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Inspectiebezoek  

Op dinsdag 21-01-2020 hebben wij de 

waardering GOED gekregen van de inspectie 

na een intensieve en inspirerende dag. We 

zijn heel trots op onze school: het team, de 

kinderen en de ouders. 

 

 

 

 
Bericht vanuit ons bestuur; het SCOH die ook 

aanwezig waren bij de uitslag: 

Schoolbezoek De Waterlelie – onderzoek naar 

Goed 

De inspectie heeft een leuke dag gehad waarbij 

ze een school hebben gezien die in beweging is! 

De trots van de school was duidelijk zichtbaar 

en voelbaar gedurende het bezoek en het 

bestuur heeft goed in beeld waar de school 

staat. Het auditrapport had bijna 1 op 1 

overgenomen kunnen worden voor de 

beoordeling GOED die De Waterlelie heeft 

gekregen! Er is sprake van een professionele 

cultuur op school wat de inspectie ziet als de 

kern van goed onderwijs. De schoolleiding deelt 

het leiderschap met het team en vaart een 

heldere koers. De kwaliteitszorg is goed op 

orde. Complimenten voor het pedagogisch 

klimaat bekrachtigd met een uitspraak van een 

leerling: "Wat zo leuk is op De Waterlelie is dat 
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de leerkrachten positief over ons denken." Een 

uitgebreid verslag met de conclusies en 

aanbevelingen volgt. 

Goed gedaan team van De Waterlelie! 

 

De volgende sterke punten kregen wij aan het 

eind van de dag terug: 

 

• Leraren verzamelen systematisch 

informatie over de leerlingen. 

• Leerkrachten motiveren en 

enthousiasmeren leerlingen. 

• Didactisch vaardigheden heel sterk! 

• Respectvolle omgang leraren en leerlingen. 

• Professioneel team en professionele cultuur 

• Duidelijke regels 

• Prettige sfeer 

• Focus op leren in de volle breedte 

• Doorlopende aandacht voor 

kwaliteitsverbetering. 

• Er is grote bereidheid om het onderwijs te 

verbeteren. 

• Veel aandacht voor bijscholing en 

bekwaamheid personeel. 

 

Juf Saskia Plat  

Helaas gaat juf Saskia van groep 4b ons verlaten. 

Zij heeft gekozen voor een baan op de Vrije 

school. Het is al langer een grote wens van haar 

om daar te werken.  

Volgende week is haar laatste week bij ons. We 

zijn heel blij dat we per 1 april een nieuwe 

ervaren collega hebben gevonden. Doormiddel 

van wat interne verschuivingen zijn alle groepen 

per 1 februari weer bemand. Desbetreffende 

groepen zijn op de hoogte.  

We wensen juf Saskia heel veel succes in haar 

nieuwe baan.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar        
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