Meierijstad

Onderzoek gemeente
Onderzoek naar voor- en vroegschoolse educatie

Datum vaststelling: 16 april 2020

Samenvatting

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de wijze waarop de
gemeenten de verplichtingen aangaande het gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) nakomen. Gemeenten hebben
hiervoor een digitale vragenlijst ingevuld.
Volgens de analyse van de digitale vragenlijst van de
gemeente Meierijstad bestaan er mogelijk risico’s ten aanzien van de
uitvoering van de wettelijke vve-verplichtingen in deze gemeente. We
hebben daarom besloten een onderzoek uit te voeren.
We hebben de vragenlijst geverifieerd aan de hand van de
aangeleverde documenten en de toelichting daarop, in een gesprek
met betrokkenen van de gemeente. Vervolgens hebben we de eisen
met betrekking tot het vve-beleid beoordeeld en de eigen aspecten
van kwaliteit gewaardeerd.
Wat gaat goed?
Sinds de fusie tot de gemeente Meierijstad is door de verschillende
partners voor vve hard gewerkt om het vve beleid binnen de
gemeente eenduidig vorm te geven. Alle partners lijken welwillend om
samen te werken. Dit heeft geresulteerd in een ambitieakkoord
waarvan de thema’s recent verder uitgewerkt zijn. In die
samenwerking klinkt duidelijk de collectieve ambitie om zich
gezamenlijk in te zetten voor kinderen uit de gemeente Meierijstad.
Binnen de gemeente zijn inmiddels eenduidige afspraken over welke
peuters voorschoolse educatie nodig hebben. Ook is er binnen de
gemeente een passend netwerk van instanties die extra hulp bieden
aan peuters en ouders die dat nodig hebben.

Gemeente: Meierijstad
Gemeente nummer: 1948
OAB-budget gemeente 2020:
€ 1390.900
Aantal houders in de gemeente
zonder voorschoolse educatie: 17
Aantal houders in de gemeente met
voorschoolse educatie:4
Aantal kinderdagverblijven
met voorschoolse educatie in de
gemeente: 26
Aantal schoolbesturen in de
gemeente: 4
GGD-regio: GGD Hart van Brabant

Wat kan beter?
De gemeente kan nog meer sturen op de ontwikkeling en de
uitvoering van het beleid van voor- en vroegschoolse educatie. Het
nieuwe gemeentelijke beleidskader is daarvoor een goede aanzet.
De gemeente heeft ook een verantwoordelijkheid bij het vaststellen of
haar eigen vve-beleid het gewenste effect heeft. Daarom moet ze met
de kinderopvangvoorzieningen en scholen afspraken maken welke
informatie over de kwaliteit en de resultaten ze nodig heeft. Nu de LEA
is vastgesteld komt er ruimte om ook aandacht te besteden aan de
vraag of alle partijen met hun inspanningen het gewenste effect
bereiken.
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Wat moet beter?
De gemeente heeft nog onvoldoende zicht op het bereik van de
doelgroeppeuters, omdat op dit moment niet helder is of er
voldoende kindplaatsen beschikbaar zijn en niet wat het non-bereik
is.
De gemeente moet met de schoolbesturen definitief afspreken over
wat ze willen dat kleuters kennen en kunnen aan het eind van groep 2.
Het is namelijk de bedoeling van vve dat de kleuters zonder, of met
een zo klein mogelijke achterstand, aan de leerstof van groep 3
kunnen beginnen.
Ook het inzicht in het bereik vraagt aandacht omdat nu onduidelijk is
hoeveel kinderen als doelgroeppeuter aangemerkt zijn en of deze
kinderen ook daadwerkelijk een voorziening bezoeken.
Daarnaast voldoet de doorgaande lijn niet aan de eisen. Als gevolg
van de fusie naar Meierijstad zijn de afspraken over de doorgaande lijn
en overdracht van kindgegevens namelijk niet vastgelegd. Op dit
moment vindt er al wel overleg plaats over hoe de warme overdracht
moet gaan plaatsvinden.
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1 . Opzet onderzoek
De inspectie heeft onderzoek uitgevoerd bij de gemeente Meierijstad.
Werkwijze
• Analyse van de beantwoorde digitale vragenlijst in relatie tot de
bevindingen tijdens eerder onderzoek van het vve-beleid van de
gemeente;
• Analyse van aanvullend opgevraagde informatie in relevante
beleidsdocumenten van de gemeente;
• Intern overleg met het team Kinderopvang over GGD-toezicht in
de gemeente;
• Een gesprek met de betrokken wethouder en beleidsambtenaar
over het vve-beleid van de gemeente;
• Beoordeling van het vve-beleid van de gemeente Meierijstad.
Bij het onderzoek naar vve-gemeenten worden de volgende
standaarden onderzocht.

