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Team afwezig in verband met studie tweedaagse 
Hoewel het in de kalender staat, willen wij u er nogmaals op attent maken dat op donderdag 
31 maart en vrijdag 1 april (geen grapje), de school gesloten is in verband met een studie 
tweedaagse van het team. Deze twee dagen zijn we samen met de identiteitsbegeleider, 
Jacqueline Huizinga, aan het onderzoeken op welke wijze onze gezamenlijke Katholieke 
identiteit een geïntegreerd onderdeel kan zijn van onze pedagogische, onderwijskundige 
visie. Doel is tevens dit in een nieuw visiedocument voor de school vast te leggen.  
Wij gaan hiervoor twee dagen naar Ameland en logeren in Sier aan Zee, een voormalig 
Stayokay hostel. Wij hopen met energie, inspiratievol en uitgewaaid maandag 4 april alle 
kinderen  weer op school te ontmoeten.  
Namens het team, C. van der Meulen.  
 
Audit 
Afgelopen woensdag is de school bezocht in het kader van een audit op verzoek van de 
stichting Aves en de school zelf. Het doel van de audit is te onderzoeken in welke mate de 
visie en doelstelling van de gehele stichting op diverse domeinen is ingebed in de scholen. 
Al een aantal maanden geleden konden scholen zich vrijwillig aanmelden voor zo’n audit en 
dat heb ik gedaan voor onze school. Meerdere scholen van Aves hadden zich aangemeld, 

maar wij waren uiteindelijk de gelukkige winnaar 😊 van een audit. 

Voorafgaand aan de audit stuurt de school alle relevante documenten zoals het meerjaren 
schoolplan, het jaarplan, evaluaties, onderwijsontwikkelingen etc. naar de auditor. Deze 
bestudeert de documenten en vormt zich op basis daarvan alvast een beeld van de school. 
Tevens wordt bij een audit de kwaliteit van de school op de verschillende inspectie domeinen 
bekeken. 
 

• schoolklimaat : Is het veilig voor kinderen op school? 

• Het onderwijsleerproces: Wordt er goed les gegeven? 

• Resultaten: Leren de kinderen voldoende? 

• Kwaliteitszorg en ambitie: Volgt en verbetert de school planmatig de eigen kwaliteit? 
 
Op de dag zelf bezocht de auditor verschillende groepen en bekeek de lessen. Daarnaast 
voerde hij gesprekken met verschillende geledingen, leerkrachten, leerlingen, directie en 
interne begeleider, binnen de school. Ook de leerlingen uit de leerlingenraad hebben 
uitgebreid met hem gesproken. Aan het eind van de dag ontving het team een korte 
presentatie met daarin de belangrijkste bevindingen waarna er nog een officieel rapport 
volgt. De auditor was positief over de school en de domeinen waren dan ook allemaal goed 
op orde. Daarnaast is er duidelijk relatie te zien tussen de ontwikkelingen en ambities van 
Aves en daarbinnen onze eigen schoolontwikkeling. Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten. 
Zo is het borgen van alle nieuwe onderwijsontwikkelingen in onze school een aandachtspunt. 
Al met al mogen wij als team tevreden zijn met de uitkomst van deze audit en na twee 
roerige jaren, met Covid en een mega verbouwing/ renovatie achter de rug, een mooie pluim 
voor het teamwork op onze school.  
C. van der Meulen.  
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