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Zoals vorige week al is gemeld, ligt de bouw helaas vrijwel stil van de school. Waarschijnlijk komt de
opleverdatum hierdoor onder druk te staan en lijkt het onwaarschijnlijk dat we rond de
zomervakantie kunnen verhuizen, wat een teleurstellend bericht is voor iedereen. Toch gaan alle
andere voorbereidingen gewoon door. De werkgroep die zich bezighoudt met de inrichting en het
meubilair krijgt op 12 december een aantal presentaties door drie verschillende leveranciers. Op
basis van de presentaties wordt een leverancier gekozen waarmee we verder willen gaan. De
werkgroep die zich bezighoudt met het plein heeft de keuze voor toestellen bijna rond. De architect
werkt een tekening uit op basis van de toestellen en de visie op een natuurlijk schoolplein. We hopen
voor de kerstvakantie het plan af te kunnen ronden.

Identiteitscommissie

Woensdagavond 20 november hebben we een boeiende en prikkelende visie gehoord van Erik
Renkema. Hij heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van levensbeschouwelijk onderwijs op
bestaande samenwerkingsscholen. Op basis van de bevindingen heeft hij een visie ontwikkeld over
hoe samenwerkingsscholen vorm kunnen geven aan identiteitsvorming in een school waarin
leerlingen vanuit verschillende overtuigingen samen onderwijs krijgen. Hij pleit er bijvoorbeeld voor
om vieringen niet altijd aan het kerkelijk jaar te koppelen, maar te werken vanuit levenservaringen
en emoties van kinderen. Hij schetste een voorbeeld van een overgangsfeest aan het einde van een
schooljaar. Hierbij kunnen elementen uit verschillende bronnen worden gebruikt zoals het
Christendom, maar ook allerlei soorten verhalen en andere invalshoeken. Maak gebruik van de
diversiteit en leer kinderen zelf na te denken, is zijn pleidooi. Dat geldt ook voor de lessen die je
aanbiedt in de school. Ga in gesprek (dialoog) met leerlingen en leer ze na denken over het
levenservaringen en over zingeving. De aanwezige ouders konden vragen stellen en hieruit bleek dat
het een uitdaging zal zijn om levensbeschouwelijk onderwijs op onze samenwerkingsschool op een
passende wijze vorm te geven. Uit de reacties na afloop konden we de conclusie trekken dat het een
zinvolle avond was voor veel ouders. Het heeft ze aan het nadenken gezet. De identiteitscommissie
komt direct na de kerstvakantie bij elkaar om te bepalen hoe ze dit verder uit wil werken. Hierbij zal
het team een grote rol gaan spelen. Ook de ouders zullen daarna weer uitgenodigd worden om van
gedachten te wisselen over de vormgeving.

Vanuit het team

Woensdag 20 november heeft het team de hele middag bij elkaar gezeten om na te denken en
afspraken te maken over de volgende zaken:
 Wat voor team willen we zijn?
 Waar staan we nu en waar willen we naar toe?
 Wat wordt de missie van de nieuwe school?
 Welke waardes willen we er in ieder geval in terug zien?
In de maand oktober heeft ieder teamlid een ambitiegesprek gevoerd met Martha van Dijk en dit is
ook aan de orde gekomen. De volgende waardes vond vrijwel iedereen belangrijk: Veiligheid,
respect, geborgenheid en ontwikkeling. Deze begrippen zijn uitgewerkt op verschillende manieren en
hierop zal de missie uitgewerkt worden door een werkgroep met leerkrachten die zich bezighoudt
met het onderwijskundige deel van de samenwerkingsschool. Daarnaast stonden er een aantal
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praktische zaken op de agenda zoals de decemberfeesten. In december zal het team weer een sessie
wijden aan de missie en een start maken met de visie. Hoe zien we de onderwijskundige toekomst op
de samenwerkingsschool?

