
 

 

 

 

Vooraf 
De nieuwsbrief van januari is nog niet zo lang geleden verzonden en de volgende nieuwsbrief van 
februari zit alweer in uw mailbox. De afgelopen weken zijn regelmatig gebruikt om de leervorderingen 
van de leerlingen in kaart te brengen; door afwezigheid van leerlingen i.v.m. ziekte of quarantaine was 
dit niet overal een eenvoudige klus.  Uit de groepen hebben we daarom deze periode wat minder 
nieuws. Ruimte dus om de bevindingen en rapportage van het inspectiebezoek van 2 november 2021 
met u te delen. We blikken in deze nieuwsbrief ook vast vooruit op de periode na de 
voorjaarsvakantie. We nemen afscheid van juf Vivian en verwelkomen juf Annique weer.   

 

Agenda 

Februari:  

Week van 7 (en 15) februari   Driehoeksgesprekken 
17 februari     Tweede ontruimingsoefening  
Week van 21-25 februari   Voorjaarsvakantie 
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Algemene informatie 
 
Formatiewisseling 
Juf Annique heeft heerlijk genoten van haar zwangerschapsverlof en aanvullend ouderschapsverlof. 
Na de voorjaarsvakantie zal zij gaan werken in groep 7&8 op de maandag en dinsdag. Dat betekent dat 
de werkzaamheden voor juf Vivian er na de voorjaarvakantie (voorlopig?) opzitten. Dit komt juf Vivian 
goed uit, ze is van plan te gaan reizen, waarheen en voor hoe lang blijft nog een klein vraagteken 
gezien de wisselende corona-inreis-maatregelen van verschillende landen. We bedanken haar voor 
haar fantastische inzet de afgelopen periode en wensen haar veel succes met het vervolg van haar 
studie.  
 
HERHAALDE OPROEP Vacature Stichting Vrienden Van de Diekmaat en Da Vinci Berkelland 
Da Vinci Berkelland organiseert jaarlijks een aantal activiteiten die niet vallen onder de bekostiging van 
het Rijk. Daarvoor hanteert Da Vinci Berkelland een regeling vrijwillige ouderbijdrage. Deze 
ouderbijdrage wordt beheerd in opdracht van de Ouderraad door de Stichting “Vrienden van de 
Diekmaat en Da Vinci”.  
Deze Stichting bestaat uit 3 leden en komt 1x per jaar bijeen. Tijdens deze vergadering is er een 
directielid aanwezig van SBO Diekmaat/Da Vinci Berkelland en wordt de jaarrekening van het 
voorgaande schooljaar doorgelopen en de balans opgemaakt, ook wordt de begroting voor het 
nieuwe schooljaar opgesteld.   
Tijdens de algemene ouderavond wordt er door de ouderraad en de Stichting “Vrienden van de 
Diekmaat en Da Vinci Berkelland” rekening en verantwoording afgelegd over de uitgaven van de 
gelden van de ouderbijdrage van het voorgaande schooljaar. Ook de begroting voor het lopende 
schooljaar wordt gepresenteerd.  
Bestuursleden “Vrienden van de Diekmaat en Da Vinci Berkelland” bestaat uit de volgende leden: 
✓ Dhr. E. Eggink, voorzitter (onafhankelijk) 
✓ Dhr. I. van der Ende (vertegenwoordiger ouders Diekmaat) 
✓ Vacature (vertegenwoordiger ouders Da Vinci Berkelland) 
Zoals u hierboven kunt lezen hebben we nog één vacature in te vullen. Mocht u aanvullende 
informatie wensen dan kan dit via cindy@davinci-berkelland.nl. U kunt uw belangstelling kenbaar 
maken via info@davinci-berkelland.nl.  
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Ouder gezocht voor de ouderraad 
Ouder gezocht voor de Ouderraad van SBO Diekmaat - Da 
Vinci Berkelland! Doordat aan het eind van het schooljaar 
weer enkele ouderraadsleden vertrekken, omdat hun kind 
van school afgaat is de ouderraad op zoek naar enthousiaste 
ouder(s) die hun steentje willen bijdragen aan de school.   
Taken zijn onder andere het verrichten van hand- en 
spandiensten waar nodig, het meehelpen organiseren van de 
jaarlijkse festiviteiten (Sint, Kerst, Pasen en Koningsdag), 
ondersteunen bij incidentele activiteiten.  
Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie dan kunt u 
contact opnemen met de directie van de school 
(directie@davinci-berkelland.nl))   
 

Uit de groepen  
 
Welkom 
Sinds eind januari komt Koen M. uit Eibergen op de donderdag en vrijdag (in deeltijd) in groep 4,5,6. 
Heel veel plezier en succes Koen. Je lijkt al vlot je weg gevonden te hebben, alsof je al een hele poos 
meedraait. Mooi om te zien! 
 