Standaarden gemeente

Onderzocht

1. Gemeentelijk beleid
1.1 Definitie doelgroepkind

●

1.2 Bereik

●

1.3 Toeleiding

●

1.4 Doorgaande lijn

●

1.5 Resultaten

●

1.6 Vve-coördinatie op gemeentelijk niveau

●

2. Vve beleidscontext
2.1 Integraal vve-programma

●

2.2 Ouders

●

2.3 Externe zorg

●

2.4 Interne kwaliteitszorg voor- en vroegscholen

●

2.5 Systematische evaluatie en verbetering van vve op
gemeentelijk niveau

●

3. Vve condities
3.1 De gemeente heeft geregeld dat de GGD de
basiskwaliteit van de voorscholen beoordeelt

●

3.2 Er is een gemeentelijk vve-subsidiekader

●

Onderzoeksactiviteiten
Wij hebben de jaarlijkse vragenlijst, ingevuld door de gemeente,
geverifieerd. Dit hebben we gedaan aan de hand van de aangeleverde
documenten en de toelichting daarop, in een gesprek met
betrokkenen van de gemeente. Vervolgens hebben wij de eisen met
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betrekking tot het vve-beleid beoordeeld en de eigen aspecten van
kwaliteit gewaardeerd.

Legenda

Legenda
De beoordeling en waardering van standaarden wordt in dit rapport
aangegeven door de hiernaast geplaatste legenda.

Beoordelingen en
waarderingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de resultaten van het gemeentelijke onderzoek
naar vve en de afspraken over het vervolgtoezicht.
In hoofdstuk 3 hebben we de reactie van de gemeente op het
onderzoek naar vve en de rapportage daarover opgenomen.
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2 . Resultaten onderzoek op
gemeenteniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek bij de
gemeente Meierijstad op de standaarden voor vve.

Samenvattend oordeel
De gemeente Meierijstad voldoet ten dele aan het wettelijke
verplichting voor wat betreft vve. Dit komt doordat het nog ontbreekt
aan resultaatafspraken voor vve met de schoolbesturen. Ook het
inzicht in het bereik vraagt om aandacht. Aan de overige wettelijke
vereisten voldoet de gemeente, maar er is zeker nog ruimte voor
versterking van onderdelen zoals de doorgaande lijn.
Versterking is verder zeker ook mogelijk binnen de vvebeleidscontext, waar het gaat om evaluatie van vve op de niveaus van
vve-locaties en gemeente.
De vve-condities voldoen aan de wettelijke eisen.
Gemeentelijk vve-beleid
Context:
De gemeente Meierijstad is op 1-1-2017 ontstaan uit een fusie van drie
gemeenten (Sint-Oedenrode, Veghel en Schijndel). Na deze fusie zijn
de betrokken partijen met elkaar in gesprek gegaan over de nieuwe
gezamenlijke LEA. Er is daarbij veel aandacht besteed aan het bij
elkaar brengen van de verschillende partijen en zo een goed
fundament voor vve en onderwijsachterstandenbeleid binnen de
gemeente te realiseren. Inmiddels hebben de onderwijspartijen
gezamenlijk een ambitie akkoord geschreven dat aansluit op de
mijlpalen van het gemeentelijk beleid (met de thema’s Participatie,
Leefbaarheid, Innovatie, Duurzaamheid en Gezondheid).
In het ambitie akkoord worden speerpunten beschreven waar het
onderwijs en de gemeente de komende jaren focus op willen leggen.
In de LEA, die inmiddels is geformuleerd, zijn deze speerpunten
verder uitgewerkt aan de hand van drie hoofdthema’s:
1. Onderwijsachterstanden (voortvloeiend uit de wettelijke
verplichting)
2. Aansluiting onderwijs-jeugdhulp (de keuze en ambitie van
partijen)
3. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (de keuze en ambitie van
partijen).
Na een bijeenkomst in 2019 met de LEA partijen zijn ten aanzien van
punt 1 vijf subthema’s gekozen die inmiddels in de LEA zijn uitgewerkt
en waarop acties zijn geformuleerd.
- Voorschoolse voorzieningen
- Voor- en Vroegschoolse Educatie (vve)
- Doorgaande ontwikkellijn
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- Schakelklas (NT2 onderwijs) en het vervolg
- Ouderbetrokkenheid
De uitwerking van het ambitie akkoord en de LEA zijn nu vastgesteld
beleid, maar de uitvoering van de doelen en afspraken in de gemeente
functioneren nog niet altijd zo in de praktijk.
Zo zijn bijvoorbeeld de resultaatafspraken nog niet definitief
vastgesteld.
Het overgrote deel van de doelgroepkinderen binnen de gemeente
Meierijstad bevindt zich in de kern Veghel. Als gemeente stuurt men
op complete kindnetwerken. Deze zijn (onder andere) ondergebracht
in multifunctionele accommodaties (MFA) en educatieve basiscentra
(EBC). Daarnaast zijn er ook 'losse' scholen waar peuteropvang,
kinderopvang en/of buitenschoolse opvang geboden wordt.
Behalve in de kern Boerdonk, zijn alle kindnetwerken compleet.
Een mooie ontwikkeling overigens is dat er in Boerdonk nu ook
buitenschoolse opvang aangeboden gaat worden, tenminste die
plannen liggen er. Dat zou betekenen dat de gemeente overal een
compleet kindnetwerk heeft.
In 2019 werd door het Expertisecentrum Nederlands een breed
taalonderzoek uitgevoerd in Meierijstad. In het onderzoek werd
gekeken naar de taal- en leerprestaties van leerlingen in het primair en
voortgezet onderwijs. De uitkomsten van het onderzoek waren ten
tijde van het gesprek nog niet beschikbaar. Maar zullen zodra ze
beschikbaar zijn, in het LEA overleg worden benut om te zien welke
acties gekoppeld worden aan dit taalonderzoek.

