Staking 15 maart
Zoals waarschijnlijk bekend heeft De Algemene Onderwijsbond (AOb) een
landelijke staking aangekondigd op 15 maart voor leraren in het onderwijs.
Iedere werknemer in Nederland heeft het recht om te staken. De stakingsoproep
is een persoonlijke oproep. Met andere woorden: iedereen beslist zelf over
actiedeelname. Het is dus een individuele keuze om deel te nemen aan de
staking. Scholen kunnen hun leraren niet verplichten en ook niet verbieden mee
te doen met protesten tegen onderwijsplannen van het kabinet.
Op onze scholen hebben de leerkrachten individueel aangegeven of ze wel of niet
gebruik wilden maken van het stakingsrecht. Vanwege het aantal collega’s dat
heeft aangegeven actie te willen voeren hebben we moeten besluiten dat de
schooldeuren Van BS Holthuizen en BS Dr. Ariëns dicht blijven op 15 maart.
Wij snappen terdege dat het vervelend kan zijn voor ouders die maatregelen
voor kinderopvang moeten nemen en we hopen dat u niet voor te veel
verrassingen komt te staan.

Bijeenkomst fusie-projectgroep
Afgelopen dinsdag was de tweede bijeenkomst van de projectgroep die zich
bezighoudt met de voorbereidende werkzaamheden richting fusie tussen BS Dr.
Ariëns en BS Holthuizen. Zoals we in een eerdere mededelingenbrief hebben
aangegeven willen we u op de hoogte houden van de vervolgstappen.
Tijdens de tweede bespreking op het gemeentehuis zijn er geen nieuwe
ontwikkelingen besproken. Wat nu op redelijke korte termijn dient te gebeuren is
het opstarten van het locatieonderzoek. Daarin moeten meerdere aspecten
grondig worden bekeken. Daarbij kan, onder meer, gedacht worden aan:
-

De prognoses van de leerlingenaantallen
De wens om te komen tot een Integraal Kind Centrum (IKC)
De infrastructuur rondom de school
Buitenspeelruimte
Gymmogelijkheid

Er is aan dit locatie-onderzoek nog geen tijdspad gekoppeld. Dat hadden we wel
heel graag gezien. De hoop was erop gevestigd wat meer informatie naar buiten
te brengen, maar op dit moment is die niet voor handen.

Schoolplan 2019-2023
In augustus begint een nieuwe schoolplanperiode van vier jaar. Voor alle scholen
in Nederland geldt dat ze zich gaan buigen over de inrichting en ontwikkeling van
het onderwijs in die periode. Het opstellen van een schoolplan is een zaak van
het hele team. Om tot een goed product te komen is het van belang dat het
schoolplan teambreed gedragen wordt.
Om bovenstaande te realiseren hebben de teams van beide scholen zich, tijdens
studiedagen, afzonderlijk gebogen over de plannen voor de komende vier jaar.
De werkvormen op beide scholen waren zo ingericht dat alle collega’s ruimte
hadden voor eigen inbreng. Vanuit die eigen inbreng werden speerpunten voor
de komende vier jaar op papier gezet.
Vanuit de gegevens van de twee scholen wordt in de komende periode bekeken
wat we gezamenlijk kunnen oppakken. We hebben nu al gezien dat er voldoende
mogelijkheden zijn tot samenwerking. Dat is voor ons allen een mooi startpunt.

Basketbaltoernooi
De leerlingen uit de groepen 7 en 8 van beide scholen hebben maandag
deelgenomen aan het traditionele basketbaltoernooi. Er werd met inzet maar
sportief gestreden om de winst. Een team uit groep 7 van Holthuizen kwam in de
finale als sterkste uit de bus. Mooi was dat ze in die finale werden aangemoedigd
door de leerlingen uit groep 7 van de Dr. Ariëns. De samenwerking is in gang
gezet…
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