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Samenvatting 

De inspectie heeft op de Montinischool een onderzoek naar de 
kwaliteit van het onderwijs uitgevoerd. In de jaarlijkse prestatie- en 
risicoanalyse hebben wij geconstateerd dat er sprake is van mogelijke 
risico’s. Wij hebben dit met het bestuur besproken op 25 november 
2021. Het bestuur gaf toen aan verbetering te verwachten die bij de 
middentoetsen van dit schooljaar zichtbaar zouden moeten zijn. Dat 
bleek echter niet het geval. Tijdens het gesprek dat wij op 18 februari 
2022 met het bestuur hierover hadden hebben we besloten een 
kwaliteitsonderzoek te doen op 22 maart 2022. We hebben daarbij 
geconstateerd dat de school ernstige tekortkomingen vertoont en 
we stellen vast dat de kwaliteit van het onderwijs zeer zwak is. 
 
Wat moet beter? 
Het onderwijsproces is niet afgestemd op de onderwijsbehoefte van 
de leerlingpopulatie van de Montinischool. Ten eerste is het 
onderwijsaanbod niet passend. Bovendien dekt het aanbod de 
kerndoelen niet. Eveneens missen we een doelgericht en 
samenhangend onderwijsaanbod voor burgerschap. Ten tweede 
worden de resultaten die de leerlingen behalen, die vastgelegd 
worden in het leerlingvolgsysteem, niet diepgaand geanalyseerd. Dit 
geldt ook voor de ontwikkelperspectieven voor leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften. Ten derde helpt het leerlingvolgsysteem op 
deze manier de leerkrachten niet om de juiste keuzes te maken in het 
pedagogisch didactisch handelen. Bovendien ontbreekt het aan een 
doorgaande lijn in de school en zijn er geen heldere afspraken over 
hoe het onderwijs op de Montini vormgegeven moet worden. Al met 
al kunnen de leerlingen zo geen ononderbroken ontwikkeling 
doormaken. 
De school is bezig met het herijken van haar visie. Dit moet leiden tot 
eenduidigheid binnen de school. Het stelsel van kwaliteitszorg dat de 
school hanteert, draagt niet bij aan het op orde brengen en houden 
van de onderwijskwaliteit van de Montinischool. 
 
Wat kan beter? 
De veiligheidsmonitor die de school regelmatig afneemt, kan gebruikt 
worden bij de evaluatie van haar veiligheidsbeleid. 
 

Bestuur: 't Sticht 
 
Bestuursnummer: 69447 
 
 
 
 
School: Montinischool (17WX) 
 
Totaal aantal leerlingen: 263 (1 
oktober 2021) 
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Wat gaat goed? 
De leerkrachten zijn zeer betrokken bij het wel en wee van de 
leerlingen. De ouders en leerlingen die wij gesproken hebben geven 
aan dat dit zorgt voor een prettige sfeer op school. 
 
Vervolg 
We voeren uiterlijk een jaar na vaststelling van het rapport een 
herstelonderzoek uit. Dan moet de kwaliteit van het onderwijs 
verbeterd zijn. Als deze nog steeds Zeer zwak is, melden we de school 
bij de minister voor vervolgmaatregelen. We blijven vervolgtoezicht 
houden op de school tot de kwaliteit weer Voldoende is. 
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Opzet van het 
kwaliteitsonderzoek 

1 . 

Standaard onderzocht 

OPOP    Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding ● 

OP3 Pedagogisch-didactisch handelen ● 

VSVS    Veiligheid en Schoolklimaat Veiligheid en Schoolklimaat 

VS1 Veiligheid ● 

VS2 Schoolklimaat ● 

SKA Sturen, Kwaliteitszorg en ambitie SKA Sturen, Kwaliteitszorg en ambitie 

SKA1 Visie, ambities en doelen ● 

SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur ● 

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 22 maart 2022 op de 
Montinischool een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. De aanleiding 
hiervoor was de jaarlijkse prestatie- en risicoanalyse van de inspectie 
die mogelijke risico's liet zien. Daarnaast gaf het bestuur bij het 
bespreken van de tussenresultaten op 18 februari 2022 aan dat de 
resultaten in het leerlingvolgsysteem tegen zijn verwachting in te laag 
uitvielen. 
 
Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te 
toetsen aan de standaarden uit het Onderzoekskader 2021 Primair 
Onderwijs. In het schooljaar 2021/22 beoordelen we de resultaten 
(standaard OR1) niet vanwege de corona-pandemie. Dit betekent dat 
we bij de bepaling van het eindoordeel de normering passend bij ‘niet 
te beoordelen resultaten’ gebruiken – zie paragraaf 6.5.2 van het 
Onderzoekskader po. De beslisregel hierbij is: een school is Zeer Zwak 
als twee of meer van de vier volgende standaarden Onvoldoende zijn: 
Zicht op ontwikkeling en Begeleiding (OP2), Pedagogisch handelen 
OP3), Veiligheid (VS1) en Visie ambities en doelen (SKA1). 
 
De tabel hieronder geeft weer welke standaarden we hebben 
beoordeeld tijdens dit onderzoek. 

Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen 
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met 
leerlingen, ouders, leraren, directie, intern begeleider en bestuurders. 
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Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar 
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms 
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. 
 
Er zijn geen signalen over de Montinischool bij ons binnengekomen 
die opvolging vereisen. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, de conclusie en het vervolgtoezicht. 
Hoofdstuk 3 gaat verder in op de resultaten van het onderzoek op de 
onderzochte standaarden. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur 
op het onderzoek en het rapport opgenomen. 
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Conclusie en vervolg 2 . 

 

Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

De kwaliteit van het onderwijs is 
Zeer zwak. Het bestuur voldoet niet 
aan de opdracht om zorg te dragen 
voor de kwaliteit van het onderwijs 
op de school (artikel 10a WPO). 

Het bestuur zorgt ervoor dat de 
onderwijskwaliteit zo snel mogelijk 
weer voldoende is. 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek uit. 

In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het 
onderzoek bij de Montinischool. 
 

Conclusie 

De kwaliteit van het onderwijs op de Montinischool beoordelen we als 
Zeer zwak. 
 
Zowel in het onderwijsproces (OP1, OP2 en OP3) als in de 
kwaliteitszorg (SKA1) vertoont de school ernstige tekortkomingen. We 
missen in de school een doorgaande lijn in het onderwijsaanbod en 
pedagogisch didactisch handelen, waardoor de leerlingen geen 
ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. De gegevens die de 
school verzamelt over haar leerlingen worden onvoldoende gebruikt 
om het onderwijs vorm te geven. 
Het stelsel van kwaliteitszorg dat de school hanteert, draagt niet bij 
aan het op orde brengen en houden van de onderwijskwaliteit van de 
Montinischool. Het is noodzakelijk dat het team en de directie 
onderzoekt wat de school nodig heeft en hoe dat op korte termijn 
gerealiseerd kan worden. 

Afspraken over vervolgtoezicht 

Met het bestuur maken we prestatieafspraken die ervoor zorgen dat 
de kwaliteit van het onderwijs op de Montinischool het komend jaar 
verbetert. Over uiterlijk een jaar zullen wij een herstelonderzoek 
uitvoeren om vast te stellen of de school zich heeft 
verbeterd. Tussentijds volgen wij de ontwikkeling van de school. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Aanbod (OP1) 
Het onderwijs is niet zodanig 
ingericht dat de leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces 
kunnen doorlopen. Het 
onderwijsaanbod moet afgestemd 
zijn op de voortgang in de 
ontwikkeling van de leerlingen (art. 
8, eerste lid WPO). 

Het bestuur neemt maatregelen om 
de tekortkomingen te herstellen en 
laat ons weten hoe zij dat doen. 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek uit. 

