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Nieuwsbrief nummer 9 
 
Julianadorp, 13 december 2021 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2021. Een nieuwsbrief met informatie over de kerstactiviteiten en 
een heel mooi resultaat van de Nederlandse onderwijsinspectie die de kwaliteit van onze school en 
ons onderwijs roemt in haar rapport. 
 
Kerstmarkt. 
Vanaf morgen  tot en met donderdagavond 16 december zijn onze leerlingen heel intensief bezig 
met de voorbereidingen en de uitvoering van de Kerstmarkt. Veel kunstzinnige en creatieve ideeën 
zijn in voorbereiding en vragen om een gezamenlijke aanpak. Donderdag 16 december vanaf 18.30 – 
21.00 uur zijn alle ouders en familieleden van onze leerlingen welkom op onze eigen kerstmarkt. 

Omdat dit een bijeenkomst wordt van meer dan 100 personen in de buitenlucht, zijn wij 
genoodzaakt de coronapassen te controleren bij aankomst. Denkt u er dus aan de QR code van uw 
vaccinatiebewijs bij u te hebben. 

 
Conceptrapport kwaliteitsonderzoek Nederlandse Inspectie. 
De Inspectie van het Nederlandse onderwijs heeft ons al heel snel een conceptrapport toegestuurd 
met daarin lovende woorden voor ons onderwijs en de organisatie. Het algehele oordeel is 
voldoende. (De Inspectie kan alleen maar onvoldoende of voldoende geven.) In de toelichting geeft 
men heel positieve inhoudelijke feedback op de kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid, de sfeer 
en de deskundigheid van het docententeam. Al met al volop redenen om heel trots te zijn op elkaar. 
Dank aan iedereen , ouders, leerlingen, bestuur en collega’s, die hieraan op een fantastische manier 
hebben bijgedragen. Zodra het rapport definitief is, zullen we het met u allen delen en het ook op de 
website plaatsen. 
 
Kerstvakantie. 
Op vrijdag 17 december begint de kerstvakantie voor de leerlingen. Wel zal er nog een korte 
jaarafsluiting zijn van het bestuur van de school waarbij zij alle betrokkenen bij de school danken 
voor hun bijdragen. De leerlingen van de leerlingenraad en de ouderraad zijn daarbij uitgenodigd. 
Op maandag 3 januari hebben de docenten van onze school een studiedag waar uitgebreid 
gesproken zal worden over ons onderwijskundig profiel en waar we opnieuw de puntjes op de i gaan 
zetten om ons onderwijs  iedere keer weer beter te maken. 
 
Op dinsdag 4 januari starten de reguliere lessen en verwachten we dus alle leerlingen weer terug op 
school. 
 

Tenslotte wens ik u allen, mede namens al onze collega’s, een hele fijne vakantie toe, mooie 
feestdagen en een hele goede start voor het nieuwe jaar 2022. 
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Met vriendelijke groet, 
 
Wim de Visser 
Rector. 
 


