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Betreft: voortgang Taskforce Onderwijskwaliteit 

   

Beste ouders/verzorgers,   

 

Drie weken geleden hebben we u geïnformeerd over de stand van zaken rondom de Taskforce* 

Onderwijskwaliteit. We houden u via deze weg graag op de hoogte:   
 

Voor de meivakantie hebben alle scholen de schoolscan ingevuld. Hiermee hebben we alle 

leervorderingen van de kinderen in kaart gebracht. Octant breed is er nu een helder overzicht van de 

leerresultaten van alle leerlingen, alle groepen en alle scholen. Deze maand zal de informatie van de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen daaraan worden toegevoegd. Dit doen we jaarlijks in de 

maand mei en zullen we ook dit jaar doen, zodat ook deze informatie meegenomen kan worden in de 

schoolscan. Voor een aantal groepen hebben we een aanvullende toets of vragenlijst ingezet. Hierover 

hebben we u in de laatste nieuwsbrief al geïnformeerd.  

 

Afgelopen week heeft het ministerie van onderwijs het keuzemenu gedeeld met de scholen. Dit betekent 

dat er op basis van de gegevens uit de schoolscan keuzes gemaakt kunnen worden, waar de school het 

beschikbare geld aan wil besteden. Dit is een zorgvuldige afweging waarbij de schoolteams en de MR 

betrokken zijn. 

Hoe gaat dat in zijn werk? De directeur zal in samenspraak met het team keuzes maken uit het 

keuzemenu. Octant breed wordt besproken welke afwegingen er zijn gemaakt en wat de meest effectieve 

keuze is kijkend naar de resultaten van de betreffende school, de wensen van het team en de 

ondersteuningsbehoefte van de kinderen. Tijdens deze besprekingen zullen we tevens kijken waar we 

Octant breed gebruik kunnen maken van elkaars kennis en expertise. Samen werken we aan de kwaliteit 

van ons onderwijs. 

In juni zal het plan voorgelegd worden aan de MR en na instemming zal het met de ouders van de school 

gedeeld worden. Om de ouders van de MR goed mee te nemen in het proces en hun rol, zullen de leden 

van de taskforce een informatiebijeenkomst organiseren voor alle leden van de MR van alle Octant 

scholen. We hebben een dergelijke bijeenkomst ook georganiseerd voor alle Octant medewerkers. De 

betrokkenheid was enorm groot én de bereidheid om mee te denken en samen te werken aan de kwaliteit 

was groot. Samengevat zullen de gelden dus ingezet gaan worden voor duurzame onderwijsverbeteringen 

voor ALLE leerlingen en is er geen budget specifiek voor individuele leerlingen beschikbaar. 

Binnenkort zal er ook een pagina op de website van Octant te bezoeken zijn waar u alle informatie over 

het Nationaal Programma Onderwijs terug kunt vinden en hoe de scholen van Octant hier vorm aan 

geven. Mocht u het leuk vinden om nu al een blik te werpen op het keuzemenu onderwijs, dan kan dat 

op www.nponderwijs.nl. 

We zien de impuls die de overheid geeft aan de scholen als kans om structureel het onderwijs nog verder 

te verbeteren. We blijven u hierin graag meenemen de komende maanden door middel van deze 

nieuwsbrief. 

 

http://www.nponderwijs.nl/
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We hopen u 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.     


