Betreft: voortgang Taskforce Onderwijskwaliteit
Beste ouders/verzorgers,
Het is alweer enige tijd geleden dat u een bericht heeft gekregen vanuit de Taskforce*. We hebben de
afgelopen periode niet stilgezeten en brengen u via deze weg graag op de hoogte.
Begin juni zijn alle MR leden van de verschillende Octantscholen uitgenodigd voor een digitale
informatiebijeenkomst gegeven door de Taskforce. De opkomst was groot, dank daarvoor! We hebben hen
daarin geïnformeerd over de werkwijze van de Taskforce en de taken die er voor de MR liggen, kijkend
naar het Nationaal Programma Onderwijs.
Op dit moment zijn alle scholen bezig met het maken van een plan van aanpak waarin wordt beschreven
hoe de beschikbare gelden zullen worden besteed. Daarbij wordt er gekeken hoe we binnen Octant
gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Dit is een zorgvuldige afweging waarbij de schoolteams en
de MR betrokken zijn. De vraag die vanuit de leden van de MR mede naar voren kwam was om goed zicht
te blijven houden op de belastbaarheid van leerkrachten en overige medewerkers in het onderwijs. Dit
wordt zeker meegenomen in de plannen die nu worden samengesteld.
Zoals u weet zijn de midden toetsen van CITO dit jaar later afgenomen (maart in plaats van januari). Dit
betekent dat de periode tot de eindtoetsen korter is, wat mogelijk voor een ander resultaat kan zorgen bij
uw kind. Voor de meivakantie hebben alle scholen de schoolscan ingevuld. Hiermee hebben we alle
leervorderingen van de kinderen in kaart gebracht. Dit zullen we ieder half jaar na de Cito toetsen doen
om de ontwikkeling van de kinderen goed te blijven volgen. Octantbreed is er nu een helder overzicht van
de leerresultaten van alle leerlingen, alle groepen en alle scholen. Zo volgen we alle kinderen nauwgezet.
Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan een pagina op de website van Octant. Op deze pagina
kunnen jullie straks alle informatie over het Nationaal Programma Onderwijs terug vinden en hoe de
scholen van Octant hier vorm aan geven.
We blijven u hierin graag meenemen de komende maanden door middel van deze nieuwsbrief.
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.
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