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PERSBERICHT 

 

Delft, 17 april 2023 

 

Basisschool Delftsche Schoolvereeniging krijgt goed 

inspectierapport 

DELFT – Basisschool de Delftsche Schoolvereeniging (DSV) is trots om aan te 

kondigen dat zij een goed inspectierapport heeft ontvangen. Op basis van de 

scores en het vertrouwen in de school en het bestuur valt de DSV de komende 

vier jaar in de reguliere toezichtscyclus van de onderwijsinspectie. 

De school is gelegen in het centrum van Delft in een prachtig historisch pand uit 

1909-1910. Oorspronkelijk diende het gebouw als weeshuis, maar sinds 1922 heeft 

het de functie van school. De school vierde vorig jaar op feestelijke wijze haar 100-

jarig bestaan. Ouders zijn erg betrokken bij de Delftsche Schoolvereeniging. Een 

delegatie van hen is vertegenwoordigd in het bestuur van de school en de inpandige 

peuter- en kinderopvang, genaamd Het Uilenest. 

Goede kwaliteit en toch bescheiden 

Volgens de inspecteur is de Delftsche Schoolvereeniging een prachtig voorbeeld van 

een school die zich voortdurend inzet om haar leerlingen het beste te bieden. De 

inspecteur complimenteerde de DSV met de goede kwaliteit en tevens 

bescheidenheid. Gezien werd dat alle geïnterviewden grote betrokkenheid hadden. 

De inspecteur prees de duidelijke koers van de DSV en sprak uit veel vertrouwen te 

hebben in de komende vier jaar. De leerkrachten zijn gepassioneerd en 

professioneel en hebben een duidelijke visie voor de toekomst van de school. De 

leerprogramma’s zijn goed en bieden leerlingen de kans om zich te ontwikkelen op 

verschillende gebieden. 

Zeer deskundige organisatie 

De inspectie komt in haar samenvatting tot het volgende oordeel: “De Delftsche 

Schoolvereeniging kent een zeer deskundige organisatie die staat voor 

samenwerking en continue verbetering van de onderwijskwaliteit op haar school. Dit 

lukt goed omdat het bestuur zijn visie en ambities heeft uitgewerkt in concrete doelen 

en daarop stuurt. Het bestuur heeft uitstekend zicht op de kwaliteit van het onderwijs, 

vanwege zijn grote betrokkenheid en omdat de hele organisatie gebruik maakt van 

verfijnde, wetenschappelijk onderbouwde kwaliteitszorginstrumenten. 
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De visie op onderwijs wordt breed gedragen en waargemaakt in de klassen door 

professionele medewerkers, die de ruimte krijgen om hun lessen af te stemmen op 

wat elke leerling nodig heeft. Er is een doorgaande leer- en ontwikkellijn tussen 

voorschool en vroegschool. Het effect daarvan is dat de leerlingen zich kunnen 

ontwikkelen naar hun vermogen. Hun cognitieve leerresultaten zijn opvallend hoog. 

De financiën van het bestuur zijn in orde. Het bestuur kan nu en in de nabije 

toekomst voldoen aan de financiële verplichtingen om het onderwijs te verzorgen. 

Verder zorgt het ervoor dat de middelen doordacht en volgens de regels besteed 

worden. Belanghebbenden worden zorgvuldig betrokken en geïnformeerd.” 

Directeur-bestuurder Daphne Sprenkeling is erg trots op de prestaties van de school: 

“We zijn ontzettend blij met dit goede rapport,” zegt zij. “Het is een erkenning van het 

vele werk dat onze medewerkers, leerlingen, ouders en bestuur hebben 

geïnvesteerd in de school. We zullen ons blijven inzetten voor de toekomst van onze 

leerlingen en er alles aan doen om onze plaats als een van de beste basisscholen in 

Delft te behouden.” 
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Noot voor de redactie: 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Naam  : Stella Montfoort 

Functie : Management Assistent 

Telefoon : 015.212.06.28 

E-mail  : info@dsv-delft.nl 
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