
>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 P agina 1 van 2  

 

 

 
 

 

 

 

Uw Kamer heeft mij gevraagd om een afschrift van de reactie op de brief van 

bezorgde ouders van basisschool De Hazesprong in Nijmegen. In deze brief zal ik 

ingaan op het contact dat er is geweest en schets ik de huidige situatie van deze 

school. De ouders meldden zich per e-mail en hun vraag is ook per e-mail 

beantwoord. Aangegeven is dat het ministerie niet kan bemiddelen in individuele 

klachten en dat de Inspectie van Onderwijs (hierna: inspectie) een 

kwaliteitsonderzoek zal uitvoeren naar aanleiding van de signalen van de ouders.  

 

Kwaliteitsonderzoek Inspectie 

De Hazesprong heeft het oordeel onvoldoende gekregen en dit oordeel is 

voornamelijk gebaseerd op het onderwijs in de Leonardo-groepen. Hier uitten de 

ouders ook hun zorgen over. De inspectie heeft de school herstelopdrachten 

gegeven op het gebied van zicht op ontwikkeling, kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur 

en verantwoording en dialoog. De school stelde hiertoe een plan van aanpak op. 

De school wordt in de uitvoering van dat plan ondersteund door een adviseur van 

het programma ‘Goed worden, goed blijven’ van de PO-Raad.  

 

Oordeel van de ouders over de actuele situatie 

Na de publicatie van het rapport van het kwaliteitsonderzoek door de inspectie is 

door mijn ambtenaren opnieuw, telefonisch, contact opgenomen met de 

contactpersoon van de groep bezorgde ouders. In aanvulling op het eerder 

gegeven antwoord is ook informatie gegeven over de mogelijkheid om via de 

medezeggenschapsraad (MR) intern zorgen aan te kaarten. Volgens de 

contactpersoon van de ouders was er verdeeldheid onder de leraren in de MR en 

communiceerden de ouders in de MR onvoldoende met andere ouders. Er wordt 

nu gestreefd naar meer transparantie in de werkwijze. Voorts is gevraagd naar de 

actuele zienswijze van de ouders. De contactpersoon van de ouders gaf aan dat 

de situatie verbeterd is na ingrijpen van de inspectie: 

 Er is een herstelplan voor het hoogbegaafdenonderwijs, dat nu wordt 

uitgevoerd; 

 Er is een tweede herstelplan voor de school als geheel; 

 Er is een nieuwe interim directeur aangesteld. De ouders hebben 

vertrouwen in het werk dat hij doet, de rust is weergekeerd en de 
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communicatie is verbeterd (daar is volgens de ouders nog ruimte voor 

verdere verbetering); 

 De ouders zijn content met het gesprek dat de inspectie in september 

heeft gevoerd met de interim directeur over de te nemen en reeds in 

gang gezette maatregelen. 

 

De inspectie voert in februari 2022 een (tweede) voortgangsgesprek over de 

kwaliteitsontwikkeling met het bestuur en de directie van basisschool De 

Hazesprong en voert voor 1 september 2022 het herstelonderzoek uit. 

 

 

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 
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