Aanbod (OP1) Het onderwijsaanbod 
is niet kerndoelen-dekkend (art 9 
WPO jo. besluit vernieuwde 
kerndoelen WPO). 

Het bestuur neemt maatregelen om 
de tekortkomingen te herstellen en 
laat ons weten hoe zij dat doen. 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek uit. 

Aanbod (OP1)t De school heeft geen 
doelgericht en samenhangend 
aanbod voor burgerschapsonderwijs 
(art 8 derde lid WPO). 

Het bestuur neemt maatregelen om 
de tekortkomingen te herstellen en 
laat ons weten hoe zij dat doen. 

Zicht op ontwikkeling en 
begeleiding (OP2) 
De school gebruikt de verzamelde 
gegevens van het 
leerlingvolgsysteem onvoldoende 
om het onderwijs af te stemmen op 
de onderwijsbehoefte van de 
leerlingen (art 8 eerste lid WPO). 

Het bestuur neemt maatregelen om 
de tekortkomingen te herstellen en 
laat ons weten hoe zij dat doen. 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek uit. 

Zicht op ontwikkeling en 
begeleiding (OP2) 
De school heeft de OPP's niet 
geregistreerd in het ROD (art 12 wet 
register onderwijsdeelnemers, jo. art 
8 besluit register 
onderwijsdeelnemers). 

Het bestuur neemt maatregelen om 
de tekortkomingen te herstellen en 
laat ons weten hoe zij dat doen. 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek uit. 

Zicht op ontwikkeling en 
begeleiding (OP2) Het 
schoolondersteuningsprofiel past 
niet bij het uitgevoerde beleid van de 
school (art 12 tweede lid WPO). 

Het bestuur neemt maatregelen om 
de tekortkomingen te herstellen en 
laat ons weten hoe zij dat doen. 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek uit. 

Zicht op ontwikkeling en 
begeleiding (OP2) 
De school stemt het onderwijs 
onvoldoende af op de behoefte van 
de leerlingen die extra 
ondersteuning behoeven (art 8 
vierde lid WPO). 

Het bestuur neemt maatregelen om 
de tekortkomingen te herstellen en 
laat ons weten hoe zij dat doen. 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek uit. 

Pedagogisch didactisch handelen 
(OP3) 
Het onderwijs wordt onvoldoende 
afgestemd op de 
onderwijsbehoeftes van de 
leerlingen (art 8 eerste lid WPO). 

Het bestuur neemt maatregelen om 
de tekortkomingen te herstellen en 
laat ons weten hoe zij dat doen. 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek uit. 

Pedagogisch didactisch handelen 
(OP3) 
Er is geen beleid over pedagogisch 
didactisch handelen zichtbaar in de 
praktijk (art 12 tweede en derde lid 
WPO). 

Het bestuur neemt maatregelen om 
de tekortkomingen te herstellen en 
laat ons weten hoe zij dat doen. 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek uit. 

Visie ambities en doelen (SKA1) 
Het onderwijskundig beleid draagt 
niet bij aan een  ononderbroken 
ontwikkeling voor de leerlingen (art 
12 vierde lid WPO). 

Het bestuur neemt maatregelen om 
de tekortkomingen te herstellen en 
laat ons weten hoe zij dat doen. 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek uit. 
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Wij geven het bestuur opdracht om maatregelen te nemen zodat de 
school op zo kort mogelijke termijn niet Zeer zwak meer is. In het 
herstelonderzoek, dat we uiterlijk een jaar na vaststelling van dit 
rapport uitvoeren, gaan we na of dit gerealiseerd is. Dan moet de 
kwaliteit van het onderwijs verbeterd zijn. Als deze nog steeds Zeer 
zwak is, melden we de school bij de minister voor 
vervolgmaatregelen. 
 
