Doorlichting basisschool november 2018
Beste ouders,
Alle scholen in Vlaanderen krijgen geregeld de doorlichting op bezoek die een controle uitvoert naar de
onderwijskwaliteit van de school. In onze school was het geleden van oktober 2015.
Zoals eerder vermeld in oktober kregen wij de eerste week na de herfstvakantie een inspectieteam over de
vloer.
Tijdens deze doorlichting kreeg elke leerkracht een klasbezoek van een halve lestijd, gevolgd door een
intensief gesprek.
Alle documenten werden opgevraagd en nagekeken, zowel op schoolniveau als op klasniveau.
Er waren ook diepgaande gesprekken met de directeur en beleidsondersteuner, het voltallige zorgteam en de
leerkracht LO, enkele leerlingen en enkele ouders, alsook een rondleiding door onze leerlingen.
Men inspecteerde de volgende onderwijsdoelstellingen :
Taalonderzoek in de kleuterschool
In de lagere school: Frans en Nederlands
Voor de kleuterschool kregen we voor alle leergebieden en onze globale werking een gunstig advies.
Voor de lagere school kregen we zowel voor Nederlands als voor Frans een gunstig advies. Het
inspectieteam waardeerde de wijze waarop wij de vorige tekorten voor Frans volledig hebben weggewerkt en
spraken hun bewondering uit voor de spreekvaardigheid van de leraren van de derde graad. Wij focussen ons
vooral op mondelinge taalvaardigheid en spreekplezier bij onze leerlingen en dit is duidelijk merkbaar aan de
resultaten van onze leerlingen.
Heel wat secundaire scholen verwachten van ons dat kinderen foutloos Frans kunnen schrijven in het eerste
middelbaar en dat ze bepaalde grammaticale regels vlekkeloos hanteren. Dit is echter in strijd met ons
leerplan waar mondelinge interactie, spreekplezier en kopiërend schrijven, alsook het geïntegreerd aanbieden
van bepaalde grammaticale regels voorop staan.
Voor de ganse school formuleerden ze een klein werkpunt in verband met het analyseren van de sinds twee
schooljaren verplichte overheidstoetsen, dit doen we nog te beperkt. Binnen ons actieplan breed evalueren
gaan we hiermee samen met de andere scholen van onze scholengemeenschap en onze begeleidingsdienst
verder aan de slag.
Onze school voldoet aan alle andere erkenningsvoorwaarden en wettelijke reglementeringen en kreeg ook
voor veiligheid, bewoonbaarheid en hygiëne een gunstig advies.
Het doorlichtingsverslag zal gepubliceerd worden op onze website onder de rubriek info  onze school. De
onderwijsdoorlichting plaatst het verslag ook op haar website :
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/adres.aspx?sn=901
Het was voor onze leerkrachten een inspannende en belastende periode. Dit goede resultaat is een geweldige
opsteker en een pluim voor iedereen. De onderwijsinspectie bedankte iedereen voor de goede samenwerking.
Met vriendelijke groeten,
Bart Willemen
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