
Nieuwsbrief september 2021

Beste ouders,

De zomervakantie is alweer ten einde en we hopen op een mooie september
maand met lekker weer. Met het einde van de zomervakantie betekent het dat het
nieuwe schooljaar weer van start is gegaan met de eerst lesdag op zaterdag 4
september. Dit schooljaar verwelkomen wij weer nieuwe leerlingen en enkele
Droomtorentjes die doorstromen naar groep 1. Bestuur en leerkrachten hebben
gedurende de zomerperiode alle voorbereidingen getroffen voor een goede start
van het schooljaar 2021/2022. Wij hebben een hoop informatie te delen dus lees
gauw verder.

Van de leerkrachten
De eerste lesdag was op zaterdag 4 september a.s. en het team is weer helemaal
gereed voor een nieuw schooljaar.

Welkom nieuwe leerlingen
Vanuit de Droomtorentjes begint Ben in groep 1 bij Juf Hetty.  Daarnaast
beginnen ook Jim, Freddy, Steven en Ella in groep 1 en 2 bij Juf Hetty. Nieuw op
onze school zijn Milena (groep 5 & 6 bij Juf Nienke) en Derin (groep 3 en 4 bij Juf
Marga) en daarnaast begint ook Roemer bij de Droomtorens bij Juf Nienke. Wij
heten allen van harte welkom en wensen hen veel plezier op school.

Geen lesdag 9 oktober
Het schoolgebouw is niet beschikbaar voor lessen van NTC De Droomtorens
vanwege het schoolfeest van St Ebbes. De lesdag vervalt hierdoor.

Van het bestuur
Kwaliteitsonderzoek Inspectie van het Onderwijs
De kwaliteit van het onderwijs op NTC School De Droomtorens wordt eens per
vier jaar beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs, onderdeel van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De inspectie heeft op 17 en 18 mei 2021 een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op
NTC-De Droomtorens. Zij bezoeken Nederlandse scholen in het buitenland in
principe eens in de vier jaar. Vanwege COVID-19 is in januari 2021 een digitaal
stand van zaken gesprek met de school gevoerd. Vervolgens is er een compact
digitaal kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Bij zo'n onderzoek onderzoekt de
inspectie de belangrijkste standaarden die gaan over kwaliteitszorg, de kwaliteit
van de lessen, de onderwijsresultaten en de wijze waarop de school de leerlingen
volgt. De inspectie heeft beoordeeld dat de kwaliteit van het onderwijs op NTC
De Droomtorens voldoende is.

De inspectie geeft verder nog aanbevelingen omtrent gebieden waar verbetering
mogelijk is. De inspectie zegt hierover het volgende:
“De school heeft goed in beeld waar de leerlingen staan en hoe ze zich
ontwikkelen. Deze informatie kunnen de leraren nog beter benutten om hier
tijdens de lessen meer gebruik van te maken. Voor de verdere ontwikkeling van



het onderwijs liggen er kansen om teamafspraken te maken over de lessen en bij
elkaar te observeren”

Het volledige rapport is beschikbaar op onze website via deze link
inspectierapport

Barbecue start nieuwe schooljaar
Op zaterdag 11 september vindt de jaarlijkse school barbecue weer plaats. Ook
deze keer hebben wij weer de South Oxford Adventure Playground afgehuurd
voor dit evenement (https://soapoxford.org.uk/).
De dag start om 10:00 uur met een bijeenkomst van Ouder en Kindgroep De
Droomtorentjes. Om 12:45 uur na het einde van de lessen zullen alle kinderen
van de school met ouders en broertjes/zusjes aansluiten. Om 15:30 uur beginnen
we met opruimen.

Oudervergadering
Ieder jaar verzorgt het bestuur een oudervergadering voor geïnteresseerden om
iedereen op de hoogte te brengen van hoe NTC School De Droomtorens er voor
staat. Als bestuur kijken wij terug op het afgelopen jaar en welke successen
bereikt zijn en waar verbeteringen naar de toekomst nodig zijn.

De oudervergadering is een perfecte gelegenheid om je als ouder te laten
informeren over de school, het beleid en financiën maar ook op vragen te stellen
en terugkoppeling te geven aan het bestuur over je ervaringen als ouder van een
leerling op onze school.

De oudervergadering is gepland voor zaterdag 18 september a.s. en start om
09:30 uur in de centrale ruimte in de school. Wij verzorgen koffie, thee en
versnaperingen.

Benoeming nieuwe bestuursleden Evenementen
Wij zijn verheugd te melden dat het bestuur twee nieuwe leden heeft gevonden
die de functie van bestuurslid evenementen gaan vervullen. Met de komst van
Bart Koning en Suzanne Snellenberg (vader en moeder van Emily en Ben Koning)
kunnen Danielle en Pete het stokje overdragen. De barbecue op zaterdag zal hun
laatste evenement zijn. Het bestuur wil hen graag bedanken voor de vele jaren
inzet die ervoor gezorgd hebben dat alle evenementen goed zijn verlopen. Op de
oudervergadering van 18 september a.s. kun je kennismaken met Bart en
Susanne. Wij heten hen van harte welkom als nieuwe bestuursleden.

Lesgeld 2021/2022
Van onze penningmeester ontvangen jullie in de maand september een factuur
voor het lesgeld met het te betalen bedrag en betalingsinstructies. Een
vriendelijk verzoek om tijdig de maandelijkse automatische overschrijving op te
zetten of betaling ineens vooraf.

Vacature bestuurslid kwaliteitszorg

https://dedroomtorens.org.uk/wp-content/uploads/2021/08/Rapport-kwaliteitsonderzoek-NTC-PO_Droomtorens-2020.pdf
https://soapoxford.org.uk/


Er is een vacature beschikbaar voor de functie van bestuurslid kwaliteitszorg met
ingang van het nieuwe schooljaar. Ons huidige bestuurslid Bregje Neal gaat zich
volledig richten op haar opleiding tot NTC leerkracht in de komende 18 maanden
en heeft aangegeven helaas de bestuursfunctie op te moeten geven.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste ouder die enkele uren per maand de
verantwoordelijkheid op zich wil nemen voor de volgende activiteiten:

▪ Algemeen kwaliteitsbeleid.

▪ Planning/voorbereiding toekomstige kwaliteitsmetingen en inspecties.

▪ Zorg voor uitvoering enquêtes en andere kwaliteitsinstrumenten.

▪ Jaarlijkse ouder-enquête school.

▪ Schoolverlaters enquête.

▪ DBS check leerkrachten.

Mocht je interesse hebben en meer willen weten, neem dan even contact op met
Bregje Neal via kwaliteitszorg@dedroomtorens.org.uk of spreek haar aan op
zaterdagen op school. Indien je deze functie op je wil nemen, stuur dan even een
mail naar voorzitter@dedroomtorens.org.uk met een korte motivatie.

Hartelijke groeten,

Het bestuur van de Droomtorens
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