 
Zolang de kwaliteit Zeer zwak is, staat de school op de lijst Zeer 
zwakke scholen op onze website. We voeren vervolgtoezicht uit tot de 
kwaliteit weer voldoende is. 
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Resultaten kwaliteitsonderzoek 3 . 
In dit hoofdstuk geven wij per kwaliteitsgebied de oordelen en de 
resultaten van het onderzoek bij de Montinischool. 
 

3.1. Onderwijsproces: Zorg voor een 
ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen 

OP1 Onderwijsaanbod is niet dekkend voor de kerndoelen 
Wij beoordelen het onderwijsaanbod op de Montinischool als 
Onvoldoende omdat de school niet geborgd heeft dat het aanbod de 
kerndoelen dekt. De doorgaande lijn in het onderwijsaanbod 
ontbreekt, waardoor de leerlingen geen ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen (art 8 eerste lid WPO). De 
school werkt met een onder-, midden- en bovenbouw. Binnen de 
'bouwen' is er wel overleg over het onderwijsaanbod, maar dat 
overleg ontbreekt over de 'bouwen' heen. 
We zien verschillen tussen de groepen in de inrichting van de lokalen 
en in de gebruikte leermiddelen. Doordat de bouwen niet op elkaar 
aansluiten en er daardoor niet duidelijk is welk onderwijsaanbod 
behandeld is, heeft de school onvoldoende geborgd dat het aanbod 
kerndoelen-dekkend is (art 9 WPO jo. besluit vernieuwde kerndoelen 
WPO). We zien evenmin dat de school de referentieniveaus van taal en 
rekenen als uitgangspunt hanteert. Daarnaast missen we een 
doelgericht en samenhangend aanbod voor burgerschapsonderwijs 
(art 8 derde lid WPO). 
 
OP2 Voor zicht op ontwikkeling is een gedegen analyse nodig 
We beoordelen de standaard 'Zicht op ontwikkeling en begeleiding' 
als Onvoldoende, omdat de school met name de ontwikkeling van de 
leerlingen volgt, maar met de gegevens te weinig handelt. De 
verzamelde gegevens van het leerlingvolgsysteem 
onvoldoende gebruikt worden om het onderwijs af te stemmen op de 
onderwijsbehoeftes van de leerlingen (art 8 eerste lid WPO). We 
missen het verhaal achter de cijfers. De analyse van de resultaten 
blijft steken op de verzamelde data. Dat geldt ook voor de 
ontwikkelperspectieven (OPP) die de school maakt voor leerlingen die 
extra ondersteuning behoeven. De school maakt deze OPP's wel, 
maar inhoudelijk moet daar een verbeterslag gemaakt worden, zodat 
leerlingen echt passend onderwijs krijgen. Daarnaast heeft de school 
de OPP's niet geregistreerd in het ROD. (art 12 wet register 
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onderwijsdeelnemers, jo. art 8 besluit register onderwijsdeelnemers) 
De school heeft in haar schoolplan beschreven hoe het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP) past bij het beleid van de school 
(art 12 tweede lid WPO), maar in praktijk zien we dat dit beleid niet 
uitgevoerd wordt zoals beschreven. De school begeleidt ook 
leerlingen, waarvan ze volgens het SOP niet de expertise in huis 
hebben, zonder daarbij de expertise in huis te halen (art 8 vierde lid 
WPO). 

OP3 Pedagogisch didactisch handelen kan beter afgestemd worden op 
de onderwijsbehoefte van de leerlingen. 
 
We beoordelen het 'Pedagogisch didactisch handelen' op de 
Montinischool als Onvoldoende omdat de didactische keuzes er niet 
toe leiden dat alle leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen 
maken. Het onderwijs wordt onvoldoende afgestemd op de 
onderwijsbehoeftes van de leerlingen (art 8 eerste lid WPO). We zien 
in de klassen een wisselend beeld van het pedagogisch didactisch 
handelen. Over het algemeen is het pedagogisch handelen wel op 
orde, maar zien we bij het didactisch handelen dat er soms niet de 
meest effectieve keuzes gemaakt worden. Bijvoorbeeld bij de 
afsluiting van een les. Door het ontbreken van schoolbrede afspraken 
is het leerkrachtafhankelijk hoe er les gegeven wordt op de 
Montinischool (art 12 tweede en derde lid WPO). Daarnaast missen we 
het hebben en uitspreken van hoge verwachtingen van de 
leerkrachten over de leerlingen. 