2.1. Voor- en vroegschoolse educatie in de
gemeente
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
weer op de standaarden van de kwaliteitsgebieden ‘Gemeentelijk vvebeleid (1)’, ‘Vve-beleidscontext (2)’ en ‘Vve-condities (3)’.
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Gemeentelijk vve-beleid
1.1 De gemeente heeft een doelgroepdefinitie
De gemeente heeft een doelgroepdefinitie en daarom beoordelen we
deze standaard als Voldoende.
De JGZ kan een indicatie afgeven op grond van risico’s in ontwikkeling
van het jonge kind. Ook de PM-ers van de kinderopvang spelen een
rol in het signaleren van mogelijke ontwikkelingsachterstanden door
deze te signaleren en in contact te treden met de JGZ. In de toekomst
wordt ook schuldsanering binnen het gezin als criterium voor risico op
eventuele achterstanden toegevoegd.

1.2 Binnen de gemeente is nog niet goed zicht op het bereik
We beoordelen deze standaard als Onvoldoende.
De gemeente voldoet daarmee niet aan de wettelijke verplichting
voldoende kindplaatsen te realiseren (art. 166, lid 1 WPO). Binnen de
gemeente is op dit moment niet helder of er voldoende kindplaatsen
beschikbaar zijn en niet wat het non-bereik is. In de gemeente worden
geen kindplaatsen expliciet gereserveerd voor doelgroeppeuters. De
aanbieders van VE hebben veelal meerdere locaties, mocht er op de
ene locatie geen plaats zijn, dan is er op de andere locatie wel plaats.
Het non-bereik is daarmee een inschatting (aantal doelgroeppeuters
140, beschikbare kindplaatsen 124, non- bereik 16).
Met het consultatiebureau zijn recent al wel afspraken gemaakt over
een meer sluitende registratie van het non-bereik.
1.3 De toeleiding naar voorscholen is geregeld
We beoordelen de toeleiding als Voldoende.
De gemeente heeft met JGZ afgesproken dat zij verantwoordelijk zijn
voor indicatie van doelgroeppeuters en toeleiding naar locaties met
voorschoolse educatie binnen de gemeente. Daarmee voldoet de
gemeente aan de wettelijke verplichting.
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De gemeente beschikt echter niet over evaluatieve gegevens vanuit
JGZ waarin staat om hoeveel indicaties het in voorgaande jaren ging
en hoe groot mogelijk het non-bereik is.
De gemeente is in gesprek met JGZ en gastouderbureaus om beter in
beeld te krijgen om hoeveel doelgroep kinderen het werkelijk gaat en
of zij voorschoolse educatie ontvangen.

