Vmbo-school Kandinsky
Molenhoek versterkt
onderwijsbasis

In anderhalf jaar naar mooie voldoende van Inspectie én ouders
Kleinschalig, sportief, veilig, met persoonlijke aandacht voor iedere leerling en
goede communicatie met ouders: dat kenmerkt vmbo-school Kandinsky
Molenhoek. Afgelopen week bezocht de Inspectie voor het Onderwijs de school
om te kijken hoe het staat met het verbeterplan, dat anderhalf jaar geleden werd
ingezet. Conclusie: Kandinsky Molenhoek maakt zijn sterke punten inmiddels
meer dan waar en scoort een mooie voldoende. Een resultaat dat ouders en
leerlingen onderstrepen, zo blijkt uit de laatste tevredenheidsonderzoeken.
Directeur Erick Loermans en afdelingsleider Maartje Driessen zijn er trots op. De
afgelopen tijd hebben zij, met de inzet en medewerking van het hele team, vol gas
gewerkt aan het oppakken van de verbeterpunten die de Inspectie anderhalf jaar
geleden constateerde. Het verbeterplan lag al op tafel toen de Inspectie destijds de
school bezocht, vertelt Erick. ‘De Inspectie bevestigde wat we zelf ook in kaart hadden
gebracht. We wisten goed wat we wilden verbeteren. Daar plukken we nu de vruchten
van.’ Want ondanks de uitdagingen die corona het afgelopen jaar met zich meebracht,
is de school erin geslaagd om de sterke punten verder uit te bouwen en te versterken.
‘We kennen je’
Zo was persoonlijke aandacht voor iedere leerling altijd al kenmerkend voor Kandinsky
Molenhoek, maar door het verbetertraject heeft dit nadrukkelijker vorm gekregen
binnen het onderwijs. Maartje licht toe: ‘Ons motto is: ‘We kennen je’. Dat zie je terug
in hoe we nu werken. We leveren maatwerk in de begeleiding van leerlingen. Mentoren
hebben een coachende rol. Zij beginnen en eindigen elke dag met ‘hun klas’ en hebben
daarmee goed zicht op het welbevinden van de individuele leerlingen en op de
dynamiek in de groep. Ook hebben we de lesuren verkort, zodat ze aansluiten op de
behoefte van onze leerlingen.’

Communicatie met ouders

Daarnaast is de band met ouders verstevigd. Erick: ‘Dat leverde een compliment op
van de Inspectie, en het blijkt ook uit de tevredenheidsonderzoeken onder ouders. Zij
waarderen

de

goede

communicatie.’

Maartje

vult

aan:

‘We

voeren

driehoeksgesprekken met leerlingen en ouders, en ook daarbuiten zijn de lijntjes kort.’
Het geeft voldoening dat zowel Inspectie als ouders en leerlingen Kandinsky
Molenhoek een mooie voldoende geven, anderhalf jaar nadat de verbeteringen zijn
ingezet, vinden Erick en Maartje. ‘De kracht van onze school zit voor een groot deel in
de kleinschaligheid en de aandacht en veiligheid die dat met zich meebrengt. Die
kracht is weer helemaal terug’, besluit Erick.

Over Kandinsky Molenhoek
Kandinsky Molenhoek is een kleine vmbo-school met 210 leerlingen. Sport, health
en events staan centraal in het profiel. In de brugklas krijgen leerlingen naast de
standaardvakken 9 lesuren sport en bewegen in de week, zowel binnen als buiten
in de bosrijke omgeving. Leerlingen uit groep 8 en hun ouders die kennis willen
maken met Kandinsky Molenhoek zijn van harte welkom om contact op te nemen
voor een persoonlijke rondleiding door de school. Bel naar 024 – 358 41 86 of kijk
op www.kandinskymolenhoek.nl

