Holsbeekse gemeentescholen krijgen

pluim van de inspectie!
De pedagogische kwaliteit en het zorgbeleid in de Holsbeekse gemeentescholen zijn er
de voorbije twee jaar flink op vooruit gegaan.

In het verslag van de inspectie van november 2008 lezen we: “Het schoolteam
onder leiding van de directeur leverde
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een wezenlijke inspanning om de onderwijskundige tekorten weg te werken
en om de school een nieuw, dynamisch
en eigentijds pedagogisch elan te geven.
De leraren leerden uit de geformuleerde
tekorten en grepen de schooldoorlichting aan om hun pedagogisch-didactisch
handelen en hun professionele kennis te
actualiseren en te verdiepen. De geboden
onderwijskwaliteit, de evenwichtige en
graduele opbouw doorheen de hele basisschool en specifiek het zorgbeleid, is in de
gemeentelijke basisschool van Holsbeek
substantieel verhoogd.“
Na ruim 2 jaar intensief werken, vaak
buiten de gewone schooluren, kunnen
de schoolteams van onze 3 vestigingen
terecht fier zijn op deze uitspraak van de
inspectie. En zij zien dit als een steun in
de rug om de ingeslagen weg verder te
zetten: onderwijs is steeds in beweging,
en de schoolteams zijn gemotiveerd om
deze bewegingen op de voet mee te volgen en te integreren in hun werk met de
kinderen.
“Je ziet en hoort zowel van kinderen als

van ouders dat de leerkrachten vernieuwing brengen in hun onderwijswerk.
De zorg in onze scholen kreeg meer
aandacht en werd verder uitgebouwd.“
vertellen burgemeester Hans Eyssen en
onderwijspromotor-gemeenteraadslid Ann
Spaepen. Het schoolbestuur wil verder
ondersteuning bieden aan dit proces, zoals
in onze beleidsnota staat: “Een kwaliteitsvolle dorpsschool betekent: onderwijs op
niveau, een modern pedagogisch project,
aandacht voor de mogelijkheden en eigenheden van elk kind, in een school die zich
gedragen weet door de lokale gemeenschap (oudercomité, schoolraad).”
“Verbetering van de kwaliteit, en niet
van de kwantiteit van ons gemeentelijk
onderwijs is ons belangrijkste doel voor
de volgende jaren”, verzekeren Hans
en Ann. “We willen zeker niet de vrije
scholen beconcurreren: die leveren ook
zéér goed werk voor de kinderen van onze
gemeente. Dat wat de gemeente doet,
willen we zo goed mogelijk doen, binnen
de mogelijkheden van wat een kleine
gemeente aankan.”
Ann Spaepen
gemeenteraadslid
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