1.4 De doorgaande lijn voldoet nog niet aan de wettelijke eisen
De standaard beoordelen we als Onvoldoende.
Als gevolg van de fusie naar Meierijstad zijn de afspraken over de
doorgaande lijn en overdracht van kindgegevens niet vastgelegd. In
de voormalige drie gemeentes waren deze afspraken er wel en werden
deze ook gevolgd. Op dit moment vindt overleg plaats. De gemeente
faciliteert de methode KIJK, zodat er een eenduidig observatiesysteem
is.
Een van de acties uit de LEA is het ontwikkelen van een eenduidig
overdrachtsformulier voor doelgroepkinderen ten bate van de
doorgaande lijn. In 2020 wil men de knelpunten in de (warme)
overdracht en inzichtelijk maken en afspraken maken over de
overdracht indien de voorschool een ander kindvolgsysteem gebruikt
dan de vroegschool. Omdat de LEA volop in ontwikkeling is, is ook dit
nog volop in ontwikkeling.
Daarmee voldoet de gemeente niet aan artikel 167, lid 1a onder 3 van
de WPO.
1.5 Er zijn geen resultaatafspraken gemaakt
We beoordelen deze standaard als Onvoldoende.
Op dit moment zijn er nog geen afspraken gemaakt over het gewenste
ontwikkelingsniveau van met name de doelgroepkinderen, zodat ze
zonder of hooguit met een beperkte achterstand in groep 3 van de
basisschool kunnen beginnen. Daarmee voldoet de gemeente niet aan
artikel 167, lid b van de WPO.
In samenwerking met het basisonderwijs wordt dit jaar een nieuw
convenant opgesteld met resultaatafspraken om
ontwikkelachterstanden te bestrijden. Ook dit is dus inmiddels
onderwerp van gesprek binnen de LEA.
1.6 De vve-coördinatie op gemeentelijk niveau wordt duidelijk
versterkt
De standaard waarderen we als Voldoende.
Na de fusie tot gemeente Meierijstad is op initiatief van de gemeente
LEA en vve opgepakt. In het recente LEA-document heeft de
gemeente per LEA-thema doelen beschreven die in 2023 bereikt
moeten zijn en uitgewerkt in acties per jaar ten aanzien van vve.
Daarbij heeft de gemeente een onafhankelijk vve- coördinator.
De LEA 2020-2023 laat een hoge ambitie zien: geen enkel kind in
Meierijstad heeft een onderwijsachterstand. Door (innovatieve)
samenwerking bereiken we kinderen, bieden we kansen en kwaliteit,
aansluitend op de ontwikkelbehoefte van het kind. Op papier klinkt
het vve-beleid veelbelovend. De ambities en doelen zijn duidelijk. Er
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lijkt voldoende sturing en coördinatie vanuit de gemeente
beschikbaar om dit ook te kunnen realiseren.
Vve-beleidscontext
2.1 Er wordt gebruik gemaakt van een integraal vve-programma en
kindvolgsysteem
We waarderen de standaard als Voldoende.
De gemeente heeft in haar subsidievoorwaarden opgenomen dat
gebruik gemaakt moet worden van een integraal programma. In de
praktijk gebruiken alle vve-locaties een programma en bijbehorend
kindvolgsysteem dat aan de eisen voldoet.

