- OR1 Resultaten 
- OR2 Sociale en maatschappelijke competenties 
- SKA1 Visie, ambities en doelen 
- SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur 
- SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog 
 
Het is niet zo dat we op alle standaarden ‘Goed’ hoeven te presteren. Minimaal 
dienen met ‘Goed’ beoordeeld: 
• binnen de kwaliteitsgebieden Onderwijsproces (OP) + Schoolklimaat (VS2), 2 

standaarden 

•  binnen het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg (SKA) de standaard Uitvoering en 
Kwaliteitscultuur 

De overige standaarden dienen minimaal voldoende beoordeeld te worden. 

 

De uitslag 

Hieronder de hoofdconclusie uit de presentatie van de inspectie: 

We scoren op 5 van de 12 standaarden GOED, waaronder een GOED op de hierbo-
ven genoemde standaarden. 

Trots 

Op het moment dat de inspecteurs de beoordeling uitspraken, merkten we dat de 
impact van die opmerkingen even moest landen, maar vlug erna restte slechts eu-
forie!  

Het besef dat we onze leerlingen, uw kinderen, elke dag het best mogelijke onder-
wijs bieden doet wat met ons. Ook voor u lijkt het ons erg fijn te weten dat het met 
de kwaliteit van het onderwijs goed zit op school: Het beste onderwijs voor de bre-
de ontwikkeling van de kinderen om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de 
stap naar het voortgezet onderwijs. 

We zijn de enige school van EduMare met zo’n fantastische beoordeling. Apetrots 
zijn we erop. Zo vlak voor de vakantie en de Kerst willen we die trots dolgraag delen 
met u. 

Project voedselbank 

Er is deze weken een overweldigende 
hoeveelheid producten ingezameld voor 
De Voedselbank te Spijkenisse. 

Nadat bekend werd dat het kerstdiner op 
woensdagavond 21 december ging 
plaatsvinden, stelden de kinderen dat het 
niet in elk gezin mogelijk is zo’n diner te 
organiseren. Er werd in de groepen gesproken over hoe dat komt en of er ook iets 
gedaan kan worden voor gezinnen die dit betreft. Zo werd er stil gestaan bij men-
sen die het niet zo breed hebben en van de Voedselbank afhankelijk zijn. Al vlug 
ontstond het plan om zelf producten voor de Voedselbank te gaan inzamelen. En 
dat is op een overweldigende manier gelukt. Heel erg bedankt voor uw hulp hierbij. 
We zijn trots op de enorme opbrengst. 



Nieuwsbrief OBS De Vliegerdt 2022-2023 nieuwsbrief 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS De Vliegerdt 

Achterweg zz 2c 

3216 AB Abbenbroek 

Telefoon:  

0181-662559 

 

E-mail:  

Het kerstdiner op woensdagavond vormde de afsluiting van de actie. Als afronding 
hebben de kinderen na het diner op het plein het lied gezongen: ”Help een ander, 
doe ook mee!” (Feed the world, Do they know it’s Christmastime) 

Op donderdagochtend 22 december zijn de kratten met een delegatie van kinderen 
naar de Voedselbank gebracht. Op de foto het moment van overhandigen. 

 

Einde loopbaan Ger 

Ik heb in eerdere nieuwsbrieven aangegeven dat ik eind 2022 een stip in mijn agen-
da heb gezet en dan wil stoppen als directeur van de school. Ik leg in dit artikel uit 
dat het niet helemaal gaat zoals gepland. Wel gaat Patricia haar rol als directeur na 
de kerstvakantie zonder mijn steun vervullen. 

Vanaf het nieuwe kalenderjaar zal ik veel minder op school zijn dan gebruikelijk, om-
dat ik nog maar twee dagen blijf werken. Ik neem deelontslag als voorbereiding op 
mijn pensioen. Mijn werkdagen krijgen ook een andere invulling. Ik ga namelijk een 
startende directeur in Hellevoetsluis helpen. Ik ben daar gevraagd om kennis en er-
varing te delen en dat doe ik graag nog een paar maanden. Mijn pensioen staat nu 
gepland voor deze zomer. 

Na bijna 43 jaar onderwijs denk ik dat het tijd wordt om te gaan en plaats te maken 
voor nieuw elan. Luidt het spreekwoord niet “Je moet stoppen op je hoogtepunt”? 
Dan is dit hét moment om mijn loopbaan te beëindigen, de school heeft immers het 
predicaat ‘Goed’. 

Mijn actieve rol op school is nog niet volledig uitgespeeld, maar zal erg incidenteel 
en geheel op de achtergrond zijn. Voor de zomervakantie is er nog aandacht voor 
een definitief afscheid, maar daarover tegen die tijd meer. 

Voor nu rest mij u te bedanken voor de ontzettend fijne samenwerking en het ver-
trouwen. Juist dat laatste heeft ervoor gezorgd dat ik mijn actieve rol tot op het laat-
ste moment als heel erg zinvol heb ervaren. Ik heb het daar erg mee getroffen en 
voel mezelf een enorme ‘mazzelaar’. Nogmaals dank daarvoor en heel veel succes 
voor de toekomst. Ik weet zeker dat de toekomst van de school door de inzet van 
Patricia als opvolger gegarandeerd is. En neemt u van mij aan, dat idee geeft heel 
veel rust. 

Het spreekt uiteraard vanzelf dat wij Ger enorm gaan missen en wij bedanken hem 
voor zijn goede begeleiding van de afgelopen jaren!  Het predicaat Goed is een prach-
tige afsluiter van jouw tijd op de Vliegerdt! Wij gaan je vast nog zien op school en ne-
men aan het eind van dit schooljaar echt afscheid van jou! 
 
Wanneer de directie aanwezig is 
Patricia is aanwezig op maandag 9, woensdag 11, maandag 16, dinsdag 17, dinsdag 
24, donderdag 26 en dinsdag 31 januari. 
Voor vragen kunt u mij mailen en een eventuele (digitale) afspraak is zo gemaakt.  

Agenda: 

 22-12 Nieuwsbrief 5 

 23-12 Studiedag en start kerstvakantie 

 09-01 Weer naar school en luizencontrole 

 16-01 OV vergadering 

 17-01 Kijkochtend en oudercafé 

 27-01 Nieuwsbrief 6 


