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KINDEREN VAN DE GRAVIN ALEIDA
NEMEN EEN KIJKJE OP DE SINT JAN

Beste ouders, verzorgers,
Achter en voor de schermen is er de afgelopen periode heel wat gebeurd in de
voorbereidingen naar de fusie van onze beide scholen.
De teams hebben kennis gemaakt met elkaar en met elkaars gebouwen. Ook hebben zij
uitgewisseld hoe er gedacht wordt over belangrijke zaken, zoals het omgaan met elkaar
en het omgaan met de kinderen.
Ouders en kinderen van de Gravin Aleida hebben kennis kunnen maken met Tom de
Koning, als nieuwe directeur. Er zijn leuke initiatieven gestart om ook kinderen op elkaars
scholen te laten kijken. Tevens zijn er voorzichtige contacten gelegd tussen de MRgeledingen van beide scholen.
Intussen is er bijna wekelijks, constructief overleg tussen de directeuren en Egbert Vleeming,
die is aangesteld als onafhankelijk procesbegeleider voor dit fusietraject. Bij deze
overleggen sluiten soms ook Annet Dries namens SIKO en Rolf van den Berg namens Kind
en Onderwijs aan.
Afgelopen week was een heel belangrijke. Tijdens de eerste twee meedenkbijeenkomsten
hebben meer dan tachtig ouders van beide scholen meegedacht over de koers van de
nieuwe school. De positieve, open en respectvolle manier waarop met elkaar gesproken
en naar elkaar geluisterd werd geeft ons het vertrouwen dat we van de nieuw school in de
Oostwijk een groot succes gaan maken.
Saskia Mak, directeur CBS Gravin Aleida
Tom de Koning directeur KBS Sint Jan
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Meedenken
Op de eerste twee meedenkbijeenkomsten hebben ouders van
beide scholen hun input gegeven over
3 belangrijke thema’s: identiteit,
schooltijden en gedrag / afspraken.
Onder begeleiding van 2 teamleden is
er heel veel uitgewisseld en kon
iedereen
alles
aangeven
wat
belangrijk is voor de nieuwe school.

Maand
Maart
April

Mei

Juni

Fusiekalender
week Geplande fusie-activiteit
Leerlingen maken kennis
met elkaar
14
Meedenkbijeenkomsten B
op 4 en 6 april
16
19 april
Gezamenlijke
ouderbijeenkomst over de
nieuwe school:
terugkoppeling
meedenkbijeenkomsten
16
Leerlingen ontmoeten
elkaar bij de Koningsspelen
17
Meivakantie
18
Meivakantie
Informatieavond formatie
komend schooljaar
Gezamenlijke activiteiten
van de nieuwe groepen
2017-2018
Verhuizing
28
Zomervakantie tot 21
augustus

Al uw input, en de input die gaat
Juli
komen
uit
de
tweede
sessie
meedenkbijeenkomsten begin april,
gebruiken we om een ‘raamwerk’ te
maken voor de nieuwe school.
Op woensdagavond 19 april willen we dit aan u presenteren, zodat u dan in hoofdlijnen
weet waar de nieuwe school voor staat.

Schooltijden
Als het gaat om schooltijden heeft u hier, als
ouder (via de MR) een belangrijke stem in. Nu
we, dankzij de meedenkbijeenkomsten,
weten wat u belangrijk vindt, kunnen we de
MR een aantal voostellen voorleggen.
De MR zal dit dan bij u als ouders enquêteren.
Als het gaat om de schooltijden en de tussen
schoolse opvang heeft de MR instemmingsbevoegdheid. Dat betekent dat zij hun
akkoord moeten geven aan de manier waarop
dit in de nieuwe school geregeld wordt.
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