Leren Verbeteren
‘Conclusies op hoofdlijnen’
van het rapport Leren Verbeteren
Beste ouders,

A

ls docenten zijn wij trots op onze school:
het Stedelijk Gymnasium Leeuwarden. Het is goed om hier
te werken. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen een hoge
kwaliteit van onderwijs te bieden. We willen niet alleen onze doorstroom verbeteren, maar ook het beste gymnasium zijn. Dit is de
aanleiding geweest voor een onderwijskundige en organisatorische
review, waarin gesproken is met het team, leerlingen en ouders
en waarin ruim 60 lessen zijn bijgewoond. Het doel van de review,
genaamd ‘Leren Verbeteren’, is te komen tot een concreet plan van
aanpak, waar we dit nieuwe schooljaar direct mee van start gaan.
Op dit moment wordt door ons hard aan het plan gewerkt omdat
we in dit schooljaar snel verbeteringen willen laten zien.

N

atuurlijk willen we de ouders graag goed informeren over deze
ontwikkelingen, en waar mogelijk betrekken. Hierin zoeken
we ook de afstemming en samenwerking met de oudervereniging.
Bij deze ontvangt u de ‘conclusies op hoofdlijnen’ uit de rapportage
van het reviewteam. Op donderdag 12 september vindt de eerste
werkdag plaats in het kader van het plan van aanpak. We hebben
naast het voltallige personeel ook het College van Bestuur, ouders
en leerlingen uitgenodigd. Waarvoor is ons gymnasium c.q. welke
doelen streven we na (onze missie) en op welke manier doen we
dat? (onze visie). Het gaat deze werkdag dus om de ontwikkeling
van onze collectieve ambitie (missie en visie). We zullen u in volgen-
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AANBEVELINGEN VANUIT
DE DOCENTEN

1. Met elkaar in gesprek zijn over onderwijs.
2. Leer van en met elkaar.
3. Evaluatie en herformulering van doelen
en plannen.
4. een intern en extern kritische omgeving vormen
om de kwaliteitsstandaard te handhaven en te
borgen.
5. Meer reflectie en evaluatie van- en met de
leerlingen.
6. Leerlingen meer monitoren en activeren in de les.
7. Samen sterker worden en gebruik maken van
elkaars ervaringen.
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Nieuwsbulletin

de bulletins informeren over het plan van aanpak en de vervolgstappen. Ook is ‘Leren Verbeteren’ het thema van de Jaarvergadering van de Oudervereniging op dinsdag 12 november a.s. (zet u
deze datum alvast in de agenda!).

O

p dinsdag 12 november a.s. organiseert de Oudervereniging
de Jaarvergadering, waarbij het thema van de avond ook in
het teken van ‘Leren Verbeteren’ staat.
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WAT WE
KOESTEREN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aandacht voor elkaar.
Ruimte om jezelf te mogen zijn.
Leerlingen hun talenten aan laten spreken.
Zelfstandigheid.
Vertrouwen en verantwoordelijkheid.
Een veilige omgeving.
Ouders en leerlingen kiezen bewust voor onze
school.
8. Kleinschaligheid.
9. Vakmanschap.
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AANBEVELINGEN VANUIT
HET REVIEWTEAM

1. Werk breed aan onderwijskundig leiderschap.
2. Breng structuur, uniformiteit van regels en
afspraken aan.
3. Werk aan kwaliteit, o.m. door bij elkaar in de les
te kijken, te evalueren en leerlingen en ouders
hierbij te betrekken.
4. Maak met elkaar afspraken over aan welke
kwaliteit voldaan moet worden. Betrek ook
leerlingen en ouders hierbij. Zorg voor een
kritische omgeving waarin deze kwaliteit geborgd
kan worden.

