Nieuwsbrief oktober 2018

Opening nieuwe schoolgebouw
Terwijl er buiten geluid klinkt van bezems, schuurpapier, kinderstemmen en nog veel meer,
pak ik het dagelijkse werk weer op.
Ik heb twee dagen nodig gehad om alle indrukken van afgelopen vrijdag te verteren en een
plaatsje te geven.
Dat plaatsje wil ik nu graag met jullie delen.
Aanvankelijk wilden we het feest pas in het voorjaar vieren, maar met name de directie van
LVO wilde nu graag een feestelijke opening organiseren om ook alle mensen die hieraan
meegewerkt hebben te kunnen bedanken.
Allereerst wil ik de inzet van onze leerlingen benoemen. Het is ongelooflijk wat deze
leerlingen gedaan hebben de afgelopen week. Ze nemen het voortouw, helpen veel en
accuraat en waren op een heel prettige manier gastheer en gastvrouw vrijdag. Ik heb van
mensen van buiten veel complimenten gekregen over de manier waarop onze leerlingen zich
presenteren op school.

Dan zijn er heel veel ouders die zich op allerlei manieren ingezet hebben om van dit feest
een prachtdag te maken: de prachtige jaartafel, alle tafelboeketjes, de receptieboekslinger,
de mooie nieuwe banner aan de buitenmuur, veel hand- en spandiensten, gezien en
ongezien die ervoor zorgden dat alles op rolletjes liep.
En ja, af en toe zit er dan ook wat zand tussen de wielen maar een goed feest kenmerkt zich
ook door een goed improvisatievermogen.
En dan zijn er nog de docenten die gewoon een volle lesweek draaien, klas 10 docenten die
voor het eerst schoolexamens afnamen, scheikundeproefjes, die buiten lestijd doorgaan,
nieuwe studiewijzers die toch ook weer klaar moeten zijn op maandag en een
activiteitenweek die ook nog voorbereid wordt. Geen duizend-, maar miljoenpoten zijn het,
die docenten op VSP.

© Vrijeschool Parkstad, onderdeel Grotius College, LVO Parkstad

En dan was daar Jules, die met passie, toewijding en vakmanschap de school aan het
zingen kreeg en leerlingen aan het musiceren kreeg. Onze school kent veel muzikanten en ik
ben zo blij dat dit ook zichtbaar en hoorbaar was. Prachtige koorzang aan het begin en
mooie optredens door de middag heen. Heel erg mooi!!

Op zo’n dag zie ik heel veel mensen en spreek ik ook veel mensen, maar ik heb lang niet
iedereen gesproken. Wat me opviel is de hoeveelheid complimenten die we kregen over de
manier waarop leerlingen rondliepen in de school, de vanzelfsprekendheid waarmee alles
gevraagd en gedaan werd. En dan denk ik: maar dat is nu precies hoe we op school met de
leerlingen willen werken: vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid met veel ruimte voor
eigen inbreng, vanuit discipline en enthousiasme, zonder dwang.
De leerlingen mochten stralen en dan straal ik ook.
Ik ben trots op waar we zijn, maar we zijn er nog niet…….

Inspectiebezoek
In oktober hebben we twee dagen bezoek gehad van de inspectie.
Het officiële rapport zal in december gepubliceerd worden. Maar we willen jullie graag in
grote lijnen aangeven wat de belangrijkste opdracht is die we gekregen hebben na het
bezoek.
Ook van de inspectie hebben we heel veel waardering gekregen over onze ontwikkelkracht:
“vier je successen”, zeiden ze letterlijk.
Ik denk dat we dit vrijdag zeker hebben gedaan, maar onze ontwikkelkracht kent ook een
keerzijde en dat is de borging van alles wat we doen.
In een jonge, zich snel ontwikkelende school, is het niet gemakkelijk om deze “cyclische
kwaliteitszorg” zoals dit in inspectietermen heet, goed te borgen. Dit onderdeel is als
onvoldoende beoordeeld en we hebben de opdracht gekregen om dit belangrijke onderdeel
van het onderwijs te verbeteren.
In samenwerking met de directie van LVO maken we nu een verbeterplan, we worden hierin
begeleid door ervaren directieleden die dit soort procedures al vaker hebben doorgemaakt.
In november 2019 komt de inspectie dan opnieuw en kijken zij of we nu voldoen aan alle
eisen die inspectie aan ons stelt.
Als dat in orde is, krijgen we een basisarrangement en komt de inspectie pas over een paar
jaar weer kijken.
Wij hebben het bezoek als heel positief ervaren, ook al is een onvoldoende niet “leuk”.
Maar de beide inspecteurs stonden voor ons klaar met opbouwende kritiek en willen ons
graag helpen om de school nog beter te maken, want ze waren oprecht onder de indruk van
alles wat we op de rit hebben.
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Maar zoals zo vaak: onze kracht is ook onze valkuil: met een klein groepje mensen wordt
heel veel werk verricht en we moeten met elkaar er wel voor zorgen dat we niet struikelen in
onze ontwikkeldrang. Een waarschuwende vinger vanuit de inspectie.
Op deze manier vielen voor mij de voorlopige uitkomsten van het inspectierapport en de
feestelijke opening van ons nieuwe gebouw mooi samen.
In november volgt er weer een breed visieoverleg met Centrale Directie en VVL waarin we
vooruit kijken naar klas 11 en 12. Het gaat hard met de school…….
Dank jullie wel voor al jullie inzet en het vertrouwen dat we een school aan het bouwen zijn
waar de leerlingen zich thuis voelen, uitgedaagd worden en hard werken om tot optimale
ontplooiing te komen. En ja, ze gaan dan ook met een diploma de deur uit. De eerste
diploma’s gaan we dit jaar uitreiken!!

Met vriendelijke groet,
Pauline Tillmans
Teamleider
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