Betreft: voortgang Taskforce Onderwijskwaliteit
Beste ouders/verzorgers,
Begin maart hebben we u geïnformeerd over de start van de Taskforce Onderwijskwaliteit.
In de afgelopen periode heeft de taskforce* niet stilgezeten. We houden u via deze weg graag op de
hoogte:
•

•
•

•

•

•

•

De taskforce is gestart met het doornemen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Een
programma vanuit de overheid met als doel om de ontstane leervertragingen zo snel mogelijk in
kaart te brengen en binnen twee jaar in te halen. Het onderwijs krijgt hiervoor extra geld van de
overheid en is gevraagd per school een plan van aanpak op te stellen.
Binnen Octant zijn alle collega’s geïnformeerd over het NPO.
De eerste stap in het plan is het maken van een schoolscan. Op alle Octantscholen is deze analyse
gemaakt en zijn de leerresultaten van alle kinderen in kaart gebracht. Hoe verloopt hun
ontwikkeling? Zijn ze vooruitgegaan, stil blijven staan of achteruitgegaan? Daarin nemen we ook de
sociaal-emotionele ontwikkeling mee. Deze analyse doen we al jaarlijks, alleen vullen we die nu aan
met wat extra gegevens.
Zo zullen we dit schooljaar in mei bij alle leerlingen van de groepen 7 de NIO (Nederlandse
Intelligentietest voor Onderwijsniveau) afnemen. Misschien werd dit op de school van uw kind
altijd al gedaan, misschien is dit nu de eerste keer. De ouders van de groepen 7 zullen hierover
t.z.t. meer informatie ontvangen.
In alle groepen 5 zal de BRIEF worden afgenomen. Dit zijn twee vragenlijsten; één voor de leerling
en één voor de leerkracht. Daarmee brengen we de executieve functies in kaart. Hierbij kunt u
denken aan het werkgeheugen, plannen en organiseren, timemanagement,
doorzettingsvermogen, flexibiliteit etc.
In de tweede stap kunnen de scholen naar aanleiding van alle analyses een keuze maken uit het
keuzemenu van de overheid. Welke keuzes de overheid beschikbaar stelt is nog niet helemaal
duidelijk. Zodra dit bekend is, dan informeren we u daarover.
Om u ook de komende jaren zo goed mogelijk te informeren zijn we gestart met het maken van
een webpagina, waarop u meer informatie kunt vinden over de taskforce, contactpersonen en de
acties die binnen Octant genomen worden om u kind zo goed mogelijk te begeleiden.

We hopen u zo weer voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
De taskforce leden

*Een taskforce is een tijdelijke organisatie met als doel in korte tijd op een bepaald (maatschappelijk)
knelpunt een aantal verbeteringen door te voeren De Octant Taskforce bestaat uit directeuren,
kwaliteitsondersteuners, leerkrachten, bovenschoolse kwaliteitsondersteuner, adjunct-directeur, externe
adviseur én bovenschoolse adviseur opleiden en professionaliseren.
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