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NIEUWSBRIEF JANUARI 2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Een iets andere nieuwsbrief dan u van ons gewend bent. Wij hebben naast alle coronaperikelen 
namelijk  een heel goed bericht: aanstaande maandag ontvangen wij het predicaat Excellent van de 
inspectie van onderwijs. Dit predicaat wordt uitgereikt door mevr. June Nods, wethouder van 
onderwijs van de gemeente Enschede. De jury van excellente scholen is afgelopen september op 
onze school geweest. Zij hebben  in de groepen gekeken  en gesprekken gehad met personeel, 
ouders, leerlingen en met medewerkers van Pluryn. 

Het predicaat excellent is drie jaar geldig. Je kunt het aanvragen als je in de volle breedte als goed 
bent beoordeeld door de inspectie.  Het is best uniek, want er zijn in het hele land maar weinig 
scholen met dit predicaat.  

Ons excellentieprofiel is:  

    Het Reliëf  zorg(t) voor kansen   
Op Het Reliëf werken onderwijs en jeugdhulp vanuit gezamenlijke visie interprofessioneel 
samen in de vorm van een Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA).  
Dit concept maakt het mogelijk om snel en dichtbij jeugdhulp op maat te bieden, waardoor 
alle leerlingen, ongeacht de ondersteuningsbehoefte, kunnen blijven deelnemen aan onderwijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn er heel trots op dat de jury de rust en het positieve klimaat met de focus op 
gedragsverandering in onze school heeft gezien. De jury vindt dat wij hiermee alle leerlingen 
maximale kansen te geven om tot leren te komen. Een groot compliment voor ons en voor onze 
collega’s van Pluryn.  
 
Maandag vieren we feest op school! Dan is de officiële uitreiking van 10.30 uur tot 11.00 uur. Alle 
leerlingen kunnen dit zien op het digibord in de klas.  Meneer Akim heeft een lied gemaakt dat in 
sommige klassen al geoefend is en dat we natuurlijk  ook maandag weer gaan zingen. Er wordt in het 
kader van deze feestelijke gebeurtenis een korte film van onze school gemaakt. We hopen deze film 
z.s.m. met u te kunnen delen.    
 
Memo: denkt u eraan dat alle leerlingen a.s. maandagmiddag uur vrij zijn i.v.m. een studiemiddag? 
 
Met hartelijke groet en namens het team, 
Marjon Dijks en Carla Hilbink 
Directie Het Reliëf 
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Lied: Excellente school 

Groeien op Het Relief   

(melodie: proud mary (rolling on the river) 

 

Ieder is gelijk en toch anders, 

Daarom moet het onderwijs soms speciaal 

Net dat beetje aandacht,  dat steuntje in de rug 

Veiligheid en rust in het klaslokaal. 

Waar is zo’n school te vinden? 

Wie kan mij met die school verbinden? 

 

Groeien, groeien, groeien op Het Relief 

 

Ik heb een goede school gevonden, 

Hij staat midden in het bos, randje Enschede 

Kinderen en ouders; iedereen tevreden 

Ze bieden zorg op school dat is dik OK 

Ze barsten hier van het talent 

Simpelweg excellent!!! 

 

Groeien, groeien, groeien op Het Relief!  

 