2.2 Het gemeentelijk ouderbeleid kan beter
We waarderen deze standaard als Kan beter.
Ouderbetrokkenheid is een van de speerpunten die is opgenomen in
de recent vastgestelde LEA. Hierin staat ook voor wat betreft ouders
verwoord wat men in 2023 wil bereiken. Zo staat voor dit jaar gepland:
• Inventarisatie en evaluatie van ouderbetrokkenheid bij vve
partners, kinderopvang, schoolbesturen en Taalvijver bij kinderen
met een ontwikkelachterstand.
• Het maken van resultaatgerichte afspraken met uitvoerders van
taalstimuleringsprojecten die gericht zijn op ouderbetrokkenheid
zoals de Voorleesexpress en vervolgprojecten zoals bijvoorbeeld
Taal voor thuis/ Digi-thuis.
• Ontwikkeling van een taalkaart zodat voor professionals en
ouders inzichtelijk wordt waar men met vragen over taal terecht
kan.
Er is dus een duidelijke visie en doelen op ouderparticipatie, die de
komende periode versterkt worden.
2.3 Er is een toegankelijk netwerk van externe zorg
We waarderen deze standaard als Kan beter.
Ook dit is als een van de speerpunten opgenomen in de recent
opgestelde LEA. Hierbij wordt nadrukkelijk ook geïnvesteerd in
verbreding van de ambitie naar de kinderopvang. Hierover worden de
gesprekken inmiddels gevoerd.
Er valt echter nog veel te winnen. Sinds de transitie Jeugdzorg is het
uitgangspunt; ‘een gezin, een plan, een regisseur’. In de praktijk blijkt
dit nog niet altijd vlekkeloos te verlopen. Het is niet altijd duidelijk
wanneer passend onderwijs dan wel jeugdhulp van toepassing is.
Daarnaast kan ook de samenwerking tussen kinderopvang en BJG
versterkt worden.
Dit jaar worden daarom richting kinderopvang al de volgende acties in
gang gezet: het leggen van verbinding tussen kinderopvang en
jeugdhulp, goede voorbeelden delen en waar nodig kinderopvang
laten aansluiten bij zorgoverleg in het basisonderwijs.
2.4 Er zijn afspraken over interne kwaliteitszorg met voor- en
vroegscholen, maar kan zich verder verdiepen
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We waarderen deze standaard als Voldoende.
In de subsidievoorwaarden is opgenomen dat de aanbieder meewerkt
aan de resultaatafspraken vve en levert gegevens aan voor de
monitor. Omdat deze resultaatafspraken nog in praktijk gebracht
moeten worden, ontstaat ook nu pas de mogelijkheid om dit
onderdeel te verstevigen. De gemeente oriënteert zich op de
mogelijkheden om een monitor uit te laten voeren door een externe
partij om zo meer zicht te krijgen op de effecten van het vve beleid.
Het zou dan moeten gaan om een monitor van meer dan de besteding
van middelen en het aantal bereikte doelgroepkinderen. Ook de
kwaliteit van het pedagogisch-educatief handelen van de pedagogisch
medewerkers en de wijze waarop het vve-programma wordt gebruikt,
de omvang en kwaliteit van zorg en begeleiding die peuters is
geboden en welke ontwikkeling de doelgroeppeuters hebben
doorgemaakt, zouden deel uit kunnen maken van een kwalitatieve
rapportage aan de gemeente.
Het bovenstaande geldt natuurlijk niet alleen voor de houders van de
vroegscholen. Ook van de samenwerkende voorscholen kunnen, naast
de bereikte resultaten ook de hiervoor genoemde kwaliteitsgegevens
gevraagd worden.

2.5 Er is nog geen systematische evaluatie en verbetering van vve op
gemeentelijk niveau
Deze standaard waarderen we als Kan beter.
De gemeente beschikt momenteel, als gevolg van de fusie en het
opnieuw vormgeven van de LEA, over beperkte evaluatieve gegevens,
voornamelijk kengetallen. Kwalitatieve gegevens, verzameld door de
organisaties zelf of verkregen via een monitor zijn er nu nog niet.
Reflectie op de effecten van het eigen vve-beleid is daarmee nu nog
niet mogelijk en conclusies voor verbetering of aanpassing van beleid
zijn nu nog niet aan de orde.
Vve-condities

3.1 De GGD beoordeelt de basiskwaliteit van de voorscholen.
Deze standaard beoordelen we als Voldoende.
De gemeente heeft met de GGD sluitende afspraken gemaakt over
een jaarlijkse beoordeling van de basisvoorwaarden voor
voorschoolse educatie bij de betrokken voorscholen.
3.2 Er is een gemeentelijk vve-subsidiekader.
We waarderen deze standaard als Voldoende.
De gemeente heeft een vve-subsidiekader. Hierin staan de
voorwaarden vermeld, waaraan de organisatie moet voldoen als ze
voorschoolse educatie gesubsidieerd wil hebben. In deze
subsidievoorwaarden zijn tevens aanvullende inhoudelijke eisen
opgenomen, zoals de vve locatie werkt mee in het kindnetwerk.
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2.2. Afspraken vervolgtoezicht
Tekortkoming

Wat verwachten wij?

Vve gemeente

... van de gemeente

Het inzicht in het bereik voldoet niet
aan de wettelijke eisen. De
gemeente voldoet daarmee niet aan
de wettelijke verplichting voldoende
kindplaatsen te realiseren (artikel
166, lid 1 WPO).
De gemeente maakt inzichtelijk of er
voldoende kindplaatsen beschikbaar
zijn.