3.2. Veiligheid en schoolklimaat: Beleid is op orde 
en er heerst een prettig schoolklimaat 

VS1 De school zorgt voor een veilige omgeving 
We beoordelen 'Veiligheid' als Voldoende. Het schoolbeleid van de 
Montinischool is er op gericht om een veilige omgeving te creëren. De 
school hanteert diverse programma's om leerlingen gewenst gedrag 
te leren. Daarnaast heeft ze een 'anti-pestcoördinator' aangesteld, die 
tevens aanspreekpunt is in het kader van pesten. Deze is bekend bij de 
leerlingen. De  veiligheidsbeleving van de leerlingen wordt 
gemonitord. Ondanks soms  tegenvallende resultaten, zoals 
bijvoorbeeld bij het welbevinden van de leerlingen, heeft de school 
haar veiligheidsbeleid de afgelopen jaren niet aangepast. Wij vinden 
dat de school nog eens kritisch kan kijken of aanpassingen wenselijk 
zijn. 
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VS2 Het schoolklimaat draagt bij aan het ontwikkelen van sociale en 
maatschappelijke competenties 
We beoordelen de standaard 'Schoolklimaat' als Voldoende. De sfeer 
die wij op de school hebben ervaren is positief. Zowel de leerlingen als 
ouders die wij gesproken hebben bevestigen onze indruk. De 
leerkrachten van de Montini school geven aan zeer betrokken te zijn 
bij het wel en wee van de leerlingen. Binnen de school zijn er positief 
opgestelde omgangsregels en huisregels vastgesteld die voor een 
positief klimaat moeten zorgen. 
De leerlingenraad, waar de leerlingen trots op zijn moet volgens hen 
wel weer nieuw leven ingeblazen worden. Dit bevestigt de directie. 
Een aandachtspunt voor de school is het onderwijsaanbod voor 
sociaal emotionele ontwikkeling en maatschappelijke competenties. 
Hier mag meer structuur in komen. 

3.3. Sturen, kwaliteitszorg en ambitie: De visie van 
de school wordt niet gedragen 

SKA1 De school is gebaat bij een heldere visie 
We beoordelen de standaard 'Visie, ambitie en doelen' als 
Onvoldoende. De visie van de school is niet helder. De beschreven 
visie wordt niet gedragen door het team en de directie geeft aan 
gezamenlijk een nieuw visietraject in te zetten. De Montinischool is 
gebaat bij een heldere visie met daaraan gekoppeld concrete en 
toetsbare doelen. Het onderwijskundig beleid moet er toe bijdragen 
dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen 
doorlopen (art 12 vierde lid WPO). 
De onderwijsresultaten die de school behaalt, passen niet bij de 
leerlingpopulatie van de school. Een gedegen verbeterplan om de 
kwaliteit van het onderwijs op orde te brengen, zodat de resultaten 
die de leerlingen behalen ook passend zijn, ontbreekt nog. De 
kwaliteitsmedewerker onderwijs van het bestuur onderschrijft dit. 
 
