
Samen, voor hún toekomst!  
Openbaar Onderwijs Terschelling 

Terschelling, 22 juni 2022  
 

Betreft informatie: Sociaal Pedagogisch Kwaliteitsteam- zorgstructuur 
 
 
Beste ouders, verzorgers en andere betrokkenen, 
 
Het afgelopen jaar is er in het openbaar onderwijs een prachtige kwaliteitsslag bereikt door de 
samenwerking tussen de scholen te versterken. 
Dit heeft geleid tot een integrale onderwijsvisie, waarbij de volgende doelen centraal staan: 

• Een doorgaande leerlijn tussen de openbare basisscholen én ook tussen de basisscholen en 
het voortgezet onderwijs. 

• Een betere aansluiting aan het eind van groep 8 en de start in de brugklas van het VO. 

• Het bundelen van krachten en talenten van de medewerkers. Dit betekent kennis en kunde 
delen en dus benutten in ons onderwijs om van én met elkaar te leren. 

 
De herziene zorgstructuur van het openbaar onderwijs zal aankomend schooljaar worden ingevoerd 
en verder worden ontwikkeld. De  gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) heeft hier 
onlangs mee ingestemd.  
 
Vanuit de integrale onderwijsvisie is het Sociaal Pedagogisch Kwaliteitsteam opgezet. 
Dit team is onderverdeeld in de volgende 2 gebieden: 

1. Onderwijskundig: 

• De onderwijskundig coördinator heeft de eindregie over het onderwijskundig beleid; stuurt 
de ondersteuning coördinatoren aan. 

• De ondersteuning coördinator begeleidt de zorg voor de kinderen op de eigen school 
(voorheen intern begeleider); zij voert begeleidingsgesprekken met ouders, verzorgers, 
teamleden en extern deskundigen. 

2. Pedagogisch klimaat: 

• De pedagogisch klimaat coördinator heeft de eindregie over het pedagogisch beleid; zij 
stuurt de schoolcoaches aan.  

• De schoolcoach stuurt samen met de locatiedirecteur het proces aan op school volgens de 
werkwijze van LeerKRACHT. Met als doel het creëren en bewaken van een veilig leerklimaat 
op school, én het samen vormgeven van de professionele cultuur op school. 

 
Hieronder ziet u een weergave, zoals aankomend schooljaar 2022-2023 wordt gestart: 

Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact op.  
Met vriendelijke groet, 
 
Jannie Docter 
Directeur-Bestuurder Openbaar Onderwijs Terschelling 
 