Van de Ouderraad

Inmiddels is het schooljaar al weer even op gang en draait onze OR op volle toeren. Activiteiten zoals
de uitreiking van de stoetboom, de dag van de leerkracht en de Kinderboekenweek zijn inmiddels
achter de rug. De oud-papier planning is aangepast i.v.m. het toevoegen van de ouders van de
voormalige Fiepko Coolmanschool en na de eerste twee inzameldagen kunnen we erg positief zijn
over de opbrengst.
Inmiddels richten we ons op Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. Een verandering die is aangebracht
tijdens de Sinterklaasviering is dat de onderbouw nu mag kiezen uit verschillende cadeautjes en
daaruit een top 3 mag maken op een wensenlijstje. De Sint zal dit jaar twee locaties gaan bezoeken,
wat ook de nodige aanpassingen in het draaiboek geeft.
Over de invulling van de kerstviering wordt op dit moment nog over nagedacht en zal in de
Nieuwsbrief van 28 november naar de ouders/leerlingen gecommuniceerd worden.
Donderdag 19 december zal in het teken staan van het afscheid van Juf Lida. Zij heeft inmiddels de
OR verlaten en haar plaats in de OR wordt vanaf heden ingevuld door Juf Dorien.
Net als voorgaande jaren is het Createam ook al weer actief in het versieren van de ramen op de
locatie Nesweg en de themahoek op locatie Eversdijkhuizenlaan ER is aandacht besteed aan de
Kinderboekenweek en het thema herfst en nu is het thema Sinterklaas aan de orde .
De vieringen van de feestdagen/activiteiten en de uitvoering daarvan worden zoveel mogelijk op
beide locaties hetzelfde gedaan .
Een heel ander onderwerp waar we ons mee bezig houden is de luizencontrole. Deze zal naar alle
waarschijnlijkheid in december weer van start gaan. We hebben nog ouders nodig om het luizenteam
te versterken. Opgeven hiervoor kunt u doen via: or.borgstee@noordkwartier.nl
Met vriendelijke groet,
Karina de Boer (voorzitter), Kelly Bos (secretaris), Anneke Kroeze (penningmeester), Vivian Reinders,
Marieke Sterenberg, Nadine Menninga, Rianne Kappen en Trisha Berends

Verslag MR-vergadering 5 november 2019
De tweede MR-vergadering van het nieuwe schooljaar met de gezamenlijke MR zit erop. De
vergadering werd bijgewoond door Henriëtte Kruger. Zij begeleidt het fusie-traject. We hebben met
haar gesproken over de voortgang van de bouw en over het stappenplan van de fusie. Hoe ver zijn
we en welke stappen moeten er nog genomen worden? Ouders zullen van tijd tot tijd op de hoogte
gehouden worden via deze fusie-nieuwsbrief.
Ook is er gesproken over de verschillende werkgroepen (inrichting, onderwijs, etc.) die opnieuw
gevormd zijn binnen het team. De knowhow en informatie die er al is vanuit eerdere werkgroepen
wordt hierin uiteraard meegenomen.
Binnenkort zal er ook een commissie gevormd worden vanuit team, MR, OR en de leerlingen die zich
zal gaan buigen over de nieuwe naam en het nieuwe logo voor de nieuwe school. Suggesties kunnen
door de mensen aangedragen worden. Over hoe dit in zijn werk zal gaan, volgt hieronder alvast wat
informatie. De officiële school ondersteuningsprofielen van beide scholen zijn aan bod geweest.

Naam van de nieuwe school

Maandag 25 november is de commissie, die gaat organiseren dat er een nieuwe naam komt voor de
samenwerkingsschool, bij elkaar geweest. Het was hun eerste overleg. Deze groep bestaat uit
Channa van Bolhuis (MR), Nadine Menninga (OR), Jade (leerlingenraad), en Erik Tammeling en
Martha van Dijk( team). U hoort er binnenkort meer van!
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