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Professioneel | Opbrengstgericht | Transparant

Kinderen van de
Pionier
watertrappelen met
Laurentien
Kinderen van De Pionier
watertrappelden gisteren met
Prinses Laurentien om
aandacht te vragen voor
waterbesparing. Later op de
dag vond er nog een
douchesessie plaats met
Ruben Nicolaï om korter
douchen te promoten. De dag
werd gepresenteerd door
Humberto Tan.

Nieuwe website
Zoals je misschien gezien hebt
is er een nieuwe website. De
website is interactiever, frisser
en toegankelijker dan de
vorige. Iedere school heeft zijn
eigen subpagina en er staat
regelmatig nieuws op. Aan een
koppeling met Facebook
wordt gewerkt. Je vindt de site
op www.opoijmond.nl.

Nieuwe collega

Impuls aan kwaliteit
Dat is de titel die het College van Bestuur geeft aan de
stappen die we in de komende jaren gaan zetten om de
organisatie klaar te maken voor de toekomst. Het aantal
leerlingen in de IJmond daalt en de maatschappij
verwacht steeds meer van scholen. Iedere leerling in de
IJmond heeft recht op het best mogelijke onderwijs. In
de komende periode zullen we zorgen dat alle scholen
van OPO IJmond klaar zijn voor de toekomst.

Nieuwe nieuwsbrief
Vanaf deze editie ontvang je iedere twee weken een
nieuwsbrief. Zo weet je wat er speelt en wat je kunt
verwachten.

Paul Smit is sinds kort als
communicatieadviseur ad
interim werkzaam op het
bestuursbureau.
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Nieuwbouw
Bosbeekschool
Binnenkort wordt er
gebouwd aan het nieuwe
onderkomen van de
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Van de bestuurstafel
Het College van Bestuur neemt tweewekelijks besluiten.
Besluiten die de hele organisatie raken en waarvan het
dus handig is dat je weet dat ze genomen zijn. Hieronder
vind je er twee.

Bosbeekschool. Kijk op de

Inrichten Expertteam

website van de architect voor

OPO IJmond wil een lerende organisatie zijn. met een
Academie voor professionals, die het leren van kinderen
als uitgangspunt nemen. Door het inrichten van een
Expertteam willen we de krachten binnen de organisatie
om elkaar te verbeteren zo gericht mogelijk inzetten. Op
basis van een hulpvraag gaat het Expertteam langs op
scholen, om samen met de professionals op school de
opbrengsten van leerlingen te maximeren.

een impressie.

Verbetertraject De
Zilvermeeuw
De Inspectie van het Onderwijs
geeft De Zilvermeeuw
voorlopig de kwalificatie ‚zeer
zwak’. Komend jaar gaan we
ervoor zorgen dat de school
verbetert en weer in het
basisarrangement komt.
Daarvoor nemen we de
volgende maatregelen:
• Komende week gaat Peter

van Berkel aan de slag op De
Zilvermeeuw als directeur ad
interim.
• De zogenoemde `vliegende

brigade’ van de PO-raad
wordt actief.
• Het Expertteam (zie hiernaast)

gaat de school helpen de
opbrengst te verbeteren.
De ouders van de leerlingen
van de Zilvermeeuw worden
natuurlijk betrokken bij het
traject dat we ingaan.

Het Expertteam bestaat uit:
Loes Mense (Boekanier)
Expert Taal en Opbrengstgericht werken (OGW)
Bert Kempers (Boekanier)
Expert Rekenen en OGW
Marja van der Heijden (Brederode Dalton)
Expert Meerbegaafdheid en OGW
Tecla Hobby (De Zevenhoeven)
Expert Gedrag en OGW
Henk Schweitzer
Coördinatie, planning, control.
Marleen Kastermans
Inhoudelijke ondersteuning
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Kaderbrief 2015
Deze week is de Kaderbrief 2015 vastgesteld. De
Kaderbrief vormt de basis voor de begroting die later dit
jaar wordt vastgesteld. In de kaderbrief wordt de
financiële positie van dit moment beschreven en de
manier waarop we daar als OPO IJmond mee omgaan.
We zetten in op kwaliteit terwijl we ons aanpassen aan
veranderende omstandigheden.
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