Samen Scholen

Nieuwveen

Nieuwsbrief over de samenwerking

Nummer 1, oktober 2016

De Tamboerijn en de Nicolaasschool zijn samen op weg naar een nieuwe school in Nieuwveen om voor alle kinderen uit
Nieuwveen goed onderwijs in het eigen dorp te waarborgen, nu en in de toekomst.

Voorwoord
Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden
van de activiteiten rond de samenwerking tussen de
beide scholen in Nieuwveen.
Wat is er de afgelopen weken gebeurd en wat staat er
voor de komende tijd op het programma.
Door enkele malen per jaar deze nieuwsbrief te
verspreiden hopen wij dat alle betrokkenen met ons
mee groeien naar de nieuwe school.
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Uitgangsvisie voor de samenwerking
• We willen goed onderwijs in Nieuwveen behouden en verder ontwikkelen.
• Samenwerking tussen de beide Nieuwveense scholen creëert een grotere kans om de
kwaliteit van het primair onderwijs, ook in de toekomst, te waarborgen en naar een nog
hoger niveau te brengen.
• We gaan, vanuit gedeelde waarden en met ruimte voor verschillende identiteiten,
samenwerken op weg naar een nieuwe school.
• We willen de “parels” van beide afzonderlijke scholen oppoetsen en in een nieuwe setting
meenemen naar de nieuwe school.
• We gaan met een open blik, met respect voor het verleden, nieuwsgierig op weg.
• In het hele traject komt voor iedereen, team en ouders, een fijne schooltijd met goed
onderwijs voor alle kinderen in Nieuwveen op de eerste plaats.
Ouderavond
Op 1 september hielden we de eerste gezamenlijke ouderavond van dit schooljaar in de Ringkant.
Wij waren blij met de grote opkomst ondanks de fout die bij het versturen van de uitnodiging aan
de ouders van de Tamboerijn had plaats gevonden. Voor die ouders is er een “inhaal avond”
geweest op 20 september, waar één ouder gebruik van heeft gemaakt.
Op de ouderavond is uitgelegd wat we dit schooljaar gaan doen en hoe we dat vorm gaan geven. In
deze nieuwsbrief kunt u dat nog eens nalezen. Heel fijn is dat de medezeggenschapsraden van
beide scholen deze aanpak onderschrijven en dat op de ouderavond ook hebben uitgesproken.
Medezeggenschapsraden
De medezeggenschapsraden van beide scholen hebben dit
jaar, naast de bijeenkomsten waar de eigen schoolspecifieke
zaken worden besproken, een aantal gezamenlijke
vergaderingen gepland. De eerste vond plaats op 23 augustus
2016. Wat daar besproken is kunt u binnenkort in de notulen
van die vergadering lezen.

