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Beste ouders en verzorgers van Het Hoge en De Vordering,
Wij brengen u regelmatig verslag uit over de ontwikkelingen. Dit is het derde bulletin dat u van
ons ontvangt. De eerste twee staan op de sites van beide scholen.
Missie, visie en onderwijskundige keuzes
Missie en visie beginnen vorm te krijgen. Vanuit die missie en visie hebben de teams zich
uitgesproken over de eerste onderwijskundige keuzes die gemaakt moesten worden. De
input van zowel ouders als kinderen is hierbij meegenomen. Eind november wordt het geheel
gepresenteerd aan de werkgroep ouders.
Klankbordgroep leerlingen
Met de leerlingen is er een tweede bijeenkomst geweest. Daarin hebben zij meegedacht over
de waarden die in onze missie en visie zullen komen. Waar denken de leerlingen dan aan?
De leerlingen uit de klankbordgroep zullen dit terugkoppelen in hun eigen klas en eventuele
opmerkingen nemen ze ook weer mee naar de volgende bijeenkomst.
Naamgeving school
De werkgroep ‘naamgeving school’ heeft een concreet plan gemaakt om te komen tot een
naam voor de nieuwe school. U als ouder wordt natuurlijk ook gevraagd om mee te denken. U
ontvangt via uw kind een brief waarin wordt uitgelegd hoe het proces er uit zal zien.
Ouderraad
De beide ouderraden komen op 7 december bij elkaar. Zij zullen bespreken hoe er nu op beide
scholen gewerkt wordt. Onder begeleiding van een externe maken zij een ontwerp voor de
nieuw te vormen ouderraad.
Verkeersveiligheid
Voor dit item is veel aandacht. In de werkgroep ouders is er over de verkeersveiligheid
gesproken. Aansluitend is er een gesprek met de gemeente geweest. De volgende stap is dat
de werkgroep, nog dit jaar, in gesprek gaat met de buurtbewoners. Hier worden knelpunten,
wensen en verwachtingen met elkaar doorgenomen.
Kennismaking leerlingen
In de afgelopen twee weken zijn de leerlingen bij elkaar op school wezen kijken. De leerlingen
zijn rondgeleid in de gebouwen en hebben samen op de schoolpleinen gespeeld. Op deze
manier hebben zij voor de eerste keer kennis kunnen maken met elkaar. De werkgroep is weer
in overleg voor een nieuwe activiteit. Op de Facebookpagina van de scholen kunt u foto’s van
deze ontmoetingen vinden.
Kennismaking ouders
Begin november zijn er kijkochtenden geweest op beide locaties. Ouders zijn rondgeleid door
andere ouders. Ook voor ouders zullen er kennismakingsmomenten georganiseerd gaan
worden.

Kortom: er is al veel in ontwikkeling. Het is mooi om te zien hoe de teams samenvloeien en
hoe de nieuwe school vorm begint te krijgen.
Agenda
29 november
30 november
22 januari

3e klankbordgroep ouders
3e klankbordgroep leerlingen
1e onderwijsavond

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)

