20 juli 2017

Op weg naar
één school
voor
‘De Legeaën’

https://www.youtube.com/channel/
UCcySb4WbBYGsS7
qwcqWF8RA?feature=emshare_video_user

De ontmoetingsschool is een feit!!
Sinds de MR-en van de 3 scholen
akkoord gingen met de fusie, mogen en
kunnen we vooruit zien. Dat was 1 juni
2017. Fijn om te weten dat er een school
komt, die breed van opzet is en voor alle
kinderen een veilige plek biedt. De fusieeffect rapportage is aangeboden aan de
gemeenteraad van de gemeente SWF.
Ter ondersteuning hiervan hebben we
als scholen een korte promotiefilm
gemaakt. Zie de link hierboven.

Hoe gaan we verder?
In juli neemt de raad van SWF een
besluit betreffende nieuwbouw.
Direct na de vakantie zal bekend worden
welke teamleden meegaan naar de
nieuwe ontmoetingsschool. Hiernaast
leest u hoe we de ontwikkeling van de
nieuwe school op zullen pakken met het
adviesbureau “De Mevrouwen”.
Alle betrokkenen zullen worden
geïnformeerd.
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Seerp Rypkema en Piet Massolt zijn vanuit
de directie de beoogde trekkers voor het
inhoudelijke vervolgproces in het komend
cursusjaar. De stuurgroep heeft hen hier
na een gesprek voor aangesteld.
De definitieve directie invulling vindt
direct na de zomervakantie plaats. De
(V)MR zal daarbij
gevraagd worden om een advies.
Ook de verdere teaminvulling zal in het
najaar definitief bekend worden gemaakt
aan alle betrokkenen.

Adviesbureau “De Mevrouwen” is
gevraagd voor de begeleiding en
ontwikkeling van de visie en het
onderwijsconcept. Daarnaast zal een
ruimtelijk Programma van Eisen opgesteld
voor de ontmoetingsschool. Dit
adviesbureau heeft veel ervaring met het
samenvoegen van scholen en de
onderwijsinhoudelijke en
huisvestingsvraagstukken die daarmee
gepaard gaan.
Met het voltallige team en een
afvaardiging vanuit de (O)MR wordt er
gewerkt aan de onderwijsinhoud,
verkenning en verdieping van de
onderwijsvisie en aan de identiteit van de
school en de huisvesting. Daarna gaat een
werkgroep aan de slag met de uitkomsten
van de twee werksessies. De werkgroep
bestaat uit een afvaardigheid van de
directie, 3 teamleden, 1 MR lid per school
.(oudergeleding) en de adviseurs.

