Daarle 2 oktober 2017

Geachte hoofdinspecteur primair onderwijs, Arnold Jonk,
(Tevens ter kennisgeving aan de directie van het SLO)

Vanuit het onderwijs weet ik dat de inspectie m.b.t. het onderwijs in groep 1 en 2 toetst
of de scholen de SLO-tussendoelen aanbieden en of die ook middels een kindvolgsysteem gevolgd worden.
Onlangs verschenen er bij het SLO nieuwe tussendoelen voor eind groep 2. Ik wil mij in
het nu volgende beperken tot de doelen voor rekenen. In dit geval de doelen voor eind
groep 2.
M.b.t tot die doelen heb ik de volgende vragen:
1.
Is het juist dat de inspectie vindt dat de scholen de door het SLO aangegeven doelen aan moeten bieden?
2.
Is het zo dat de inspectie vindt dat de ontwikkeling van de kinderen ten aanzien
van die SLO-doelen gevolgd moet worden middels een kindvolgsysteem?
3.
Is het zo dat een school niet vrij is die doelen aan te passen?
4.
Er zijn nu nieuwe doelen van het SLO, wanneer zijn die doelen m.b.t. punt 1-3
van het voorafgaande van kracht?
5.
Er is op die doelen veel kritiek. Ik ben daar op LinkedIn een discussie over begonnen omdat ik vind dat dat anders zou moeten. Wat is uw mening over de kritiek
die ik in de posting heb aangegeven en die op 2 oktober door 156 mensen is geliked. Zie de bijlage bij deze brief.
6.
Ik ben van plan een nieuwe lijn te presenteren met 25 basisdoelen die volgens mij
aangeboden moeten worden en nog doelen die ter keuze worden aangeboden. Ik
wil graag weten of een inspectie genegen is een vorm van aanpassing te accepteren.
7.
U weet dat er ook een activiteit is van: curriculum.nu. Straks komen daar ook nog
weer nieuwe lijnen uit voort. Denkt u dat het dan nog duidelijk is voor de scholen
wat de verplichte doelen zijn.
8.
Er zijn ook opvattingen over het onderwijs aan kleuters die meer verwachten van
aansluitend onderwijs dan van programma-onderwijs. In die vorm van onderwijs
is er minder tijd om 125 rekendoelen plus 125 taaldoelen, plus een groot aantal
doelen voor motoriek, zintuiglijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling te behandelen. Het zal u bekend zijn dat er voorstanders zijn van die vorm
van kleuteronderwijs. Hoe vrij zijn de scholen om volgens die richting te werken.
Graag zou ik op deze 8 vragen een antwoord ontvangen,
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