Nieuwsbrief 8, 11 juli 2019

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We hebben de afgelopen
weken gewerkt aan het samenvoegen van alle ideeën over hoe wij het onderwijs
en de opvang in het nieuw te bouwen kindcentrum zien. Dit heeft uiteindelijk geleid
tot een (concept) visie op het kindcentrum. Deze visie, waarover later meer, is een
resultaat van ideeën opgedaan uit bezoeken aan andere scholen, literatuur over
onderwijs en opvang, wensen van de teamleden en ideeën van ouders uit de
klankbordgroep.
Direct na de vakantie bespreken we de (concept) visie met beide teams, met de
ouders van de klankbordgroep en een groep kritische professionals uit onderwijs en
kinderopvang. Daarna geven we iemand de opdracht van deze papieren visie een
mooie animatie of tekening te maken die meer aanspreekt dan de geschreven
woorden. U krijgt natuurlijk deze visie ook te zien (te lezen) en we zullen u ook vragen
wat u ervan vindt.
Tegelijkertijd gaan we aan de slag om met deze visie op zoek te gaan naar scholen
waar ze onderdelen uit onze visie al in de praktijk hebben gebracht. We willen leren
van de ervaringen en goede voorbeelden van anderen om de visie te vertalen
naar een voor ons kindcentrum succesvolle aanpak. Wij denken hier het komende
schooljaar mee bezig te zijn.
Ook op het gebied van de huisvesting van het nieuwe kindcentrum worden
stappen gemaakt. Er wordt gerekend of alles wat wij in de visie hebben
opgeschreven ook past in de ruimte die beschikbaar is. De architect probeert
zoveel als mogelijk het goede van het gebouw (in verband met de duurzaamheid)
te hergebruiken en toch een prachtig nieuw en fris gebouw neer te zetten. We
hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken.
De MR’en van beide scholen hebben afgelopen week ingestemd met de fusieeffectrapportage. Dit betekent dat we de laatste stap zetten naar het samengaan
van beide scholen. We hopen dat het besluit nog dit kalenderjaar kan worden
genomen.

