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Beste ouders,
Dit is informatiebrief 2 over de fusie. Deze is wat langer omdat we wat inhoudelijk ingaan op hoe we komend
schooljaar willen gaan werken
Inmiddels is er een stuurgroep samengesteld die de fusie moet coördineren. Deze stuurgroep bestaat momenteel
uit:
 2 leerkrachten van de Boskriek: Annie Cuppen en Maarten van Gemert
 2 leerkrachten van ’t Palet: Judith van der Linden en Pim Nova.
 1 ouder van de MR de Boskriek: Andreas Hoogeveen
 1 ouder van de Mr ’t Palet: Danny Möls-Baptist
 Directeur Boskriek: René Smits
 Directeur ’t Palet: Ton van den Broek
Deze stuurgroep is inmiddels één keer bij elkaar geweest en heeft het fusiedocument wat er tot nu toe ligt
besproken. In dit document staat beschreven hoe we het fusieproces gaan organiseren.
Bij de nieuwe fusieschool willen we niet allen kijken wat het beste van twee scholen is, maar willen
we onze pijlen ook richten op hoe we toekomstig modern onderwijs kunnen vormgeven of in ieder
geval hier naar toe kunnen gaan groeien.
Er worden een aantal werkgroepen gevormd waarin leerkrachten en/of ouders plaatsnemen. In elke
werkgroep zit een vertegenwoordiger van de stuurgroep. Er is momenteel aan de onderstaande
werkgroepen gedacht:


Werkgroep differentiatie:
Deze werkgroep moet nadenken over hoe we dit in onze nieuwe school gaan vormgeven. Momenteel
hebben beide scholen een traditioneel leerstof jaarklassensysteem. Willen we dit handhaven of kunnen
we het mogelijk ook anders organiseren waardoor we beter tegemoet kunnen komen aan verschillen
tussen kinderen.



Werkgroep onderwijsinhoud:
Deze werkgroep gaat vooral kijken naar welke leerstof de kinderen aangeboden gaan krijgen, maar ook
de manier waarop. Hoe geven we de instructie? Hoe gaan we 21 -eeuwse vaardigheden in het
lesprogramma inbouwen?
Hoe gaan we groepen formeren en waar komt iedereen te zitten



Werkgroep kleuteronderwijs:
Deze werkgroep gaat nadenken over hoe we het kleuteronderwijs gaan inrichten. Hoe gaan we voor
een doorgaande lijn peuter-kleuter-groep 3 zorgen?
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Werkgroep activiteiten en communicatie:
Deze werkgroep gaat nadenken over welke activiteiten we allemaal organiseren, denk hierbij
o.a. aan sportdagen en feesten. Daarnaast buigt deze werkgroep ook over de vraag wat en
hoe willen we communiceren met ouders en welke middelen zetten we in? (website,
nieuwsbrief rapporten e.d.)



Werkgroep husvesting:
Hoe gaan we materieel de school opnieuw inrichten tafels, borden computers e.d. hoe gaan we de
verhuizing regelen?



Werkgroep financiën en administratie:
Deze werkgroep buigt zich over de financiële en administratieve afwikkeling van de school

De stuurgroep buigt zich volgende vergadering over een nog nader omschreven opdracht voor de
werkgroepen

Casco ouderwerkgroep
De Boskriek kent een ouderwerkgroep die meedenkt over leerklimaat in de groepen. Een keer per jaar
organiseren zij een ouderavond. Komend schooljaar willen zij deze avond in het teken zetten van hoe de nieuwe
school eruit zou moeten zien. Het uitgangspunt is unaniem, een zo fijn mogelijk leerklimaat creëren voor de
kinderen.
Inmiddels is er contact geweest tussen ouders van de ouderraad van ’t Palet (die kende zo’n werkgroep niet) en is
er een werkgroep geformeerd die een ouderavond gaat organiseren, waarbij u dan ook uw inbreng kunt hebben.
Deze avond wordt 30 oktober georganiseerd, zet het vast in uw agenda.
Kijkochtenden
Kent u de school waarmee de school van uw kind gaat fuseren?
Op 28 november worden ouders van de Boskriek uitgenodigd om tijdens een koffie-uurtje (8.30 uur – 10.00 uur)
een kijkje te gaan nemen op ’t Palet. U krijgt dan wat informatie over de school maar u mag ook door de school
heen wandelen. Hoe ziet die school eruit, hoe wordt er lesgegeven (de deuren van het klaslokaal staan open)
Op 29 november is het omgedraaid en mogen de ouders van ’t Palet gaan kijken bij de Boskriek.
Teams
Voor de teams is het belangrijk dat zij elkaar goed leren kennen. Wat kunnen we van elkaar verwachten? Hoe
kijken we tegen onderwijs aan? Wat willen we bereiken? Hoe willen we dat doen? Waar liggen onze krachten?
Hoe kunnen we elkaar versterken? Wat is onze missie en visie?
Inmiddels zijn er vier gezamenlijke bijeenkomsten geweest, waarin bovenstaande vragen aan de orde zijn
geweest. Volgend schooljaar krijgt dit een vervolg.
Vriendelijke groet
René Smits en Ton van den Broek