Twee sporen
De weg naar samenwerking leggen we af
door het volgen van twee sporen:
Spoor 1: Een verbindingsspoor in de
praktijk, gericht op wat praktisch en
inhoudelijk mogelijk is op de werkvloer.
Spoor 2: Een verbindingsspoor gericht
op de wat verdere toekomst vanuit een
gezamenlijke visie, concept en
collectieve ambitie met het oog op de
gezamenlijke nieuwe school.
De sporen overlappen elkaar gedeeltelijk
en er zijn vele raakpunten te benoemen.
Vooral bij het tweede spoor wordt
gebruik gemaakt van de expertise van de
externe fusiebegeleider Teus van Zoest.
Spoor 1
Personeel
Beide scholen hebben hun eigen teams. We houden onze eigen teamvergaderingen en dit
schooljaar ook enkele vergaderingen samen. Eén daarvan was in augustus en die bijeenkomst had
vrijwel dezelfde inhoud als de gezamenlijke ouderavond.
Twee personeelsleden werken op beide scholen. Mirjam Hoogervorst is al geruime tijd werkzaam
als onderwijsassistent op de Nicolaasschool en sinds dit schooljaar ook op de Tamboerijn. Zoals
bekend werk ik ook op beide scholen. Dit betekent behalve veel heen en weer lopen voor Mirjam en
mij, ook dat op een vanzelfsprekende manier steeds meer gebruik wordt gemaakt van elkaars
kennis en materialen. Ook zien we steeds vaker teamleden op ‘de verkeerde school’ voor overleg of
in een lunchpauze.
We zijn bezig met het samenstellen van een ‘smoelenboek’ (wie oh wie helpt me aan een beter
woord voor dit fenomeen?) en we dromen van een projectje “gluren bij de buren”.
Didactisch
Op beide scholen voeren we twee nieuwe methodes in.
Voor de groepen 1 en 2 de methode ‘Kleuterplein’ en voor
het vakgebied taal de methode ‘Staal’.
Voor beide onderwerpen zijn werkgroepen die uit
leerkrachten van beide scholen bestaan. Zij komen
regelmatig bij elkaar om er voor te zorgen dat we op beide
scholen op dezelfde wijze de methodes inzetten. Op dit
moment inventariseert de werkgroep ‘Staal’ alle vragen en
opmerkingen van de leerkrachten die werken met de
methode en binnenkort komt een externe expert op dit
gebied uitleg geven.
De werkgroep ‘Kleuterplein’ houdt zich onder andere bezig
met de wijze waarop het voorbereidend schrijven vorm
moet gaan krijgen. In een volgende nieuwsbrief hoop ik de
werkgroepen zelf daarover aan het woord te laten.
Pedagogisch klimaat
Over dit onderwerp in de volgende nieuwsbrief meer. 26 oktober houden we onze eerste
gezamenlijke studiedag over dit onderwerp.

Activiteiten
De eerste gezamenlijke activiteit van dit schooljaar was de
afsluiting van de viering van de kinderboekenweek met de
kleedjesmarkt. De evaluatie moet nog plaats vinden maar
ik heb al heel veel enthousiaste en positieve reacties
gehoord van leerlingen, ouders en teamleden.
Aan mij de eer om in deze eerste gezamenlijke nieuwsbrief
de opbrengst bekend te maken: € 853,25 (na aftrek van de
kosten, ongeveer € 50,00)
Dit bedrag gaan we gebruiken om iets te organiseren voor
onze leerlingen om het traject “Samen Scholen
Nieuwveen” ook voor hen zichtbaar te maken.
Spoor 2
Het basisteam
Het basisteam bestaat uit twee teamleden van de iedere school
en Teus en mijzelf. We zijn nu tweemaal bij elkaar geweest. De
eerste keer hebben we de panelgesprekken en nog wat
organisatorische zaken geregeld en de tweede keer heeft Teus
vertelt wat er uit de diverse gesprekken naar voren is gekomen.
De panelgesprekken
In de afgelopen tijd hebben vier panelgesprekken
plaatsgevonden. Twee met ouders en twee met teamleden. De
panels waren per school samengesteld. In de panelgesprekken
werd veel breder gekeken naar wat de nieuwe school voor
Nieuwveen kan betekenen, welke beelden er over elkaar en de
eigen school bestaan en hoe we, met respect voor de verschillen
en het verleden, verder samen willen.
De bloemlezingen
Dit zijn de verhalen die Teus samenstelt uit de panelgesprekken
en de inbreng van het basisteam. De eerste bloemlezing in het
basisteam was afgelopen week. In de volgende nieuwsbrief komt
een inhoudelijk verslag.
Tot slot
Op de ouderavond hebben we verteld dat we gingen
samenwerken op van te voren afgebakende terreinen. Daar
gaan we ons ook aan houden, maar wanneer gedurende
het traject nieuwe ideeën naar voren komen die een
bijdrage leveren aan het doel, kijken we of die zijn in te
passen. Als dat het geval is houden we u natuurlijk op de
hoogte.
De volgende nieuwsbrief “Samen Scholen in Nieuwveen” verschijnt rond de kerstvakantie.
Marjon Dekker

