Nieuwsbrief 14, maandag 5 juli 2021

De sloop(bouw)werkzaamheden
De sloopwerkzaamheden aan het gebouw van de Narcis-Querido zijn volop aan de
gang. Ruim de helft van het gebouw is helemaal verdwenen en de rest van het
gebouw is helemaal gestript. De grond onder de voormalige gymzaal is al
verwijderd en de paaltjes zijn gezet om te gaan heien. De fase van slopen naar
bouwen is begonnen.
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Onderwijs en opvang
Na een lange onderbreking, als gevolg van de coronamaatregelen, hebben we in
maart de draad weer opgepakt en zijn we in werkgroepen aan de slag gegaan.
Alle werkgroepen werken vanuit de visie dat we op de Vindplaats alle kinderen de
allerbeste kansen willen geven om zich maximaal te ontwikkelen. Er zijn nu vijf
werkgroepen, namelijk:
1. Inrichting van het gebouw en het plein. Waarbij we de inrichting van het plein
samen met bewoners en de gemeente doen. Er wordt nagedacht over meer
bomen op het plein, een moestuin, uitdagende speel- en beweegplekken en
mogelijkheden om buiten les te kunnen geven en er komen op het dak naast
de plantenkas ook bijenkorven.
2. Het jonge kind en zijn ontwikkeling van 0 tot 7 jaar. Hoe zorgen we ervoor dat
we de kinderen op de kinderopvang en als ze daarna naar de basisschool
gaan passend ondersteunen in hun ontwikkeling?
3. Inclusief. Alle kinderen, of ze nu extra ondersteuning of extra uitdaging nodig
hebben, zijn welkom en vinden een plek op de Vindplaats.

4. Teamontwikkeling. De teams van de twee scholen en de kinderopvang
(AKROS) worden in de Vindplaats één team: dit betekent werken vanuit één
visie op het kind.
5. Organisatie onderwijs. Hoe gaan we lesgeven in de Vindplaats, welke vakken
bieden we aan en hoe? Hoe zorgen we ervoor dat we de kinderen onderwijs
geven dat boeiend is en goed aansluit bij wat ze nodig hebben?
Daarnaast wordt er nagedacht en gewerkt aan het langer openhouden van de
Vindplaats, zodat kinderen ook na schooltijd nog allerlei activiteiten kunnen doen
om zich verder te ontwikkelen. Ook wordt er gewerkt aan ateliers waar kunstenaars
samen met de kinderen werken. Er wordt een wetenschap- en technieklokaal
ingericht. Er komt ook een bibliotheek op de begane grond en een plek voor ouders
om koffie te drinken, een krantje te lezen en met elkaar te praten. En nog veel
meer...
We blijven goed onderwijs geven!
We hebben allerlei plannen om het onderwijs nog beter te maken en nog meer aan
te laten sluiten bij wat kinderen nodig hebben om daarmee de kansen van alle
kinderen te vergroten. Maar… we gaan niets nieuws beginnen totdat we weten dat
het goed werkt. Dus blijven we tot die tijd doen wat we nu al doen, namelijk: goed
onderwijs geven aan uw kinderen.
Een voorbeeld is het rekenonderwijs. We werkten op beide scholen met
rekenmethodes die niet meer goed (digitaal) ondersteund werden door de
leveranciers. We zagen dat dit effect had op de rekenresultaten en hebben na
marktonderzoek besloten een nieuwe rekenmethode aan te schaffen (Pluspunt 4).
Omdat we het onderwijs in de Vindplaats zoveel als mogelijk willen afstemmen op
wat elk kind nodig heeft, werkt een methode niet voor alle kinderen even goed.
Aangezien we willen werken op een manier waarop elk kind het beste wordt
ondersteund, moet je methode zo naar je hand kunnen zetten dat je voor ieder kind
de juiste aanpak kan bieden. Dat kan alleen wanner je als leerkracht eerst goed
weet hoe de (nieuwe) methode werkt. Als je de methode helemaal beheerst kun je
hem loslaten en aanpassen aan wat de kinderen nodig hebben. Dat is precies hoe
we het gaan doen. Dat geldt ook voor het taal-, lees- en schrijfonderwijs en
wereldoriëntatie, Engels, ICT enzovoort: eerst zorgen we dat we het nieuwe goed in
de vingers hebben en dan pas gaan we overstappen.
Klankbordgroep ouders
Na de zomervakantie willen we graag weer met ouders in gesprek over de
Vindplaats. We hebben al een klankbordgroep van ouders, maar die is sinds de
eerste lockdown niet meer bij elkaar gekomen. Op dinsdag 7 september om 19:30
uur gaan we weer een bijeenkomst van de klankbordgroep organiseren.
We zoeken nog steeds ouders die (kritisch) mee willen denken over de Vindplaats. U
mag ook gewoon, vrijblijvend, een keertje komen kijken, luisteren en meepraten.
Dus zet dinsdag 7 september 19:30 uur alvast in uw agenda.

