Vorden, 3 april 2018
Beste ouder(s)/verzorger(s) van De Vordering en Het Hoge,
Wij brengen u regelmatig verslag uit over de ontwikkelingen. Dit is het zesde bulletin dat u van ons
ontvangt. De vorige verslagen staan op de sites van beide scholen.
Normaal gesproken worden deze bulletins ondertekend door zowel Beryl als Francijna. Francijna is op dit
moment ziek, vandaar dat u in plaats van de naam van Francijna de naam van Maud Berendsen aantreft.
Bekendmaking naam van de nieuwe school
Inmiddels is binnen een heel kleine groep betrokkenen de naam van de nieuwe school bekend. Op
donderdag 26 april wordt – tijdens het bosfeest voor alle leerlingen van de twee scholen – de naam van de
nieuwe school feestelijk bekend gemaakt. Uiteraard wordt u hiervoor ook van harte uitgenodigd. We zullen
de bekendmaking van de naam aan het begin van de dag doen, zodat zoveel mogelijk ouders hierbij
aanwezig kunnen zijn. Zet de datum vast in uw agenda.
Verhuizing en herinrichting schoolgebouw
Op donderdag 12 en vrijdag 13 juli vindt de verhuizing plaats van De Vordering naar de nieuwe school. De
herinrichting van het gebouw van Het Hoge staat dan centraal. De kinderen hebben dus op 12 en 13 juli al
vakantie. De kinderen van groep 8 van Het Hoge zijn de laatste dagen van het schooljaar op kamp, dat
kamp gaat uiteraard gewoon door zoals het gepland is. Het afscheid voor de kinderen van groep 8 van Het
Hoge zal zijn op dinsdag 10 juli. Voor de kinderen van De Vordering is het afscheid voor de kinderen van
groep 8 op woensdag 11 juli.
Ouderraad
Met de huidige leden van de ouderraad is in twee bijeenkomsten gesproken over de nieuw te vormen
ouderraad. Er is een nieuw reglement tot stand gekomen. Het reglement omvat o.a. de taken van de
ouderraad, de wijze van overleg,
De taak van de ouderraad is als volgt geformuleerd:
o Een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school, samen met ouders en het
team het welzijn van het kind bevorderen.
o De belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school in al haar facetten te
bevorderen.
o Te bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten.
o In overleg met het schoolteam samen of zelfstandig feestactiviteiten voor de leerlingen te
organiseren.
o Het voorstellen van de hoogte van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage en het innen daarvan
(eventueel in termijnen).
o Het innen van incidentele vrijwillige ouderbijdrage.
o Eventuele sponsorwerving t.b.v. financiering schoolactiviteiten.
o Budget beheer ouderbijdragen op een eigen rekening.

De OR is geen inspraakorgaan met betrekking tot (onderwijs) beleid van de school, die rol ligt bij de
medezeggenschapsraad.
Sollicitatieprocedure nieuwe directeur
Inmiddels hebben we de eerste gesprekken met de kandidaat-directeuren achter de rug, een aantal
kandidaten is uitgenodigd voor de tweede ronde. Binnen niet al te lange tijd zullen we u kunnen
informeren over de naam van de directeur van de nieuwe school. We streven ernaar om tijdens het
bosfeest, de bekendmaking van de naam van de nieuwe school en ook de nieuwe directeur aan u te
kunnen voorstellen.
Onderwijsavond 7 juni
De tweede onderwijsavond wordt gehouden op donderdagavond 7 juni, 19.30 uur. Noteer deze avond vast
in uw agenda. De groepsindeling, verdeling leerkrachten over de verschillende groepen zullen in ieder geval
onderwerp van gesprek zijn.
Visie op ouderbetrokkenheid
Voor de kerstvakantie heeft een groep ouders een actieve rol gehad in de totstandkoming van de visie van
de school. Nu visie en richting bekend zijn, willen we de tijd nemen om goed stil te staan bij de
samenwerking tussen ouders en school, in de driehoeksverhouding zoals we dat u tijdens de eerste
onderwijsavond hebben gecommuniceerd. Hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen, bestaande uit
Marije Ribbers, Gerdien Hesselink en Irene Beijen. De werkgroep vraagt ouders mee te denken in de
totstandkoming van de visie op ouderbetrokkenheid. Mocht u dit interessant vinden:
Wij willen daarvoor een bijeenkomst organiseren op dinsdagavond 10 april, van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00
uur. Locatie is Het Hoge. Aanmelden kan tot en met 8 april via: m.ribbers@skbg.nl
Studiedag 30 maart
Met beide teams hebben we weer bij elkaar gezeten en zijn we weer een stap verder in het fusieproces.
We zullen u hier 7 juni verder over informeren.
Agenda
10 april: klankbordavond over visie op
ouderbetrokkenheid
26 april: Bosfeest en bekendmaking naam nieuwe
school.
7 juni: 2e onderwijsavond (wenselijk is om van ieder
gezin minimaal een ouder te mogen begroeten).
12 en 13 juli: verhuisdagen, de eerste vakantiedag van
de kinderen (m.u.v. groep 8 Het Hoge in verband met
hun kamp) is dus donderdag 12 juli.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, u kunt altijd
terecht bij een van ons.
Met vriendelijke groeten,
Beryl Grob (directeur De Vordering) en Maud Berendsen (procesbegeleider)

