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Geachte heer en mevrouw, 

Via deze brief informeer ik u over het plan-van-aanpak van de Piramide 
Boerhaave-school die onderdeel is van de Stichting Spaamesant. 

In mei en in september heb ik een werkbezoek gebracht aan deze school. Hierbij is 
de afspraak gemaakt dat de directie met het team en de ouders een plan-van-aanpak 
ontwikkelt om tot een aantal verbeteringen te komen. 

Het plan heb ik inmiddels ontvangen. Om m.n. tot verbetering van het pedagogisch 
klimaat te komen is een aantal actiepunten in een planningsschema opgenomen, 
voorzien van een verantwoordelijk directielid of teamlid. Enkele daarvan zijn: 
• Verdere invoering van het programma Positive Bahavior Support (PBS) en 

het programma "Kanjertraining" om kinderen een positiever gedrag aan te 
leren. 
Invoeren en uitvoeren van het lesprogramma: "Week van de lentekriebels" 
Invoering van ouderbetrokkenheid 3.0 inclusief verbetering communicatie 
met de ouders met als doel dat ouders en school elkaar zien als partner in 
educatie en opvoeding. 
Aanschaffen en invoeren van het DigiDUIF. Een digitaal systeem om de 
tevredenheid onder ouders over de communicatie te kunnen meten. 
Voortzetten van de wekelijkse koffieochtend waarmee gemiddeld 15 ouders 
worden bereikt. 
Structureel overleg met de wijkraad waardoor onderwerpen die school en 
buurt raken besproken kunnen worden. 
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De directie en het bestuur houden mij regelmatig op de hoogte van de resultaten. 
Vervolgens zal ik u daarover informeren. 

Ik heb er vertrouwen in dat directie, team en ouders gezamenlijk zich inzetten om 
het pedagogisch klimaat van de school te verbeteren en daardoor de samenwerking 
tussen school, ouders en wijkraad Boerhaave te versterken. 

Met vriendelijke groet, 
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