
Tussen alle hectiek van de teamuit-
jes, het afscheid van groep 8, de laat-
ste oudergesprekken en de grote 
schoonmaak door nog een laatste 
nieuwsbrief van je bestuur. Een 
nieuwsbrief met veel informatie in 
beknopte vorm. 
❶ Om te beginnen de felicitaties 
voor de teams van De Zevensprong 
en Het Podium. De inspectiebezoe-
ken op jullie scholen hebben erin ge-
resulteerd dat jullie het basisarrange-
ment houden en dus voor de komen-
de jaren zijn ”goedgekeurd”. Een ge-
ruststellende gedachte.  
❷ Voor Het Gein en De Zuiderzee 
blijft het nog even spannend. Zij krij-
gen respectievelijk in november en 
september de inspectie op bezoek. 
❸ Het oordeel van de inspectie is 
van belang, maar minstens zo be-
langrijk is de uitkomst van een tevre-
denheidsonderzoek. Dat gaan we 
dan ook doen op alle ABSA scholen in 
oktober van het nieuwe schooljaar. 
Ouders, bovenbouwleerlingen en ui-
teraard de teamleden worden dan 
bevraagd op hun tevredenheid over 
een breed scala van onderwerpen. 
❹ Volgend schooljaar gaan we ook 
aan de slag met het opstellen van 
een kwaliteitskader voor ABSA  

scholen. Wat is de basiskwaliteit die 
wij als scholen kunnen bieden? We 
hebben het dan over de ‘kwaliteits-
instrumenten’ die we gebruiken als 
leerlingvolgsystemen, tevredenheids-
onderzoeken en zelfanalyses gevolgd 
door collegiale audits en over de ni-
veau’s in leeropbrengsten die we als 
norm stellen. Een kleine werkgroep 
bestaande uit IB-ers, een directielid en 
een extern deskundige gaat hiermee 
aan de slag en zal eind oktober in het 
overkoepelende directie / IB overleg 
een voorstel presenteren. 
❺ Op basis van dat kwaliteits-
referentiekader gaan scholen leren op 
zelfgekozen onderdelen een zelfanaly-
se te maken. Hoe voldoen wij aan dat 
specifieke onderdeel van de basiskwa-
liteit? Deze analyse wordt dan daarna 
in de praktijk getoetst [ge-audit] door 
collega directeuren en IB-ers van een  
andere ABSA school.   
❻ ABSA heeft er met ingang van het 
nieuwe schooljaar weer 7 LB functies 
bij. Op Het Gein, Het Podium en Elzen-
hagen zijn respectievelijk een cultuur-
coördinator, een ICT-specialist, een 
HGOW specialist, een rekenspecialist 
en bouwcoördinatoren in LB functies 
benoemd. Gefeliciteerd Ilse, Bas, 
Nikie, Saskia, Anno, Stijn en Amanda!! 

Wist je dat …? 
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Met ingang van 12 augustus 
heeft het ABSA 
bestuursbureau een nieuw 
onderkomen. Ons nieuwe 
adres is dan: 

ABSA Scholengroep 
Frans Zieglerstraat 201 

1087 HN Amsterdam 

Nieuw mailadres: 
robgeul@absascholengroep.nl 

Nieuwe website: 

www.absascholengroep.nl 

Telefoon: 06-24655054 

 

En dan is het weer bijna zover:  

ZOMERVAKANTIE!! 
Even lekker geen wekker, 

geen kinderen, geen ouders, 
geen vergaderingen maar 

vrijheid. 
Veel plezier en kom gezond 

weer terug!! 

❼ In Amsterdam Noord gaat m.i.v. het nieuwe school-
jaar  zeer waarschijnlijk een Vrije School van start en dat 
heeft een hoop gedoe opgeleverd. Op Elzenhagen bleken 
nogal wat ouders te zitten die dat al jaren wilden en nu 
de kans aangrijpen om hun kind over te plaatsen naar die 
nieuwe school. Naast een forse aderlating voor Elzenha-
gen is de wijze waarop deze nieuwe school er gekomen is 
en het tijdstip, zo vlak voor de zomervakantie, erg frus-
trerend voor het team van Elzenhagen geweest. 
❽ Gedoe van een andere orde voor Het Podium.  De  
dependance van het Podium moet naar een ander ge-
bouw op IJburg. Dat gebouw ligt op 200 meter afstand 
van de huidige locatie en is de plek waar de school 7 jaar 
geleden van start is gegaan. Op zich geen verkeerd ge-
bouw maar wel wat verder afgelegen van het hoofdge-
bouw. In de dependance komen 6 groepen 3 en 4. 
❾ Voordeel van deze nieuwe dependance is wel dat er 
voldoende ruimte  is om een PLUSlokaal in te richten 
waar Het Podium, wellicht samen met De Zuiderzee en 
de Piet Hein met meer– en hoogbegaafde kinderen aan 
de slag kan. 
❿ De wijze waarop  ABSA Passend Onderwijs gaat in-
vullen wordt langzaam duidelijk.  Zoals we in de vorige 
nieuwsbrief al lieten weten gaan we daarin samen op-
trekken met enkele andere stedelijke bijzondere  school-
besturen waaronder ASKO en AMOS. De IB-ers zijn in hun 
laatste bijeenkomst hierover bijgepraat. In het begin van 
het nieuwe schooljaar zullen we hieraan een aparte 
nieuwsbrief besteden. 
⓫ Voor komend schooljaar staat er zoals je weet een 
ABSA studiedag op het programma. Voor het ochtend-
deel hebben we inmiddels een zeer inspirerende spreker 
‘geboekt’. Voor de verdere invulling van deze 
‘inspiratie’dag gaan we meteen in september een werk-
groep samenstellen. Als je het leuk vindt om daaraan 
deel te nemen stuur me dan een mailtje.  De dag is vrij-
dag 20 februari en we rekenen op ieders  aanwezigheid 
⓬ De GMR heeft in haar laatste vergadering van dit jaar 
afscheid genomen van 2 ouders van het eerste uur:  
Jacqueline Hospers van het Gein en Rob Vugs van de Piet 
Hein. Dank voor jullie inzet en grote betrokkenheid! 

Rob Geul                   

 


