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Schooljaar 2019-2020 is Natalie de Baat interim IB-er geweest op basisschool de
Catamaran te Loosdrecht en de Tweemaster te Nigtevecht. Op beide scholen was er net
een nieuwe directie gestart en de Intern begeleider viel aan het begin van het schooljaar uit
met burn-out verschijnselen. Daarnaast zijn er ook verschillende nieuwe leerkrachten gestart
waaronder zij-instromers. De scholen stonden er kwalitatief niet goed voor en de basis was
niet in orde. We hadden een iemand nodig die ons kon helpen de onderwijskwaliteit te
verbeteren vanuit een planmatige aanpak.
November 2019 heeft er een nulmeting plaatsgevonden op beide scholen en vervolgens
heeft Natalie de Baat een verbeterplan opgesteld en dit samen met de directie (gedeeltelijk)
uitgevoerd. De grote kracht van Natalie is dat ze al ruime ervaring heeft op
directie/bestuurlijk niveau. Ze heeft snel het vertrouwen van het team gewonnen en heeft
vervolgens een goed en gedegen maar vooral uitvoerbaar verbeterplan opgesteld.
Daarnaast heeft ze een aantal kwaliteitskaarten opgesteld, de schoolgids en het
veiligheidsplan herschreven en een opzet voor het werk verdelingsplan gemaakt. Wat hierbij
opvalt is dat Natalie heel goed in staat is om korte en inhoudelijk krachtige stukken te
schrijven waar toch de juiste informatie in staat.
Daarnaast heeft ze zich als intern begeleider de zorg en ondersteuning van beide scholen in
beeld gebracht en een uitgebreide analyse van de onderwijsopbrengsten gemaakt.
Vervolgens heeft ze de input van het team gebruikt om de groepsplannen te vernieuwen
zodat deze veel effectiever en beter werkbaar werden. Verder heeft Natalie ervoor gezorgd
dat de leerlingen op zorgniveau 3 de juiste arrangementen kregen toegewezen door het
leggen van contacten en te lobbyen bij de samenwerkingsverbanden.
Kortom, Natalie is een professionele en prettige collega waarbij je al snel het gevoel krijgt
dat ze onderdeel van de organisatie is.
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