Vorden, 13 oktober 2017

Beste ouder(s)/verzorger(s) van De Vordering en Het Hoge,

Inmiddels is het bijna herfstvakantie en we brengen u graag op de hoogte van de
ontwikkelingen wat betreft de samenvoeging van beide scholen. We informeren u over de
bijeenkomsten die met een groep ouders van zowel Het Hoge als De Vordering hebben
plaatsgevonden, over het overleg dat een groep kinderen met Francijna en Beryl heeft
gehad, over de data van de eerste onderwijsavond, over de kennismaking van de kinderen
en rondleidingen op de scholen en over de MR-vergadering.

Ouderbijeenkomsten
Over de eerste bijeenkomst hebben we u in ons eerste nieuwsbulletin al geïnformeerd.
Afgelopen maandag vond de tweede bijeenkomst plaats, dit keer op Het Hoge.
Samenwerking met ouders stond centraal. Vragen als ‘hoe wilt u geïnformeerd worden over
de ontwikkeling van uw kind(eren)?’, ‘wat is de rol van de ouder in de school?’, ‘bij welke
activiteiten worden ouders betrokken?’ en ‘hoe maken ouders kennis met elkaar?’ werden
aan de ouders voorgelegd. Mooie gesprekken ontstonden en er is weer voldoende input
voor de teams om verder te bouwen aan de gezamenlijke missie en visie.

Overleg met de kinderen
Ook met de kinderen wordt gesproken over de samenvoeging van beide scholen. Een
afvaardiging van de groepen 4 t/m 8 is in gesprek met Beryl en Francijna. Hieronder een
impressie van wat er besproken is. Na de herfstvakantie komen de kinderen voor de tweede
keer bijeen. Dan gaan zij dieper in op begrippen zoals samenwerking, respect en veiligheid.
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Data onderwijsavond: noteer in uw agenda!
Op maandagavond 22 januari wordt de eerste zogenaamde onderwijsavond
georganiseerd. Op deze avond praten we u bij over de stand van zaken op dat moment wat
betreft alle activiteiten die in gang zijn gezet om de samenvoeging tot een succes te maken.
De specifieke uitnodiging met tijden en programma volgt later, maar noteer de datum vast
in uw agenda.

Een kijkje op de scholen voor de kinderen
Begin november gaan de kinderen van alle groepen bij elkaar op bezoek. Zij leiden elkaar
rond. De exacte data worden in de nieuwsbrief van de scholen opgenomen.

Een kijkje op de scholen voor ouders/verzorgers
Ook u als ouder heeft de mogelijkheid om alvast een kijkje te nemen in de scholen. We
hebben de ouders van De Vordering de mogelijkheid geboden om op Het Hoge te kijken.
Ouders van Het Hoge die ook eens op De Vordering willen kijken, krijgen die mogelijkheid
ook. Binnenkort ontvangt u hiervoor een uitnodiging.
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MR-vergadering 10 oktober
De MR heeft afgelopen dinsdag overleg gehad. Er is onder andere gesproken over de
schooltijden, over de interne analyse van beide scholen en over de avonden waarop ouders
met ons meegedacht hebben over de gezamenlijke missie en visie. Zodra er meer
duidelijkheid is over o.a. schooltijden, hoort u dat van ons. Ook is er in de MR gesproken over
de totstandkoming van de nieuwe ouderraad. De leden van de huidige ouderraden
ontvangen binnenkort een uitnodiging om mee te denken over de opzet van de nieuwe
ouderraad.
Dan rest ons nog te zeggen dat beide teams maandag 23 oktober een studiedag hebben.
De gezamenlijke missie en visie is het onderwerp van deze dag.
Tot zover de informatie over de samenvoeging van Het Hoge en De Vordering.
Mocht u tussendoor vragen hebben, tips willen geven, dan kunt u altijd bij een van ons
terecht.

Met vriendelijke groeten en een fijne herfstvakantie gewenst,
Beryl Grob, directeur De Vordering
Francijna de Kooter, directeur Het Hoge
Maud Berendsen, procesbegeleider
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