17 november 2017

Op weg naar één
school voor

‘De Legeaën’
Beste ouders en verzorgers van de Lege Geaën, hierbij de 5e nieuwsbrief van De Lege
Geaën. We hopen dat u zo vooreerst voldoende geïnformeerd bent. Wanneer er meer te
melden is, leest u dit in de volgende nieuwsbrief.
De samenlevingsschool start definitief per 1 augustus 2018!
Op 5 oktober nam de gemeente van SWF een besluit betreffende nieuwbouw.
In deze nieuwsbrief maken we o.a. bekend welke teamleden meegaan naar de nieuwe
samenlevingsschool.
Onderwijs en programma van eisen
De schooldirectie en het team zijn in samenwerking met adviesbureau “De Mevrouwen”
enthousiast gestart met de ontwikkeling van een nieuw onderwijskundig concept en een
ruimtelijk programma van eisen. Dat betekent dat we nadenken en afspreken hoe we in
de nieuwe school straks gaan werken en leren en welke opvattingen we over onderwijs
en opvoeding belangrijk vinden. Dat vormt straks onze identiteit en de grondslag voor
ons onderwijskundig handelen. Dit leidt tot een aantal wensen en ideeën. Die willen we
graag delen met de ouders van de MR. Deze wensen en ideeën (programma van eisen)
formuleren we zo concreet mogelijk, waarna de architect een passend ontwerp voor de
huisvesting kan maken. De MR-en van de scholen hebben dus een belangrijke rol in de
ontwikkeling van de Samenlevingsschool.
Binnenkort zal een werkgroep, bestaande uit drie teamleden, MR ouders van de drie
Legeanster scholen en de directie de ideeën en wensen bespreken. Dit onder de
professionele begeleiding van adviesbureau De Mevrouwen.

De directie van de nieuwe samenwerkingsschool
Seerp Rijpkema en Piet Massolt zijn vanuit de directie de kartrekkers voor het
inhoudelijke vervolgproces in het komend cursusjaar.
De stuurgroep heeft nu besloten voor een directie bestaande uit twee personen. De heer
Seerp Rijpkema wordt de directeur van de school met een aanstelling van vier dagen. De
heer Piet Massolt wordt de adjunct directeur met een aanstelling van twee dagen per
week. De 3 mr’s hebben daar positief over geadviseerd, waarna de besturen hebben
besloten tot deze aanstellingen.
De heer Rijpkema is nu werkzaam als directeur op de Twatine te Gauw, de heer Massolt
is nu werkzaam als school coördinator op de Lege Geaen te Sibrandabuorren.
Het team
Hieronder treft u de namen van de teamleden van de nieuwe school aan.
Vanuit "De Reinbôge" te Tersoal
W. de Jong (Wieke)
Leerkracht
A. Boot (Anita)
Leerkracht
C. Wijbenga (Ciska)
Onderwijsassistente
Vanuit “De Lege Geaën” te Sibrandabuorren
F.de Vries (Femmy)
Leerkracht
G. van der Hem (Geartsje)
Leerkracht
A. Snelder (Annet)
Leerkracht
A. Rohn (Attie)
Onderwijsassistente
Vanuit " De Twatine" te Gauw
M. Koudenburg-Reyenga (Margje)
B.G. Herder- Douma (Baukje)
F.L. Eringa (Fedde)
R. Wierda (Rianne)

Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Intern Begeleider

Piet Massolt en Seerp Rijpkema hebben gesprekken gevoerd met teamleden die mee
willen naar de nieuwe samenlevingsschool. Betreffende teamleden hebben kenbaar
gemaakt dat zij graag en gemotiveerd mee willen naar de nieuwe school.
Wanneer gaan we naar de nieuwe samenlevingsschool?
Het nieuwe schoolgebouw zal per 1 augustus 2018 nog niet gerealiseerd zijn, terwijl de
daadwerkelijke fusie van de scholen dan wel een feit is. Er wordt zo snel mogelijk, in
goed overleg met de verschillende MR-en van de scholen, een weloverwogen besluit
genomen over de invulling van het onderwijs in de Lege Geaen. Het gaat dan om de
periode van 1 augustus 2018 tot de ingebruikneming van het nieuwe schoolgebouw.
Zodra de stuurgroep een besluit heeft genomen over de tijdelijke huisvesting gedurende
de overgangsperiode, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Op 17 januari zal een
informatieavond voor alle ouders en betrokkenen georganiseerd worden. Informatie
hierover volgt later.
We hopen dat u zo voldoende bent geïnformeerd. Zodra er nieuws is over de fusie,
brengen we u op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Piet Massolt
Seerp Rijpkema

