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Beste ouders,
Inmiddels zijn de werkgroepen verschillende keren bij elkaar geweest en hebben voorstellen aan de
stuurgroep voorgelegd. De stuurgroep heeft hierover de volgende beslissingen genomen:
Visie
Samen met het team wordt de visie van de nieuwe school steeds duidelijker. Waarden die een
belangrijke rol spelen bij de inrichting van het onderwijs zijn:
Samen; een school is een kleine gemeenschap bestaande uit kinderen, ouders en leerkrachten,
samen maak je onderwijs en je leert van en met elkaar.
Zelfverantwoordelijkheid; uiteindelijk ben je in de maatschappij zelf verantwoordelijk voor
wat je doet. Dat moet je leren, ook op school
Zorg en veiligheid; om je optimaal te kunnen ontwikkelen is een veilige omgeving
noodzakelijk, zowel fysiek als emotioneel. De school moet een plek zijn waar je voelt dat de
mensen om je heen zorg voor je hebben en je helpen waar mogelijk.
Betrokkenheid; je bent pas betrokken als het onderwijs boeiend, uitdagend en in samenhang
gegeven wordt. De school richt het onderwijs zo in dat betrokkenheid vanzelfsprekend is.
Erkende ongelijkheid, iedereen is anders en heeft eigen mogelijkheden, het is van belang om
dit te erkennen en er hier rekening mee te houden.
Deze waarden zijn voor het team van groot belang en vandaaruit richten we ons onderwijs is,
formuleren we doelen en uitgangspunten en besluiten we welke materialen we daar bij inzetten.
Huisvesting:
Om voldoende ruimte te hebben in de Boskriek, waar naast bergruimte ook nog lokalen beschikbaar
zijn om een groep te kunnen splitsen wordt de verdeling van de groepen als volgt:
Groep 1 t/m groep 5 worden gehuisvest in locatie Oudelaan, de overige groepen in locatie
Huissteden.
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Als de begroting door de GMR definitief is goedgekeurd kunnen we in de volgende nieuwsbrief ook
de definitieve groepsverdeling vermelden.
Alle peutergroepen van de Eerste Stap komen in locatie Oudelaan, zodat alle jonge kinderen op een
locatie zitten. De peutergroep die nu in het Palet zit, verdwijnt daar dus.
De naschoolse opvang van de eerste stap bestaat uit vier groepen. De opvang van de oudste
kinderen (groep 7-8) vindt plaats op locatie Huissteden, de overige groepen gaan naar locatie
Oudelaan.
Methodes:
Vanuit bovenstaande visie zijn we gaan kijken welke methoden ingezet worden.
Als het één nieuwe methode voor kinderen wordt dan wordt er een overgangsprogramma gemaakt.
Voor de groepen 7 en 8, die al lang aan een methodiek gewend zijn wordt per methode bekeken of
de leerlingen, met hun eigen methode de school kunnen verlaten
Hieronder een overzicht van de methode keuze:
Rekenen:

Rekenrijk (wordt nu gebruikt bij ’t Palet)

Taal:

Staal Taal (wordt nu gebruikt bij de Boskriek)

Spelling:

Staal Spelling (wordt nu gebruikt bij de Boskriek)

Technisch Lezen: Zowel voor aanvankelijk lezen als voortgezet lezen wordt een geheel nieuwe
methode gezocht. Deze trajecten lopen inmiddels
Begrijpen Lezen: Nieuwsbegrip (wordt nu gebruikt bij ’t Palet)
Wereldoriëntatie: Alles in één Hier hebben we gekozen om thematisch te gaan werken. Dat wil
zeggen dat veel vakken via een thema aan bod komen. Dit past uitstekend bij onze visie om
betekenisvol en uitdagend onderwijs aan te bieden, waarbij ook vaardigheden als onderzoekend
leren, samenwerken, creativiteit enz. aan bod komen. De creatieve vakken als tekenen
handvaardigheid en muziek hebben ook een plek in dit aanbod
De werkgroep is zich nog aan het beraden hoe Engels en verkeer hier een plaats in gaan krijgen.
Groep 1-2:

Kleuterplein (wordt gebruikt bij ’t Palet) In de kleutergroepen wordt er ook met

thema’s en leerlijnen gewerkt. Kleuterplein vormt daarbij de basis.
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Communicatie:
Communicatie gebeurt op beide scholen momenteel divers, o.a. via de mail, de website, WhatsApp,
nieuwsbrieven facebook. We willen overgaan naar één communicatiemiddel. Een speciaal
ontwikkelde schoolapp, waar leerkrachten met groepen kunnen communiceren, foto’s kunnen delen
ouderavonden kunnen plannen en dat alles in een geheel beveiligde omgeving waaraan alleen
ouders kunnen deelnemen die met hun mailadres in het schooladministratiesysteem staan
ingeschreven. Privacy wordt hierbij gewaarborgd.
Naast deze app wordt ook de Website behouden, waar alle informatie over de school op te vinden is
en waar voortaan ook alle nieuwsberichten te vinden zijn. Van daaruit wordt de nieuwsbrief voor
ouders gegenereerd, die met de schoolapp verspreid wordt.
Nieuwe schoolnaam:
De school gaat een nieuwe naam krijgen
Een naam die moet passen bij de nieuwe school. We maken er een prijsvraag van, alle kinderen,
ouders en leerkrachten kunnen daar aan meedoen.
Binnenkort hoort u hier meer over.
Beide scholen hebben het momenteel druk in de rapportperiode, maar eind februari komen de
werkgroepen weer bijeen om plannen verder uit te werken.
Vriendelijke groet
Ton van den Broek

