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Op weg naar
één school
voor‘De Legeaën’

Naamwedstrijd voor de school
Kom met een voorstel voor een
passende naam voor de nieuwe
school en vertel erbij waarom die
naam het beste is.
Doe mee… Er zijn al 15
inzendingen!!

Op 1 augustus 2018 start de samenwerkingsschool
De eerste schooldag is maandag 3 september
Informatiebijeenkomst voor omwonenden over het nieuwe schoolgebouw
Zoals bekend zal de locatie voor het nieuwe schoolgebouw bij It Mingeltsje in Sibrandabuorren zijn. We
hebben begin maart een overleg met omwonenden gehad, waarbij uitgebreid is gesproken over de
ontsluiting van het nieuwe schoolgebouw dat deels achter het Mingeltsje en deels op het sportterrein
gebouwd zal worden. Bij dit overleg waren vertegenwoordigers van de gemeente, aanwonenden,
vertegenwoordigers van de Stichting It Mingeltsje, dorpsbelangen Sibrandabuorren, Piet Massolt en Seerp
Rypkema van de nieuwe school aanwezig.
De gemeente is van plan een ontsluitingsweg aan te leggen om de druk op het huidige, smalle toegangspad
weg te nemen. Er zijn een aantal suggesties gedaan met voor- en nadelen. De gemeente neemt die
suggesties mee en is bij een 2e bijeenkomst met een overzicht gekomen. Hierbij zijn de kosten ook
meegenomen.
Verder is gesproken over de verkeersveiligheid van voornamelijk fietsers vanuit m.n. Tersoal en Gauw. Hier
is een andere afdeling van SWF druk mee. Het is goed dat de gemeente het belang en de noodzaak inziet
om hier iets aan te doen.

Teamoverleg
Het nieuwe team heeft, samen met de directie, al enkele malen een teamoverleg gehad. Nadat het
onderwijskundig concept was vastgesteld, is ook het Programma van Eisen definitief aangenomen. Dit was
van belang omdat dit de basis wordt voor ons onderwijs. En dus ook voor een architect en aannemer om de
nieuwe huisvesting te realiseren.
De formatie is rond. We willen dit eerst in de GMR presenteren. In de eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u
een overzicht van de leerkrachten die gekoppeld zijn aan de groepen.
De keuze voor verschillende methodes vordert gestaag. Het is fantastisch om te zien, hoe we als nieuw en
enthousiast team, op een vernieuwende wijze van start willen gaan met de nieuwe school.
We kiezen voor verschillende nieuwe methodes en zullen met IPads gaan werken. En met Snappet, een
adaptieve, digitale aanpak voor de bovenbouw.
De komende maanden zullen we dit verder uitwerken en vanzelfsprekend houden we u op de hoogte. Ook in
september, wanneer we net enkele weken draaien, willen we u uitnodigen om met ons mee te lopen.

