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Nieuwsbrief Sprengen College 

Maart 2022. Nummer: 2 

__________________________________________________________________________________ 

Voorwoord. 
Zoals we u afgelopen september berichtten is een van de opdrachten die het Sprengen College van 
de onderwijsinspectie heeft gekregen dat zij ouders, verzorgers op de hoogte houdt van de 
ontwikkelingen met betrekking tot de verbeterplannen. 
Middels deze nieuwsbrief laten wij u weten welke ontwikkelingen wij in gang hebben gezet om ons 
onderwijs te verbeteren en een toekomstbestendig college te worden. 
 
Vervolg inspectie onderzoek.   
Op 17 februari j.l.  bezocht de inspectie van het Onderwijs Het Sprengen College opnieuw om te 
onderzoeken in hoeverre de verbeteracties tot een resultaat hebben geleid. 
En dat hebben ze! 
Volgens de inspectie hebben we grote stappen gezet. 
We hebben ook niet meer de kwalificatie “zeer zwak” maar onvoldoende. Dat betekent dat we nog 
één stap van een voldoende af zijn. 
Inspectie gaf hierbij ook aan dat het ook onmogelijk is om van een zeer zwak in 6 maanden naar een 
voldoen op te schuiven en zij is dan ook zeer blij met het huidige resultaat. 
Waren er in september nog 9 onvoldoendes op de kwaliteitsstandaarden nu nog twee. Dat is een 
immens resultaat! Waar we terecht trots op mogen zijn. 
Maar we zijn er nog niet. Want het streven is om eind van dit schooljaar volledig voldoende te zijn en 
dus een basisarrangement te krijgen. 
Wat moet er dan nog verbeteren?  

- De school moet aannemelijk kunnen maken dat de leerlingen resultaten behalen gerelateerd 
aan doel en het OPP. Dat betekent dat er meer dan nu gemonitord en geregistreerd moet 
worden waar leerlingen zijn en wat hun resultaten zijn op de kernvakken Nederlands, 
Rekenen en Engels. 

- De school moet aannemelijk maken dat de leerlingen uitstromen op het juiste niveau 1F           
(Arbeid) of 2F (vervolgonderwijs) ongeacht het uitstroomprofiel. Ook dit betekent monitoring 
en registratie. 

- De school moet aannemelijk kunnen maken dat leerlingen zich ontwikkelen op Sociaal en 
Emotioneel gebied gerelateerd aan de eigen standaarden. 

Om bovenstaand duidelijk en inzichtelijk te maken gaat de school het registratie programma 
SOMtoday inrichten. In dit programma  worden alle toetsen en overige resultaten geregistreerd 
waarna overzichtelijker kan worden weergegeven hoe een leerling is gevorderd. 
Om dit te bereiken wordt er een inrichtings- en verbeterplan opgesteld. Samen met een consultant 
van SOMtoday en een inhoudsdeskundige van school wordt z.s.m. dit traject begonnen. Wij houden 
u op de hoogte van de vorderingen. 
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Inspectie en het nieuwe schoolplan en de schoolgids 
De inspectie was zeer tevreden over het nieuwe schoolplan en de schoolgids. 
In het schoolplan wordt nu helder onze visie en missie weergegeven en de ambities die de school de 
komende 4 jaar wil bereiken. 
Ook was de inspectie te spreken over ons vernieuwde aanbod. 
Helder is nu dat wij 4 profielen hebben waarin leerlingen kunnen uitstromen. 
Onze profielen zijn: 

1.  Bouwen, Wonen en Interieur,  
2. Produceren Installeren en Energie 
3. Zorg en Welzijn 
4. Economie en Ondernemen 

In elk profiel kan er afgestudeerd worden ( een diploma behaald) op 1F ( richting Arbeid) of op  
2F (richting vervolgonderwijs). 
Daarnaast geven wij coaching voor leerlingen die via IVIO@school een diploma behalen op VMBO-tl 
HAVO of VWO. 
Het is nu ook helder beschreven dat niet alle leerlingen deze vorm van onderwijs aankunnen omdat 
het veel vergt van zelfdiscipline. Dit alles staat nu goed beschreven in het schoolplan.  
De schoolgids voldoet nu aan de wettelijke eisen en ook hier was de inspectie over te spreken. 
Op school is de schoolgids in drukvorm te verkrijgen en digitaal te vinden op de website. 
 
Nieuwe website klaar. 
In onze vorige nieuwsbrief gaven wij al aan dat de website een upgrade zou krijgen. 
Sinds 18 februari is de nieuwe website in de lucht. 
Hij oogt rustiger en diverse onderwerpen zijn er makkelijker op te vinden. 
Neemt u eens een kijkje en ook het schoolplan en schoolgids zijn hierop te vinden.  
 
Toekomst van het Sprengen College 
In de vorige nieuwsbrief lieten wij u al weten dat de school onder verscherpt toezicht staat van de 
inspectie. En dat de school te klein is om zelfstandig door te gaan. Een van de opdrachten van de 
inspectie is dan ook: zoek een grotere partner om in de toekomst mee samen te werken.  
In de vorige nieuwsbrief vertelden wij u dat er diverse gesprekken zijn geweest met mogelijke 
samenwerkingspartners. Dat zijn Limor, Perspektiev en de Ambelt. Alle drie de partners zijn ook met 
elkaar in gesprek omdat iedereen graag wil dat het Sprengen College een positieve doorstart maakt. 
De uitkomsten van deze gesprekken hebben nog niet geleid tot een definitieve uitkomst. De tijd gaat 
nu echter wel dringen. Dit is een spannende tijd voor de medewerkers want er wordt hard gewerkt 
om de onderwijskwaliteit op peil te brengen maar een definitief besluit omtrent de toekomst is nog 
niet genomen. 
Toch gaat iedereen voortvarend door want we geloven in de school en de toekomst van de jongeren 
van Het Sprengen College. Wij verwachten u half april een uitkomst van deze gesprekken te kunnen 
geven en dus van de toekomst van de school.   
 
Studiedagen 
In de vorige nieuwsbrief meldden wij een aantal studiedagen in verband met de training voor 
Transactionele Analyse. 
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In de periode maart 2022 tot aan de zomervakantie 2022 zal het hele team getraind worden in TA.  
(Transactionele Analyse). Deze cursus wordt gegeven door Orthoconsult uit Utrecht en is gericht op 
de jongere met moeilijk verstaanbaar gedrag. Uitgangspunt van deze training-cursus is: je bent OK 
ook al is je gedrag dat niet. Deze cursus wordt voor alle medewerkers van het Sprengen College 
verplicht. Een 1ste training hebben we gehad op 8 februari. De volgende cursusdata zijn: 10 maart, 24 
maart, 7 april, 9 mei, 2 juni, 23 juni. Wij zullen u steeds op de hoogte houden als er een studiedag in 
aantocht is. De data staan ook vermeld in de schoolgids. 
 
Corona 
Hoewel de maatregelen van de pandemie inmiddels zijn ingekort of zelfs opgeheven hebben we op 
school nog steeds te maken met besmettingen. Het Corona virus is ook niet zomaar weg omdat de 
maatregelingen zijn opgeheven. We vragen de leerlingen dan ook nog steeds om 2x per week een 
zelftest uit te voeren. Zelftesten zijn op school verkrijgbaar. Bij positieve uitslag is een PCR test bij de 
GGD niet meer verplicht maar mag wel. Blijf na een positieve zelftest in ieder geval minimaal 5 dagen 
thuis in isolatie. 
                                               

 

 
 
 
 