De gemeente zorgt voor inzicht in
het bereik en de realisatie van
voldoende kindplaatsen én stuurt
ons uiterlijk 1 september 2020
informatie over de gemaakte
afspraak toe.

De doorgaande lijn voldoet niet aan
de eisen. Daarmee voldoet de
gemeente niet aan de wettelijke eis
(artikel 167, lid 1a onder 3 van de
WPO).

De gemeente maakt met de
betrokkenen definitieve afspraken
over de doorgaande lijn én stuurt
ons uiterlijk 1 september 2020 de
gemaakte afspraak toe.

De gemeente heeft nog geen
afspraken met de schoolbesturen
gemaakt over wat de resultaten van
vroegschoolse educatie moeten zijn.
De gemeente voldoet hiermee niet
aan de wettelijke eis (art. 167, lid 1b
van de WPO).

De gemeente spreekt met de
schoolbesturen definitief af wat de
resultaten van de vroegschoolse
educatie moeten zijn én stuurt ons
uiterlijk in het tweede kwartaal van
2021 de gemaakte afspraak toe.
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3 . Reactie van de gemeente
Hieronder geeft het college van B en W een reactie op de uitkomsten
van het onderzoek. De gemeente Meierijstad geeft aan hoe zij
hiermee aan de slag gaat.
Het gesprek met de Inspectie van het Onderwijs hebben wij als heel
waardevol ervaren. Wij waarderen het dat kritisch is gekeken naar de
stand van zaken van het VVE beleid binnen onze gemeente. Als gevolg
van de fusie is er al veel werk verzet om eenduidig beleid te krijgen en
heeft de ondersteuning van het individuele kind onze prioriteit gehad.
Samen met onze partners is er een mooie basis gelegd in de Lokaal
Educatieve Agenda. De geconstateerde punten die beter kunnen en
moeten in dit inspectierapport hadden wij ook voor ogen en hebben
wij daardoor ook een plek gegeven in de LEA Meierijstad.
In het beleidskader voorschoolse voorzieningen en
ontwikkelachterstanden, vastgesteld in 2017, is als onderdeel van de
warme overdracht besloten tot de invoering van KIJK! bij alle VVE
aanbieders. Als gemeente hebben we hier een faciliterende rol in
gehad waardoor aanschaf en opleiding mogelijk is geworden.
Met de GGD zijn inmiddels sluitende afspraken gemaakt over het
monitoren van het bereik van doelgroepkinderen. Hierbij is een
nauwe samenwerking tussen GGD, gemeente, VVE coördinator en
aanbieder.
De VVE coördinator speelt een belangrijke rol om ouders/verzorgers te
ondersteunen indien zij het lastig vinden gebruik te gaan maken van
het aanbod.
De doelgroep definitie is recent uitgebreid met het criterium
‘schuldhulp/bewind voering’. Hierdoor sluiten we ook goed aan bij de
berekeningen van het CBS.
In het VVE overleg van maart met de voorschoolse voorzieningen is
gesproken over de op te stellen resultaatafspraken. Ook zij willen
graag inzage in een objectievere meting van de vooruitgang van de
kinderen. Hierbij wordt aansluiting gezocht met de beschikbare
informatie in KIJK!.
Op 14 mei staat het eerstvolgende LEA overleg gepland. Dit
inspectierapport zal in dit gremium worden besproken, met speciale
aandacht voor de met een onvoldoende beoordeelde onderdelen.
Tijdens dit overleg willen we concrete afspraken maken over de
resultaten en de doorgaande lijn/warme overdracht.
Gemeente Meierijstad gaat zich als één van de 50 gemeenten in
Nederland aansluiten bij het Programma Gelijke Kansen. Ook
daarmee verwachten we een beter sluitend aanbod te organiseren om
ontwikkelachterstanden tegen te gaan en gelijke kansen zoveel
mogelijk te stimuleren. Onze aandacht in de Agenda Meierijstad gaat
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dan specifiek naar de doorgaande lijn (flexibele tutoren in groep 1 en 2
voor doelgroepkinderen én extra ondersteuning voor kinderen die na
een (half) jaar Taalvijver de overstap maken naar de reguliere
basisschool) en de uitkomsten van het Taalonderzoek.
Wij dragen er zorg voor dat u tijdig geïnformeerd wordt over de acties
en afspraken om de geconstateerde verbeterpunten op te lossen.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