Identiteitscommissie en gezamenlijke Medezeggenschap
In februari kwam de identiteitscommissie bij elkaar. Margje Koudenburg en Annet Snelder en 2 (OMR)
ouders, Mirjam Buma en Johannes Kramer hebben een verkennend overleg gevoerd. Vervolgens is het
team, samen met Mirjam Buma op bezoek geweest bij “Vonkt” in Leeuwarden. Dit is het eerdere centrum
voor de levensbeschouwing. Aafke Reinders van het centrum adviseerde ons bij de keuzes van de
levensbeschouwelijke aanpak en methode binnen onze school. Het team heeft al een keuze voor een
methode gemaakt. De IC stemt in met deze keus. We willen dit nu inbrengen bij de GMR voor reflectie. In
de volgende nieuwsbrief informeren we u hier over.
Instemming GMR
De gezamenlijke MR van de Legeanster Mienskipsskoalle had al ingestemd met het onderwijskundig concept
de tijdelijke huisvesting en de schooltijden. De drie voorzitters hebben de documenten in een vergadering
officieel ondertekend.
Bouw en Programma van Eisen
De Legeanster GMR zal ook geïnformeerd worden over de bouwkundige ontwikkelingen. Op 5 april is voor de
begeleiding van de nieuwbouw het projectbureau LindHorst gekozen. Bureau LindHorst heeft veel expertise
met scholenbouw. Hierna zal een architectenkeuze opgestart worden. Nadat de architect is gekozen, zullen
tekeningen en/of maquettes worden ontworpen. Die procedure van tekenen/ontwerpen/bijstellen enz. en
keuze van de aannemer zal tot ongeveer 01-01-2019 duren. Tegelijk met deze procedures zal de gemeente
alle benodigde stappen zetten (wijzigen bestemming, aanleg –bouwweg en voorbereidingen bouw) om
daarna ook zo snel als mogelijk alle voorbereidingen gereed te hebben. Dan kunnen we mogelijk in het
nieuwe jaar met de bouw beginnen.
Het Programma van Eisen is een geschreven verzameling van eisen en wensen ten behoeve van het ontwerp
en de constructie van de nieuw te bouwen school. De bedoeling van een programma van eisen is om vooraf
duidelijke randvoorwaarden en limieten vast te stellen op basis van ons onderwijskundig concept. Dit zijn
dus de criteria waaraan de nieuwbouw moet voldoen.
Praktische zaken
Tijdelijke huisvesting
Per 1 augustus 2018 ontstaat er één school en zullen de leerlingen van de drie scholen bij elkaar in de
groepen komen. Omdat er in augustus nog geen nieuwe huisvesting klaar is zullen de groepen verdeeld
worden over twee locaties:
- de onderbouw komt op de huidige school in Gauw.
- de bovenbouw gaat naar de huidige school in Sibrandabuorren.
De schooltijden vanaf 3 september2018, de eerste schooldag zijn:
•
Ma t/m do: 08.30 tot 14.15 uur
•
Vrij: 08.30 tot 14.15 (gr. 5 t/m 8)
•
Vrij: 08.30 tot 12.00 (gr. 1 t/m 4)
Er zal een ruime instroomperiode zijn voor het breng- en ophaalmoment zodat het voor ouders mogelijk is,
de kinderen te brengen of op te halen. (de school is open vanaf 08.15 uur, de kinderen mogen zo nodig een
kwartiertje langer binnen blijven na 14.15 uur.
Zoals gezegd starten we op maandag 3 september. Dat willen we op een bijzondere manier doen. Hoe we
dat gaan doen, hoort u nog van ons.
Aanbieder kinderopvang.
De Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) zal per 1 augustus a.s. op de locatie in Gauw een zo
breed mogelijke kinderopvang starten. Ook de gemeente en Palludara willen meewerken aan een zo
breed mogelijke opvang. Dat is geweldig. Wij willen graag intensief samenwerken en zo de Integrale Kind
Aanpak vorm geven. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.
Dorpsbelangen
Waar mogelijk, schuiven Piet Massolt en Seerp Rypkema aan bij de vergaderingen van dorpsbelangen. We
vertellen over de voortgang en ontwikkelingen van de Legeanster Mienskipsskoalle, bespreken de
nieuwbouw en we willen graag samen met alle dorpen van de Lege Geaën samenwerken zodat de school
een centrale plaats van samenkomen en ontwikkelen binnen de Legeanster Mienskip kan worden voor alle
Legeansters.

Hoe gaan we verder?
Komende maanden gaan we verder met de uitwerking van alle plannen zodat er voor de zomer een nieuw
schoolplan is en ook alle praktische zaken geregeld zijn om alle spullen naar de twee tijdelijke locaties te
brengen.
Woensdagavond 6 juni zal weer een informatieavond voor ouders en belangstellenden plaats vinden.
We hopen dat u voor nu voldoende bent geïnformeerd. Locatie hoort u binnenkort. Zodra er meer nieuws is
brengen we u op de hoogte.
Mocht u vragen of ideeën hebben neem gerust contact op!
Naamwedstrijd nieuwe school.
We hebben op dit moment 15 namen binnen voor de
wedstrijd. U kunt nog meedoen! Op 21 juni zal de nieuwe
naam bekend worden gemaakt.
Inzenden kan nog tot vrijdag 15 juni!!

Met vriendelijke groet,
Namens de stuurgroep,
Piet Massolt
Seerp Rijpkema
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