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De school is weer mooi versierd: 
Na een mooi Sinterklaasfeest, was de school afgelopen maandag alweer mooi in 
kerstsfeer. 
In de hal staat weer een prachtige boom met stal. Ook de sterren en de lichtjes in de 
gangen en klassen maken het weer heel gezellig op school! 
 
Nieuws over personeel: 
Juf Carina is al sinds de eerste Coronagolf ziek. Zij heeft zeer 
weinig energie en is erg moe. Juf Carina komt nu één dag 
voor anderhalf uur op school. Hierdoor is het voor haar niet 
mogelijk om voor de groep te staan. Juf Pauline heeft haar de 
afgelopen maanden vervangen op de vrijdag. Na de 
kerstvakantie komt juf Sharon ons team versterken. Zij zal 
dan de juf in groep 1/ 2 A zijn op de vrijdag. 
 
Juf Selma is ook al een heel lange tijd ziek. Ze is een tijd lang voor 2 uur per dag op 
school gekomen. Helaas blijkt dat niet meer haalbaar voor haar. Een hele tijd was er 
niet duidelijk wat er precies aan de hand was.  Er is onlangs vastgesteld dat juf Selma 
acute leukemie heeft. Natuurlijk is dit heel erg schrikken. Het traject wat juf Selma zal 
gaan doorlopen zal zwaar zijn.  Juf Selma zou tot het eind van het schooljaar aan onze 
school verbonden zijn. De verwachting is dat de kinderen haar niet meer op school 
zullen zien. Wilt u met uw kind een kaartje sturen of iets laten weten, dan kan dat 
altijd. Wij bezorgen de post voor juf Selma. 
 
Kerst 
Als bijlage van deze nieuwsbrief vindt u alle informatie rondom kerst. 
Hierin worden de goede doelen waar we aandacht aan besteden genoemd. Maar ook 
de definitieve tijden en ophaalplekken voor de kerstavonden op school en welke 
spullen u mee moet geven aan uw kind. Ook namens de ouderraad vindt u een bijlage 
aan deze nieuwsbrief gekoppeld. Wij willen u vragen om deze informatie heel goed 
door te nemen. De kerstviering die dit jaar speciaal is opgenomen vanuit de St. Pieter 
in Rome, kunt u op een later moment bekijken. 
 
Inspectie: 
Op dinsdag 24 november hebben we als school een twee uur durend gesprek gehad 
met de onderwijsinspecteur de heer Gebhardt. 
De inspectie bezoekt 4-jaarlijks alle scholen waarbij het nieuwe toezichtskader meer 
gericht is op besturen en vanuit risicoanalyses vervolgens ook richting scholen. Omdat 
bij de Parkiet er weinig tot geen risico’s zijn geconstateerd was het alweer even 
geleden dat er een inspectiebezoek plaats heeft gevonden. Om toch alle scholen eens 
in de vier jaar te bezoeken heeft de onderwijsinspectie een themaonderzoek gedaan 
op 8 scholen van Lucas Onderwijs met als thema ‘Kwaliteitsverbetering en 
leerlingenpopulatie’. De Parkiet was ook uitgekozen voor dit onderzoek. In het 
gesprek werd ingegaan op de coronatijd. De inspecteur was geïnteresseerd hoe we 
het als school organiseren, hoe we omgaan met ziekteverzuim, hoe het voor de 
leerkrachten is en hoe de opvang van de groepen bij afwezigheid wordt geregeld.   
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Voor het gesprek moesten wij drie thema’s aanreiken voor kwaliteitsverbetering.  
Wij hadden gekozen voor verrijking, begrijpend lezen (close reading) en gesprekken 
met kinderen. De inspecteur zag een mooie samenhang tussen deze thema’s ook in 
combinatie met onze populatie. 
De inspecteur gaf ons complimenten over hoe wij de verrijking in de klassen en buiten 
de klassen aanpakken. Daarnaast vond hij dat we op een mooie manier bezig waren 
om het lezen en het begrijpend lezen op een andere manier aan te bieden. Hij liet 
weten dat hij het mooi vindt dat wij deze onderwijskundige keuze maken, zonder dat 
het noodzakelijk is. Onze begrijpend-lees resultaten zijn namelijk meer dan prima op 
orde. Over de gesprekken met kinderen gaf hij terug dat hij het goed vindt dat we een 
combinatie maken van leerlingen meer inzicht te geven in hun werk en de gesprekken 
die we met de leerlingen in groep 7 & 8 voeren.    
We mogen trots zijn op wat we al bereikt hebben. In deze bijzondere tijd is het, 
ondanks alle obstakels, belangrijk om toch aan ontwikkeling te blijven werken. Dit 
geeft energie en houvast. 
Uit dit gesprek komt geen verslag of beoordeling, maar de uitkomsten worden door 
de inspecteur meegenomen naar het jaarlijkse rapport ‘De staat van het onderwijs.’  
Mocht een inspecteur onvolkomenheden aantreffen bij zo’n (digitaal) bezoek, dan 
volgt er een vervolgtraject. Iets wat bij De Parkiet zeker niet werd aangetroffen. De 
inspecteur was erg tevreden over onze kwaliteitszorg. 
 
 

 