SKA2 Er wordt gewerkt aan een verbeterde teamcultuur 
We beoordelen de 'Uitvoering en kwaliteitscultuur' als Voldoende, 
omdat directie en team voornemens zijn om de kwaliteit van het 
onderwijs op de Montinischool te verbeteren. Een traject van leer- en 
verbetercultuur is reeds gestart. De school heeft expertise ingehuurd 
en een teamprofiel laten opstellen, om te weten wat ze moet doen en 
om het personeel zo in te zetten dat de kwaliteit van het 
onderwijs verbetert. De school zorgt voor professionalisering, zowel 
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op individueel als op teamniveau. Daarnaast wil het team graag 
collegiale consultatie inzetten om hun professionaliteit te verbeteren. 
De directie zorgt voor de voorwaarden om hier aan te werken. 
Wanneer directie en team gezamenlijk hebben bepaald wat hun visie 
en ambities en doelen zijn, kunnen ze hier met elkaar uitvoering aan 
geven. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de 
onderwijskwaliteit: 
 
Op 22 maart, nadat de inspectie in het kader van een 
kwaliteitsonderzoek de Montini had bezocht, kregen wij het oordeel: 
het onderwijs op de Montini wordt beoordeeld als “zeer zwak”. Zo’n 
oordeel doet pijn; bij alle zeer betrokken onderwijsprofessionals die 
op de Montini werken en bij ons als bestuur. Dat oordeel komt extra 
hard aan na een periode waarin reeds veel van alle 
onderwijsmedewerkers is gevraagd als gevolg van de 
coronapandemie. 
 
De inspectie ziet ook zaken die goed gaan, en die we vooral moeten 
behouden: een hard werkend en zeer betrokken team dat een prettig 
schoolklimaat weet te creëren. Ouders en leerlingen die met plezier 
naar school gaan; daarvoor blijven we zorgen. 
De inspectie constateert dat er onvoldoende leeropbrengsten zijn. Die 
constateringen erkennen wij. En tegelijkertijd moeten wij concluderen 
dat de interventies die de afgelopen periode zijn gepleegd – juist om 
de opbrengsten te verhogen – tot op heden tot onvoldoende en 
onvoldoende snel tot verbetering hebben geleid. 
 
Als bestuur en als team grijpen wij het inspectierapport aan om onze 
kwaliteitszorg te verbeteren én de opbrengsten te verhogen. Wij 
hebben een ervaren interim-directeur aangesteld om leiding te geven 
aan dit proces. 
 
Na het inspectie-oordeel is het aan ons om zo snel als mogelijk 
maatregelen te nemen. Dat hebben wij dan ook onmiddellijk gedaan: 
Met de medewerker onderwijskwaliteit, een ervaren directeur vanuit 
Het Sticht, de onderwijsmedewerkers van de Montini en de vliegende 
brigade vanuit de PO-raad wordt gewerkt aan het verbeterplan. Het 
inspectierapport en de door de vliegende brigade uitgevoerde audit 
geeft concrete aanbevelingen voor het verbeteren van ons onderwijs. 
 Deze aanbevelingen worden verwerkt in het verbeterplan. Dat plan 
komt – zeer in het kort – neer op: 

• Het leggen van de focus op verhoging van de opbrengsten op taal 
& rekenen; 

• Het versterken van de doorlopende leerlijn; 
• Het actualiseren en toepassen van het 

schoolondersteuningsplan, en daarmee daadwerkelijk zorgen 
voor een passende onderwijsplek voor leerlingen; 

• Het verbeteren van de professionele werkcultuur; dat is zowel 
gericht op onderlinge samenwerking als op verhoging van de 
vaardigheden van onderwijsmedewerkers. 

Het bestuur zal haar intern toezicht intensiveren. Met de inspectie is 
afgesproken dat we gedurende het schooljaar ‘22/’23 twee keer een 
gesprek voeren over de voortgang van het verbeterplan. 
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Samen met alle medewerkers van de Montini worden de 
aanbevelingen zo concreet mogelijk in het verbeterplan verwoord. En 
gaan we aan de slag. Met behoud van de enorme kracht van de 
Montini; de betrokkenheid van alle medewerkers en ouders, die 
rondom de school staan. We hebben met elkaar dit oordeel gekregen. 
Met elkaar komen we er ook weer vanaf.    
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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