
  

         Drachten, 16 maart 2021. 
 
Geachte ouder(s) /verzorger(s) van de leerlingen van SWS It Werflân,  
 
Vandaag, 16 maart 2021, heeft het herstelonderzoek van de onderwijsinspectie plaatsgevonden op de 
school van uw kind(eren). Zoals u weet is de school ruim een jaar geleden als “zeer zwak” beoordeeld. 
De volgende onderwerpen zijn vandaag beoordeeld. 
 

a) OP1 Aanbod 
b) OP2 Zicht op ontwikkeling  
c) OP3 Didactisch handelen 
d) OP4 (Extra) ondersteuning 
e) SK1 Veiligheid 
f) OR1 Resultaten 
g) KA1 Kwaliteitszorg  
h) KA2 Kwaliteitscultuur  
i) KA3 Verantwoording en dialoog  

 
We zijn blij u te kunnen melden dat de onderwijsinspectie alle bovenstaande onderwerpen als 
voldoende heeft beoordeeld m.u.v. onderdeel C: OP3 Didactisch handelen. De waarneming van de 
inspectie is dat de leerkrachten goed les geven, maar dat er op een aantal onderdelen nog meer meters 
moeten worden gemaakt. Dit betekent dat de school niet meer het predicaat zeer zwak heeft, maar 
de komende periode nog wel als onvoldoende wordt beschouwd door de overheid.   
 
Onze grote dank gaat uit naar het schoolteam en de directeur (a.i.) mw. Paulien Veldman. Onder 
moeilijke omstandigheden door o.a. de coronacrisis is het hen gelukt om in korte tijd het onderwijs 
aan uw kinderen op een hoger plan te brengen. Dank gaat ook uit naar Egbert Klazenga die als 
medewerker onderwijs & kwaliteit van Adenium de school inhoudelijk zo sterk heeft ondersteund. 
 
Dankbaar zijn we ook voor de inzet van de medezeggenschapsraad van SWS It Werflân. ouders en 
leerkrachten uit deze raad hebben met hun opbouwende feedback bijgedragen aan het succes van 
onze school. Ook u als individuele ouder willen we op deze plaats bedanken. Wat was en is het fijn dat 
het team zoveel positieve reacties heeft gekregen op het werk wat verzet is voor uw kind(eren). 
We hopen als bestuur dat u dat ook in de komende periode wilt blijven voortzetten. 
 
Het team gaat de komende maanden aan de slag met het genoemde onderwerp. Onze verwachting is 
dat in het najaar van 2021 de inspectie opnieuw langs komt voor haar eindoordeel. Dit betekent nu 
dat er verder gebouwd kan worden aan de ontwikkeling van SWS It Werflân. Dé plek in Rottevalle waar 
uw kind “leert te leren en het leven leert te leven”.  Als bestuur van Adenium wensen we een ieder die 
daarbij is betrokken, alle goeds toe voor de toekomst. 
 
Met een hartelijke groet, 
Thijs Praamstra & Bas van Loo,   College van bestuur van Stichting Adenium 


