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Beste ouder(s)/verzorger(s) van De Vordering en Het Hoge,
Wij brengen u regelmatig verslag uit over de ontwikkelingen. Dit is het vierde bulletin dat u
van ons ontvangt. De vorige verslagen staan op de sites van beide scholen.
Missie, visie en onderwijskundige keuzes
Eind november is het concept voor de missie, visie en de eerste aanzet van
onderwijskundige keuzes aan de werkgroep van de ouders gepresenteerd en hebben we dit
samen besproken. Ook binnen de MR is dit gebeurd. De eerste reacties en feedback hierop
zijn positief. 22 januari zullen wij dit aan u presenteren tijdens de onderwijsavond. We willen
u meenemen in de plannen en omdat we het belangrijk vinden dat u weet waarvoor we staan
en samen de verantwoordelijkheid voelen voor de kinderen, verwachten wij van ieder gezin
minimaal een ouder.
Klankbordgroep leerlingen
Met de leerlingen is er een derde bijeenkomst geweest op 30 november. Daarin hebben zij
meegedacht over welke activiteiten voor verbinding kunnen zorgen in de nieuwe school en
zij hebben ideeën met elkaar uitgewisseld voor de invulling van de eerste schooldag. Vooraf
hebben de kinderen met de eigen groepen hierover gebrainstormd, dit is meegenomen in de
klankbordgroep en wij zullen dit weer meenemen in de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn
onder andere: een speurtocht door de hele school, de nieuwe groepen van beide scholen
moeten bestaan uit kinderen van Het Hoge en De Vordering, samen projecten doen,
schoolvoetbal, avondvierdaagse, sportdagen, met de hele school kerst vieren.
Avonturijn
Beide directeuren zullen volgende week met Avonturijn in gesprek gaan over de
mogelijkheden die er zullen zijn voor opvang, gebruik van de lokalen en het afstemmen met
elkaar over afspraken onderling voor een optimale samenwerking.
Verkeersveiligheid
Zoals in het vorige bulletin genoemd is, wordt er een avond voor buurtbewoners
georganiseerd om hierover mee te denken. Deze avond vindt 11 december plaats. We zullen
u er in het volgende bulletin verder over berichten.
Agenda
11 december: avond buurtbewoners over verkeersveiligheid
22 januari: 1e onderwijsavond
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, u kunt altijd terecht bij een van ons.
Met vriendelijke groeten,
Beryl Grob (directeur De Vordering) en Francijna de Kooter (directeur Het Hoge)

