PERSBERICHT
OSG De Hogeberg start verbeterplan
OSG De Hogeberg heeft een start gemaakt met het verbeteren van de kwaliteit van het
onderwijs. Het bestuur en de Raad van Toezicht hebben vastgesteld dat niet alles even
goed loopt op school en besloten tot een verbeterplan. Die vaststelling is vorige week door
de onderwijsinspectie bevestigd in een gesprek met de schoolleiding, het bestuur en de
Raad van Toezicht.
Het havo-onderwijs is door de inspectie als zeer zwak betiteld. Het vmbo en het vwo acht
de inspectie van niet voldoende kwaliteit op een aantal punten. Daarnaast heeft de
inspectie ook positieve punten geconstateerd. Zo voelen de leerlingen zich opvallend veilig
op school; een voorwaarde voor een goed leerproces.
De inspectie noemt de bevindingen een ‘zware boodschap’ voor de school, met name voor
de medewerkers die iedere dag hun uiterste best doen. “Dat is het ook,” vindt de Raad van
Toezicht bij monde van voorzitter R. Limper, “maar het is zeker geen verrassende
boodschap. De Raad heeft in de achterliggende maanden met verschillende geledingen in
school gesproken. Daarnaast is ook goed geluisterd naar diverse signalen uit de Texelse
samenleving. Al met al waren wij, samen met het bestuur, tot de conclusie gekomen dat een
verbeterplan nodig is. Overigens gaan we nog in gesprek met belangrijke partijen op het
eiland, waaronder TOP en de gemeenteraad. Dat kan ook nog nieuwe aandachtspunten
opleveren.”
De door de inspectie genoemde punten vragen om acties op korte en op middellange
termijn. Op korte termijn gaat de school aan de slag met een verbeterde aanpak richting het
eindexamen, waarbij de ruimte tot herkansing, binnen de wettelijke mogelijkheden wordt

opgerekt. Meer tijd is nodig om de deskundigheid van docenten verder te
professionaliseren, zodat de lesstof effectiever wordt aangeboden. Overigens heeft de
inspectie laten weten dat een aantal docenten nu ook al gedifferentieerd lesgeeft.
Het is alom bekend dat de school last heeft van veel lesuitval. Daarvoor zijn verschillende
oorzaken. Het aantal uitgevallen lessen is op de school hoog, dit betekent iets voor de
wettelijke onderwijstijd. In het vmbo en het vwo is de doorstroom naar het examen en de
examenresultaten voldoende. Helaas geldt dat niet voor het havo. “We investeren nu extra
in de voorbereiding van de examens,” zegt rector-bestuurder M. Engbrenghof. “Daarnaast
worden er in de voorexamen- en examenklassen extra vaklessen gegeven en kunnen
leerlingen nog steeds, desgewenst, extra persoonlijke begeleiding krijgen.”
Inmiddels is er al een nieuw rooster ingevoerd. De leerlingenraad heeft laten weten dit
rooster een verademing te vinden en met een gerust hart de examens tegemoet te zien. De
inspectie heeft dit nieuwe rooster niet bij het onderzoek kunnen betrekken.
De inspectie en de school hebben uitgesproken vertrouwen te hebben dat de OSG in staat is
de aangegeven verbeterpunten te realiseren; sommige op korte termijn, terwijl andere meer
tijd zullen vragen. Het huidige schooljaar zal de inspectie samen met de school en de Raad
van Toezicht de verbeteringen nauwgezet volgen. In mei komt de inspectie terug voor een
vierjaarlijks, regulier onderzoek. Daarbij komt ook de voortgang van het verbeterplan aan de
orde. Een heronderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs is voor oktober 2019 en februari
2020 gepland.

