
 
 

Inspectierapport 

Op 15 januari jl. hebben twee onderwijsinspecteurs een herstelonderzoek op De Aquamarijn 

gedaan. De aanleiding hiervoor was dat onze school op 29 januari 2018 door de Inspectie 

van onderwijs als zeer zwak beoordeeld was, omdat belangrijke onderdelen van het 

onderwijsproces, de resultaten en de kwaliteitszorg onvoldoende waren. 

Tijdens dit inspectiebezoek is onderzoek gedaan naar de onderstaande indicatoren: 

 Zicht op ontwikkeling 

 Kwaliteit van onderwijs 

 Schoolklimaat 

 Resultaten 

 Kwaliteitszorg 

 Kwaliteitscultuur 

 Verantwoording en dialoog. 

Om hier een goed beeld van te krijgen zijn er 6 lesobservaties gedaan en diverse 

documenten geanalyseerd. Ook gingen de inspecteurs in gesprek met een afvaardiging van 

de leerlingen, de ouders en het team.  

De inspectie beoordeelt de onderwijskwaliteit op De Aquamarijn met een RUIM 

VOLODENDE! Een prachtige erkenning van alle inspanningen die het sterk vernieuwde team 

het afgelopen half jaar heeft geleverd. Alle indicatoren van ons onderwijs zijn met een 

voldoende beoordeeld. 

Een werkelijk unieke prestatie, aangezien over het algemeen enkel de stap van zeer zwak 

naar een onvoldoende kan worden gemaakt, waardoor de school 2 jaar onder verscherpt 

toezicht van de Inspectie van onderwijs zou blijven staan. 

De Aquamarijn heeft het volste vertrouwen van de inspectie gekregen om ons onderwijs de 

aankomende jaren zelfstandig verder te ontwikkelen. De drive en de passie binnen ons team 

naar nog beter onderwijs is enorm groot. Tijdens de studiedag op 20 maart hebben we de 

ambities voor de toekomst van de Aquamarijn met elkaar vastgesteld. Het team was het er 

unaniem mee eens. De Aquamarijn is de eerste school in Almere Haven die voor de 

beoordeling GOED gaat.    

Het rapport van de Inspectie van Onderwijs is vorige week online gekomen. Het rapport kunt 

u hier lezen. http://aquamarijn.asg-almere.nl/sites/aquamarijn.asg-

almere.nl/files/images/19147_ta_def.rapport_ko_aquamarijn.pdf  
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Kom op tijd! 

De onderwijstijd op De Aquamarijn is van 8:30-

14:00 uur. Dit houdt in dat uw kind(eren) om 

8:30 uur in de klas aanwezig moeten zijn. 

Omdat de onderwijstijd is vastgelegd in de 

leerplichtwet, moeten wij de onderwijstijd als 

school verantwoorden aan de Inspectie van 

Onderwijs. Wij zijn daarom verplicht om “te laat 

komen” te registreren, ook al is het maar 5 minuten.  Hierbij wordt onderscheid gemaakt 

tussen geoorloofd - (met geldige reden vooraf) en ongeoorloofd verzuim (zonder geldige 

reden vooraf). 

De afdeling leerplicht controleert en bewaakt het verzuim op de scholen vanuit de 

registraties. Op het moment dat zij te veel verzuim in een bepaalde periode constateren, 

gaan zij over tot actie. In de meeste gevallen houdt dit in dat u wordt uitgenodigd om het 

verzuim te verantwoorden. Aangezien het om wetgeving gaat, wordt hier proces-verbaal 

opgemaakt. Daarnaast kan er een geldboete worden opgelegd.  

Allemaal rompslomp waar u niet op zit te wachten en wij u ook niet gunnen. Wij moeten 

enkel de wet opvolgen. Zorg er daarom voor dat uw kind op tijd in de klas zit! 

Nieuwe schoolbel 

Binnenkort wordt er een nieuwe elektronische schoolbel geïnstalleerd. Deze schoolbel zal 

een eerste signaal uitzenden om 8:25 uur. Om 8:30 uur gaat het startsignaal. Op dat 

moment wordt van u verwacht dat u de klas en de gang verlaat, zodat de lessen van start 

kunnen gaan.  

Ouderbijdrage – uw financiële steun is hard nodig 

Vol trots heb ik als directeur de afgelopen jaren aan anderen 

verkondigd dat bij ons op school de ouderbijdrage zo goed werd 

betaald door onze betrokken ouders. Dit jaar ben ik als directeur 

helaas minder trots. We hebben nog maar slechts 37% van de 

ouderbijdrage mogen ontvangen.  

 

Zoals ik altijd aangeef is het vanuit de Nederlandse overheid zo geregeld dat deze bijdrage 

vrijwillig is. Het is ook zo in Nederland geregeld dat de scholen verplicht zijn om 

schoolactiviteiten aan het reguliere lesrooster toe te voegen. 



 
 

 

Voor deze activiteiten, die veelal door de vrijwilligers van de Ouderraad voor de kinderen 

worden georganiseerd, ontvangt de school geen geld. Daarom dienen deze activiteiten 

bekostigd te worden vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Het belang dat alle ouders deze 

bijdrage aan de schoolactiviteiten voor de kinderen betalen is dan ook zeer groot, anders 

zien we ons toch genoodzaakt om de nog komende activiteiten in te perken of zelfs van de 

kalender te schrappen. Met deze noodoproep hopen we dat we deze maatregel toch kunnen 

voorkomen.   

Belangrijke data  

8 april   Versieren van De Aquamarijn Pasen  

12 april   Koningsspelen  

16 & 17 april  Eindtoets groep 8   

18 april  Lenteviering / Aquamarijn got talent  

19 april   Goede vrijdag (kinderen vrij) 

22 april t/m 3 mei Meivakantie 

  


