
Wognum, 12 juli 2022

Beste ouders/verzorgers,

Vandaag staan we met alle 4600 leerlingen en 530 medewerkers van de 22 scholen van
SKOWF stil bij het feit dat we samen ‘goed bezig’ zijn. Aanleiding is het oordeel ‘goed’ van
de Inspectie van het Onderwijs dat onlangs werd gegeven.

Eén keer in de vier jaar komt de Inspectie van het Onderwijs bij het bestuur van SKOWF
langs voor een vierjaarlijks onderzoek. Afgelopen schooljaar heeft de Inspectie een
zogenaamd bestuursonderzoek uitgevoerd en heeft het bestuur een oordeel gegeven.

De kernvraag bij dit vierjaarlijkse onderzoek is of het bestuur in staat is om de basiskwaliteit
van het onderwijs op de scholen te waarborgen en verder te ontwikkelen. Om tot dit oordeel
te komen zijn diverse documenten geanalyseerd en verschillende gesprekken gevoerd met
bestuur, directieleden, Raad van Toezicht, GMR en zijn er verificatie-activiteiten op vier
scholen geweest.

Ondanks de beperkingen rondom Corona hebben we als organisatie laten zien waar we toe
in staat zijn. Hierbij is het werken vanuit de bedoeling, met stevige ambities voor zinvol en
hoogwaardig onderwijs de basis voor alles. De Inspectie heeft gezien dat het denken en
werken vanuit onze bedoeling: ‘glinsterende ogen voor iedereen’ duidelijk merkbaar is
binnen de gehele organisatie. We hebben daarom ook de waardering GOED gekregen, een
waardering die niet vaak gegeven wordt.

Wij zijn met zijn allen erg trots op deze waardering. We zijn trots op wat we gezamenlijk al
bereikt hebben en blijven een organisatie in beweging, in ontwikkeling.

Vandaag willen we laten zien dat we trots zijn op het personeel dat goed bezig is en op alle
leerlingen die in ontwikkeling zijn. Uw kind krijgt vandaag van SKOWF iets mee naar huis
om in de vakantie ‘goed bezig’ te zijn! We wensen u een hele fijne vakantie.

Leo Wijker,

Voorzitter college van bestuur van SKOWF