Rapport en driehoeksgesprekken 
Voor de driehoeksgesprekken in de week van 7 februari is een uitnodiging verstuurd via Parro. Het 
driehoeksgesprek voor de schoolverlaters, wordt gecombineerd met het adviesgesprek Voortgezet 
Onderwijs.  
Het rapport zal vrijdag 4 februari meegegeven worden aan uw kind. Dit rapport zal er anders uitzien 
dan u de afgelopen jaren van ons gewend bent. 
Een werkgroep binnen Da Vinci Berkelland heeft de afgelopen maanden intensief gewerkt aan het 
vernieuwde rapport.  

Het team is enthousiast over het resultaat, wij hopen dat u dat ook 
zult zijn.  We werken het komende jaar nog aan een “verbeterde” 
versie van het rapport, dus het rapport aan het einde van het 
schooljaar zal er wellicht nog iets anders uitzien. Mocht u tips/tops 
rondom het rapport hebben voor de werkgroep dan kunt u dit 
noemen tijdens het driehoeksgesprek of mailen naar cindy@davinci-
berkelland.nl. We zijn blij met uw input.  
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INSPECTIEBEZOEK 
 
De inspectie van het onderwijs heeft bij Da Vinci Berkelland en SBO De Diekmaat op 2 november 2021 
een onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs uitgevoerd. Afgelopen week ontvingen wij het 
definitieve rapport. Voor beide scholen heeft de inspectie een apart rapport geschreven. Da Vinci 
Berkelland heeft een leerlingenpopulatie met eigen doelen en andere, daarbij passende, 
onderwijskeuzes die verschillen van die van SBO de Diekmaat. Dit rapport beschrijft de situatie en de 
oordelen over de kwaliteit van het onderwijs op Da Vinci Berkelland. We hebben vastgesteld dat de 
kwaliteit van het onderwijs voldoende is. Een samenvatting is hieronder te lezen, het volledige rapport 
zal op de website www.davinci-berkelland.nl en www.scholenopdekaart.nl worden geplaatst.  
 
Wat gaat goed?  
Op Da Vinci- Berkelland heeft het team de afgelopen twee jaar gewerkt aan het opzetten van een 
structuur voor leerlingen met een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs omdat ze hoogbegaafd 
zijn en een specifieke onderwijsbehoefte hebben. De directie en het team werken samen aan de 
kwaliteit van het onderwijs. Het team schoolt zich regelmatig bij en kan interne en externe hulp en 
expertise inzetten om de leerlingen en de leerkrachten te ondersteunen. Ook wordt er samengewerkt 
met het team van SBO de Diekmaat. De leerkrachten zetten zich in om leerlingen te stimuleren en uit 
te dagen op een manier die passend is bij de kenmerken van hoogbegaafdheid. De leerlingen voelen 
zich gezien en begrepen en de school zorgt er voor dat zij weten wat er van hen verwacht wordt.  
We hebben op de dag van het onderzoek gezien dat de werksfeer in de groepen goed is en dat de 
leraren zorgen voor orde en rust. De school zorgt voor een goede overdracht van de informatie die 
nodig is om een duidelijk beeld van een leerling te krijgen. Hierbij werkt de school samen met 
verschillende partners zoals de ouders en verzorgers, de basisscholen in het reguliere onderwijs en de 
hulpverlening. Voor iedere leerling is een ontwikkelingsperspectiefplan dat de school jaarlijks 
evalueert en bijstelt. De leerlingen die dat nodig hebben, krijgen extra aandacht en begeleiding. 
 
Wat kan beter? 
De kwaliteit van de evaluatie en de conclusies in de klassenmap en in de volgsystemen kunnen beter. 
Alle beschikbare informatie over de leerlingen staat nu in de systemen. Om het werkbaar te maken 
helpen concrete en meetbare doelen waardoor er doelgerichte plannen opgesteld kunnen worden. 
Hier kunnen de referentieniveaus een bijdrage aan leveren.  
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Wat moet beter?  
De informatie in de jaarlijkse schoolgids is onvolledig. We hebben het bestuur opdracht gegeven dit 
aan te vullen.  
 
Conclusie 
Da Vinci-Berkelland kent een leerlingpopulatie die zich kenmerkt als zeer divers. Sommige van deze 
leerlingen zijn dagelijks op school terwijl andere leerlingen vanuit andere scholen wekelijks vier 
dagdelen onderwijs krijgen op Da Vinci-Berkelland. De reden voor deelname aan de lessen is voor alle 
leerlingen van de school gelijk namelijk dat ze hoogbegaafd zijn. Daarnaast ervaart de school dat 
leerlingen meerdere diagnoses en of hulpvragen hebben in het spectrum van gedragsproblematiek, 
leerproblematiek of sociaal emotionele problematiek. De school probeert op al deze gebieden in goed 
overleg met de ouders, de betrokkenen, de verwijzende scholen en de hulpverlening het onderwijs 
vorm te geven.  
We stellen na ons onderzoek vast dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is. Er is geen reden voor 
een vervolg afspraak met het bestuur en de school. De school bezoeken we pas weer als dat nodig is 
vanwege risico's of aan de beurt is voor een onderzoek. 
 
 


