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Beste ouders,
Na de ouderavond van 30 november zijn de werkgroepen rondom de fusie aan de slag gegaan. Een
aantal werkgroepen hebben al één of twee bijeenkomsten gehad. De werkgroepen doen voorstellen
aan de stuurgroep. De stuurgroep neemt beslissingen op basis van deze voorstellen. Zodra er
beslissingen zijn die ouders aangaan zullen we u dat via deze nieuwsbrief melden. We proberen u
ook op de hoogte te houden van wat er besproken wordt in de werkgroepen.
Afgelopen woensdag heeft het team een studiedag gehad. Tijdens deze studiedag hebben we
stilgestaan bij de nieuwe wetenschappelijke inzichten over de werking van ons brein en hoe we deze
kunnen inzetten bij goed onderwijs. De dag stond onder leiding van de begeleidingsdienst ‘Natuurlijk
leren’. Zowel leerkrachten van ’t Palet als leerkrachten van de Boskriek waren hierbij aanwezig. Weer
een stap om te groeien naar één team dat gezamenlijk het beste onderwijs voor onze kinderen wil
verzorgen.
Vanuit de werkgroep Huisvesting zijn al de eerste uitgangspunten besproken binnen de stuurgroep.
Om definitieve voorstellen te leveren is deze werkgroep afhankelijk van de goedkeuring van de GMR
voor de begroting van geheel Kans & Kleur. De begroting van ’t Palet en de Boskriek vormen hier een
onderdeel van. Als deze begroting door de GMR vastgesteld is, kunnen we bepalen hoeveel groepen
er volgend jaar zullen zijn, hoe de groepsindeling wordt en waar iedereen een plek krijgt. In maart
verwachten we hier definitief duidelijkheid over te kunnen geven.
De werkgroep Huisvesting heeft alvast de volgende uitgangspunten geformuleerd:
●

Omdat locatie Oudelaan het hoofdgebouw is, moeten zoveel mogelijk kinderen gehuisvest
worden. Er moet echter wel een situatie ontstaan waarbij voldoende werkruimte blijft,
zodat het ook mogelijk is om eens een groep te splitsen.
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●

De werkgroep stelt voor om de verdeling van kinderen tussen locatie Huissteden en locatie
Oudelaan te maken op grond van leeftijd.

●

Voor ouders die nog moeten starten op de basisschool moet duidelijk zijn dat locatie
Oudelaan de hoofdlocatie is. De jongere kinderen, ook die van de peuterspeelzaal, gaan
daarom naar de hoofdlocatie.

De werkgroep Onderwijsinhouden heeft een overzicht gemaakt van alle methoden die momenteel
gebruikt worden op beide scholen. In dat overzicht is te zien welke methoden aan vernieuwing toe
zijn, over welke we meer of minder tevreden zijn en welke bij onze onderwijskundige uitgangspunten
passen. Op grond hiervan kunnen straks keuzes gemaakt worden. Deze voorstellen worden aan het
team voorgelegd in de studiedag van 5 maart.
Deze werkgroep heeft wel aangegeven dat ze het belangrijk vinden dat de kinderen van de hoogste
groepen zoveel mogelijk met de hen bekende methode uitstromen.
De werkgroep Activiteiten heeft een compleet overzicht gemaakt van alle activiteiten die er op de
twee scholen plaatsvinden, en heeft daarbij een onderverdeling gemaakt in activiteiten die geheel
door ouders verricht worden, activiteiten geheel door leerkrachten verricht worden en activiteiten
waar ouders en leerkrachten samen aan de slag gaan. Nu moeten er keuzes gemaakt worden,
waarbij niet uit het oog verloren mag worden dat het ook allemaal haalbaar moet zijn.
De werkgroep het jonge kind heeft de eerste bespreking gehad over het registratiesysteem wat
gehanteerd wordt om de ontwikkeling van kinderen bij te houden en te registreren.
Er worden momenteel stappen gezet in het maken van concrete plannen. Na de vakantie gaan de
werkgroepen verder. Eind januari of begin februari ontvangt u de volgende nieuwsbrief.
Vriendelijke groet
Ton van den Broek

