Verslag stuurgroep fusie

Datum: 21-09-2017
Beste ouders/verzorgers van De Vordering en het Hoge,
Zoals u weet zijn we gestart met de voorbereidingen voor de samenvoeging van Het Hoge
en De Vordering. De eerste vergadering met de nieuwe MR heeft plaatsgevonden en alle
acties die uitgevoerd moeten worden om uiteindelijk met elkaar in de nieuwe school te
kunnen starten, zijn gepland.
De komende maanden staan met name in het teken van de gezamenlijke missie en visie van
de nieuwe school. De teams komen binnen nu en twee maanden een aantal keer samen,
onder leiding van de procesbegeleider Maud Berendsen, om de missie en visie te vormen.
Een tweetal activiteiten willen we in dit nieuwsbulletin bij u onder de aandacht brengen:
1. Inbreng ouders/verzorgers bij visievorming nieuwe school;
2. Inbreng kinderen bij visievorming nieuwe school.
Inbreng ouders
Tot nu toe hebben negen ouders zich aangemeld om mee te denken over de nieuwe
gezamenlijke visie. Afgelopen woensdag was de eerste avond. We gaan met elkaar in
gesprek over de verwachtingen die er zijn rondom de nieuwe school, over wat kinderen na
acht jaar basisonderwijs geleerd moeten hebben, over waar de nadruk op moeten komen te
liggen en over de rol die de school heeft in het dorp Vorden. Daarnaast komt de
verkeersveiligheid ter sprake.
In de grote hal hangen tot en met maandagochtend de papieren met de uitwerkingen van
deze avond. U bent van harte welkom om hier naar te kijken en eventueel iets toe te voegen.
De beide teams komen telkens na een ouderavond zoals deze samen en zij verwerken dan
de input die de ouders hebben gegeven.
Inbreng kinderen
De beide directeuren, Beryl en Francijna, gaan op eenzelfde manier met een groep kinderen
(vanaf groep 4 t/m 8) nadenken over essentiële vragen die leven over de nieuwe school.
Kinderen kunnen uitstekend aangeven wat zij belangrijk vinden, waarom ze dat vinden en
hoe ze dit in praktijk zouden willen zien. Ook de input die de kinderen geven, wordt
meegenomen in de gezamenlijke nieuwe visie van de school.
We zullen u iedere maand op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de
samenvoeging van beide scholen. Dat doen we middels een nieuwsbulletin zoals deze en
we zetten de informatie uit de bulletins op de websites van de scholen. Er zijn hiervoor
aparte ruimtes vrijgemaakt.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, u kunt altijd terecht bij een van ons.
Met vriendelijke groeten,

Beryl Grob (directeur De Vordering)
Francijna de Kooter (directeur Het Hoge)

