NIEUWSBRIEF Basisschool Holthuizen en Basisschool Dr. Ariëns

Samenwerking tussen beide scholen.
Het is al een tijdje stil gebleven over de vervolgstappen rondom het traject dat
moet leiden tot een fusie van onze scholen. Vlak voor de zomervakantie
ontvingen alle ouders een schrijven van onze voorzitter van het College van
Bestuur, naar aanleiding van enige commotie over de locatie. Daarin werd
duidelijk gemaakt dat er nog geen definitieve afspraken tussen Keender en de
gemeente waren geweest omtrent de plek van de school.
In de brief van onze voorzitter Ruud Brandsma stond vermeld:
‘In het overleg met de gemeente is het uitgangspunt van Stichting Keender dat
er in de huidige wijk een goede onderwijsvoorziening moet komen. Op dit
moment is de exacte locatie voor de school nog niet vastgesteld. We zijn
daarover met de gemeente in gesprek’.
Op dit moment zijn er nog geen verdere ontwikkelingen. De prioriteit van ons
bestuur en de gemeente lagen in eerste instantie bij de nieuwbouw van de
Kameleon. Misschien heeft u vanuit de krant vernomen dat er bij de
aanbesteding een behoorlijke vertraging is ontstaan. Uiteindelijk is er groen licht
gekomen en vorige week maandag is er begonnen met de bouwwerkzaamheden.
Dat betekent dat vanaf nu de blik gericht kan worden op de fusie van onze
scholen. Het spreekt vanzelf dat we u op u op de hoogte houden van de
ontwikkelingen die gaan volgen.

Pluspraktijk
Zowel de Dr. Ariëns als de Holthuizen zijn in ontwikkeling op het gebied van
meer- en hoogbegaafdheid. Regelmatig merken we dat kinderen baat hebben bij
opdrachten die meer uitdaging bieden. In de klas proberen we zo goed mogelijk
aan te sluiten op deze behoeften. Hiervoor gaan we in gesprek met ouders en
kinderen.
Maar wij zijn ook nog lerende op dit gebied. Dit schooljaar gaan we op beide
scholen, samen met Rian Pot (specialist begaafdheid) op zoek naar nieuwe
kennis en mogelijkheden.
Wij willen naast de opdrachten in de klas ook aanbod bieden buiten de klas.

Beide scholen gaan samen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.
Na de herfstvakantie zal er een pilot gestart worden voor een pluspraktijk buiten
de klas. Deze zal 6 weken duren. Juffrouw Rian zal deze pluspraktijk begeleiden.
Wij gebruiken deze 6 weken om echt aan het werk te gaan met deze kinderen,
maar ook om goed na te denken en te evalueren welk aanbod past bij onze
scholen.
Wij willen op een rustige manier opbouwen naar een blijvend en passend aanbod
voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

Motorische ontwikkeling
Tijdens de lessen kan het een leerkracht opvallen dat een leerling moeite heeft
met de motoriek. Dat kan bijvoorbeeld tijdens de gymlessen zijn, of bij het
schrijven. Als dit iets is wat vaker gezien wordt, zal de leerkracht dat altijd met
de ouders bespreken.
Naar aanleiding van zo’n oudergesprek kunnen ouders de stap maken naar de
huisarts om een verwijzing te vragen naar een oefentherapeut.
De oefentherapeut bekijkt in haar praktijk wat er aan de hand is en of er
behandeling nodig is.
Vanaf dit schooljaar zal Sandra Damkot, oefentherapeut, op zowel basisschool
de Holthuizen als op basisschool Dr. Ariëns, op school komen om daar de
kinderen te behandelen. Dit kan individueel gebeuren of in kleine groepjes.
Vooraf is dit altijd met de ouders besproken en hebben zij hiervoor toestemming
gegeven.
Het scheelt dat de kinderen dan niet zo lang van school weg zijn / uit de klas zijn
om naar de therapie te gaan. Het vindt namelijk gewoon op school, onder
schooltijd plaats.
Voor logopedie is het al jaren gebruikelijk dat behandeling op school kan
plaatsvinden.
We vinden het dan ook heel fijn dat door samenwerking tussen de Holthuizen en
de Dr. Ariëns, dit nu ook voor de motoriek mogelijk is.
Reminder
Beide scholen hebben op maandag 29 oktober een studiedag.
De kinderen kunnen na de herfstvakantie dus genieten van nog een extra dag
vrij.
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