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Beste ouders,
Surprises maken is toch het leukste wat er is?

Op de zondag dat ik dit schrijf is de allereerste sneeuw vannacht in
Nederland gevallen. Veel stelt het niet voor: een piepdun laagje dat na een dag wel weer verdwenen zal zijn,
maar toch goed voor code geel gisteravond op de Nederlandse wegen. Dat is dan vooral omdat het kon
opvriezen en ja, gladheid kan verraderlijk zijn. Moeilijk meer voor te stellen als je al een paar jaar de
wintermaanden in de tropen doorbrengt?
Voor Nederlanders is het vaak moeilijk voor te stellen dat Sinterklaas
ook in het verre, warme buitenland op schoolbezoek komt en toch is
dat bijna altijd het geval. Zwetend onder hun dikke kleding komen Sint
en Piet toch naar Brunei, Oman, Texas en Nieuw Zeeland. Tsss…
En dan nu naar de kerstviering, die gelukkig ingebed is in twee, soms
drie weken vakantie. Voor veel expats vaak een nogal drukke vakantie
wegens verlof naar Nederland en daaraan verbonden familiebezoeken.
Erg gezellig natuurlijk, maar voor je het weet is het verlof alweer
voorbij en sta je met je koffers weer op Schiphol. Afijn, zo ver is het nu
nog niet. Eerst maar eens de laatste dagen school en dan vakantie!
Wij wensen al onze leerlingen en hun families een prettige kerstvakantie en een goed Nieuwjaar!
1. Rapportages in januari 2019
Bij Stichting INIO krijgt uw kind tweemaal per jaar een rapportage. Eenmaal aan het eind van het jaar en
eenmaal halverwege. Halverwege is eind januari, begin februari. Niet met kerst dus en dat is net even anders
dan op een 'gewone' school. Toch is eind januari echt meer halverwege dan eind december, waar we pas op
40% van het schooljaar zitten…
Bovendien hebben wij de afgelopen jaren gemerkt dat de kerstvakantie (en vlak erna)
bij veel leerlingen een periode is dat er juist wat meer aandacht aan afstandsonderwijs
kan worden gegeven dan in de eerste weken van december. Als het goed is, vormt die
rapportage in januari nauwelijks een verrassing, omdat u steeds over de schouder van
uw kind mee heeft kunnen kijken naar zijn/haar werk en ons commentaar daarop.
Nog even goed om te vermelden: de beoordeling in de rapportages is altijd gebaseerd
op het ingeleverde werk en NIET op de (eventueel) gemaakte toetsen. Die toetsen (zie hieronder) geven een
vergelijking met leeftijdgenoten in Nederland, maar bieden slechts beperkt zicht op de individuele prestaties
van de kinderen.
2. Inspectiebezoek
Op 5 november heeft de inspecteur voor het onderwijs, Daisy Hombergen, een bezoek
gebracht aan de Stichting INIO. En een schoolbezoek van de inspectie betekent dat het
doen en laten van de betreffende school onder de loep wordt genomen. Is het
lesaanbod van voldoende kwaliteit? Hoe staat het met de begeleiding van de
leerlingen? Hoe zijn de contacten tussen ouders en school? In hoeverre is het
onderwijs op maat, d.w.z. aangepast aan de leerling die extra zorg nodig heeft? De
inspecteur heeft tevens een (skype-)les bijgewoond en bekeken hoe wij de
vorderingen van de leerlingen bijhouden en bijsturen. Na het afsluiten van het bezoek
heeft de inspecteur ook nog enkele ouders en leerlingen benaderd voor aanvullende informatie.
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Ik had gehoopt dat ik rond deze tijd u de rapportage zou kunnen toesturen (of de link ernaartoe), maar het is
helaas nog niet zover. Ik kan wel meedelen dat mevrouw Dombergen heel tevreden aan het einde van de
middag weer vertrok, dus in dat rapport heb ik alle vertrouwen. Ik houd u op de hoogte: zodra ik het binnen
heb, laat ik het u weten.
3. Toetsen van het leerlingvolgsysteem
De kinderen van leerjaar 1 voortgezet onderwijs hebben in de maand december
toetsen gemaakt in het leerlingvolgsysteem. Die toetsen zijn bedoeld om hun
prestaties objectief te kunnen vergelijken met de prestaties van hun
leeftijdgenoten in Nederland. Voor Nederlandse scholen is dit een wettelijke
verplichting en dus ook voor scholen die zijn aangesloten bij de Stichting NOB en
(dus) onder rijksinspectie vallen. Zo’n landelijke meting moet minstens eenmaal
per jaar gebeuren. In onze Schoolgids staat de toetskalender. Alle andere
groepen worden eind februari en/of eind mei getoetst: basisschoolgroepen
tweemaal, maar in het voortgezet onderwijs is – behalve dus bij leerjaar 1 –
eenmaal per jaar gebruikelijker.
Zodra een toets is gemaakt en de uitslag is bepaald, maken we een analyse van de resultaten. Een uitslag is
namelijk nooit los te zien van zijn context. Die analyse sturen wij op en soms kunnen we op basis van de
toetsuitslag een alternatieve aanpak adviseren.
4. Donatie Edukans
Evenals in voorgaande jaren zal Stichting INIO
in december 2018 weer een bedrag doneren
aan de Stichting Edukans om daarmee
uitdrukking te geven aan onze missie om
betrouwbaar en betaalbaar onderwijs voor
iedereen na te streven.
Het bedrag baseren wij op het aantal
ingeschreven leerlingen. Wij zijn geen grote
organisatie, maar alle beetjes helpen, dus ook
onze € 300 van dit jaar. Voor meer informatie
over Edukans, klik hier. Wij zien hier graag
kopieergedrag ☺.
5. Kerstcadeautje
Ook dit jaar sturen we weer een bescheiden kerstcadeautje naar elke familie.
Om de portokosten te drukken, sturen wij het pakje alleen op naar een adres in Nederland. Van de meeste van
onze leerlingen hebben wij een Nederlands adres, maar mocht u dat op het inschrijfformulier niet hebben
aangegeven, wilt u dan alsnog een Nederlands adres doorgeven waar wij het naar toe kunnen sturen?
Met vriendelijke groeten en nogmaals prettige feestdagen en een goed 2019.
Bart Bijl
bbijl@inio.nl
Stichting INIO

