Ridderkerk, 28 september 2020.

Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Donderdag 8 oktober vindt op onze school een audit plaats. Achter de schermen zijn we druk bezig
met de voorbereidingen voor deze dag. We krijgen op 8 oktober de kans om het auditteam te laten
zien en ervaren, hoe we ons dagelijks met enthousiasme en betrokkenheid inzetten voor goed
onderwijs aan onze leerlingen. In deze brief informeren we u over de inhoud en planning van de
audit.
Wat is een audit?
Een audit is een onderzoek naar het functioneren en de kwaliteit van een onderwijsorganisatie.
De term ‘auditing’ komt uit het Latijn en betekent ‘luisteren’. Tijdens de audit presenteert de school
zich: wat ze doet, hoe ze het doet en welke resultaten ze bereikt. Het auditteam geeft op basis van
‘bewijzen, argumenten en bevindingen’ feedback en houdt de school als critical friend een spiegel
voor. De audit heeft daarbij ook tot doel risico’s en verbeteringsmogelijkheden inzichtelijk te maken,
te leren van elkaar en een bijdrage te leveren aan structurele kwaliteitsverbetering.
De focus van de audit is daarmee gericht op:
● de deugdelijkheid van de uitvoering van de kwaliteitszorg en de zelfevaluatie en op
de betrouwbaarheid van de eigen waarderingen;
● mogelijke risico’s die de school loopt ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs;
● de mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en te verbeteren.
Scholen geven op een eigen wijze vorm aan de ambities van PCPO Barendrecht / Ridderkerk en
hebben daarbinnen eigen prioriteiten. Een vast onderdeel van de audit is een schooleigen
onderzoeksvraag die aan het auditteam wordt voorgelegd. Deze wordt meegenomen in het
onderzoek.
Het draaiboek voor 8 oktober is gemaakt, het zelfevaluatieformulier is ingevuld, de gevraagde
documenten zijn met het auditteam gedeeld, het intakegesprek is gevoerd en het rooster is af.
Het auditteam is samengesteld uit een aantal medewerkers vanuit verschillende functies van PCPO
scholen, trainer Jos van de Pluijm en PCPO directeur Onderwijs en Personeel Janneke den Besten.
Op 8 oktober worden er aan zoveel mogelijk groepen klassenbezoeken gebracht, er wordt met
leerlingen en ouders gesproken en er vinden gesprekken plaats met leerkrachten, het MT en het
hele team. Na afloop wordt er feedback gegeven, wordt hier met elkaar over gesproken en een
rapportage opgesteld. De leerlingen (en hun ouders) en de ouders die deze dag in gesprek gaan met
de auditoren, zijn en/of worden hiervoor benaderd.

Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, namens het team,
Nel van den Herik
directeur

