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De ouders/verzorgers die bij de horizontale verantwoording aanwezig waren,
hebben kinderen in klas 1 t/m 4 van de afdeling Basis/Kader, kinderen in andere
afdelingen van de RSG en een aantal had een zoon of een dochter op een andere
school. Hierdoor vond het gesprek steeds in een breed perspectief plaats.
De ouders/verzorgers zijn bijzonder tevreden over de afdeling Basis/Kader.
Hun zoon of dochter gaat met plezier naar school. Alleen de sfeer In BB4
werd vooral in het begin van dit schooljaar als erg negatief ervaren, terwijl dit in de
derde klas nog een hele fijne klas was die de dochter van een ouder bij een
vervelend probleem fantastisch had opgevangen. De communicatie over de
verschillende zaken die zich op school afspelen vind men uitstekend.
“We weten precies wat er gaat gebeuren, jullie houden ons steeds goed op de
hoogte.” “Het driehoekje leerling, school en ouders klopt bij jullie.”
Er is op nagenoeg alle fronten veelvuldig contact met de school.
De ouders/verzorgers vinden dat we betrokken docenten en mentoren in onze
afdeling hebben.
Men vindt dat er in de onderbouw zeer weinig lesuitval is. In principe worden alle
uitvaluren opgevangen.
In de bovenbouw is er wel (te) veel lesuitval geweest door ziekte en andere
oorzaken. Gelukkig is de school er in geslaagd om goede vervangers aan te stellen.
De rust en de kleinschaligheid van het gebouw Malta (en de kleine klassen) worden
als zeer prettig ervaren.
Naast “het leren” worden er voldoende andere activiteiten georganiseerd die een
waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen.
De survival, het project “On Stage”, de bedrijfsgerichte stage , diverse excursies,
allen in de derde klas, worden met name genoemd. Een ouder vindt het spijtig dat
“On Stage” niet aan de leerlingen van de vierde klas was aangeboden i.v.m. het
keuzetraject voor het MBO. Wel wordt de beroepenmarkt in december en de
voorlichting over de vervolgopleidingen als zeer waardevol ervaren.
Tevens vinden de ouders van de leerlingen uit de examenklas dat hun kinderen
door de gerichte, verplichte examentraining uitstekend worden voorbereid op het
examen. “Jullie houden ze op deze wijze zo lang mogelijk bij de les!”
Uit de gesprekken kwamen de volgende verbeterpunten voor onze afdeling naar
voren:
1. Het beter opbouwen van huiswerk van klas 1 t/m 4. Het verschil tussen
onderbouw en bovenbouw is nu (veel) te groot.

2. Een deadline is een deadline. Deze wordt te vaak opgeschoven. Dat is niet
eerlijk tegenover de leerlingen die alles volgens afspraak wel op tijd
inleveren. Maak hier samen heldere afspraken over en voer die uit.
3. Leg de lat maar hoger. Jullie mogen onze kinderen best wel wat meer
prikkelen.

