Nr. 3
1

Nieuwe naam nnnnnnnnnnnnnnnn

4.

Vraag beantwoord

Er waren heel wat namen ingeleverd voor de
nieuwe schoolnaam. Er zaten hele mooie namen
tussen. Bedankt! Het was voor de commissie die
de nieuwe naam ging uitzoeken een hele klus om
uit zoveel moois er maar één te mogen kiezen. De
commissie bestond uit de directeur-bestuurder
van Prohles, dhr. Venema, de directie, een ouder
uit de MR, een leerkracht en van beide locaties
een leerling. Nu het moeilijke: iedereen moet de
lippen nog 2 weken stijf op elkaar houden.

In de vorige fusieflits hebben we u een link
gegeven om vragen te stellen rond de fusie. We
kunnen ons heel goed voorstellen dat u die heeft,
maar het is wel eens lastig in te schatten welke
vragen dat dan zijn. Door ze via deze link te
melden, kunnen we hopelijk de goede
antwoorden geven.
Heel druk is er nog geen gebruik van gemaakt.
Als dat betekent dat er helemaal geen vragen zijn,
dan is dat prima. Als u de weg naar de link nog
niet gevonden hebt: gewoon doen, u bent vast
niet de enige die ze heeft.
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Deze keer proberen we onderstaande vraag te
beantwoorden. Bedankt voor het stellen van de
vraag!

Ouderactiviteit ……………………………..

Op 18 oktober is de ouderactiviteit van beide
locaties, waarbij de naam van de school bekend
gemaakt zal worden. De naam ‘ouderactiviteit’
dekt niet helemaal de lading van deze vooravond.
De kinderen zijn ook van harte welkom om mee
te doen. We zullen dan op beide locaties komen
om een kijkje te nemen in de gebouwen. Een
commissie is bezig om er iets moois van te
maken. Iedereen is uitgenodigd en we beginnen
om 18.30 uur tot zo ongeveer 19.45 uur. U krijgt
van tevoren nog een uitnodiging.

3.

Terugblik studiedag

Vorige week vrijdag heeft het team zich verder
verdiept in de instructie modellen EDI en DPL.
Beide modellen lijken veel op elkaar, maar om als
collega’s van de nieuwe school ook dezelfde taal
te spreken was het belangrijk om deze studiedag
de beide modellen te bespreken. EDI werd
gebruikt op de Coligny, DPL op de Rutgers. Op
beide locaties gaan we nu werken met Doordacht
-EDI.

Is het mogelijk om de zelfde tijden te
hanteren op beiden scholen? Bijvoorbeeld
vanaf groep 3 ook de vrijdag middag school.

Vooraf

Schooltijden zijn normaal gesproken iets, waarbij
ouders een grote rol spelen. Nog niet zolang
geleden zijn op beide scholen de tijden
aangepast. Dat gebeurde nadat ouders het
aangekaart hadden en alle ouders naar hun
mening was gevraagd. Omdat die uitslag heel
duidelijk was, zijn toen in overleg met de MR de
schooltijden aangepast. Dit ging op beide locaties
op dezelfde manier en toevallig ook op hetzelfde
moment.

Onderwijsuren

Je kunt schooltijden niet zomaar, willekeurig naar
wens invullen. Een directeur heeft bijvoorbeeld de
taak om vooral ook heel goed in de gaten te
houden of alle kinderen aan het einde van de rit
(bij het verlaten van groep 8) wel voldoende uren
onderwijs heeft gehad. En dat is best een
ingewikkelde rekensom. Leerkrachten hebben
volgens de CAO recht op pauze en zo zijn er nog
wat dingen.

De praktijk op onze scholen
Beide locaties beginnen al op dezelfde tijd, dat is
fijn. Het grote verschil zit ’m in de
vrijdagmiddagen. Dan zijn de groepen 1 t/m 4 op
de RS vrij, terwijl op de CS alle kinderen naar
school gaan. Daarom gaat de RS ook iets later uit.
Wanneer je gelijk wilt trekken, loop je tegen wat
problemen aan.
• Allemaal op vrijdagmiddag naar school?
Dan moeten er leerkrachten op de RS
gevonden worden voor die
vrijdagmiddagen. En dan wel het liefst
dezelfde leerkrachten die nu ’s morgens
werken. Dat gaan ze natuurlijk niet gratis
doen, ze moeten dan uitbreiding van hun
werktijd krijgen en dat kost geld. Je moet
dan aan zo ongeveer €40.000 per jaar
denken. (Dat zijn de loonkosten, niet
hetzelfde als wat een leerkracht op de
bank gestort krijgt.)
• Heel de onderbouw op vrijdagmiddag vrij?
Ook dan valt er een hobbel te nemen.
Dan zouden de leerkrachten van de CS
die in de onderbouw werken, op
vrijdagmiddag ontslag moeten
nemen/krijgen. Nu is er genoeg werk te
doen, maar dan moet je bereid zijn om op
een andere dag te werken. Een enorme
puzzel dus.

Conclusie

Hier wordt zeker over nagedacht, maar we
kunnen niet over één nacht ijs. Het is belangrijk
dat er gekozen wordt voor een model waar we
een hele poos blij mee zijn. Binnenkort komt de
leerplichtambtenaar langs voor zijn jaarlijkse
bezoek. Op de agenda staan ook de schooltijden
en we zijn benieuwd of hij ons nog wat
handvatten/mogelijkheden kan geven om dit
vraagstuk goed op te lossen. Dat zal zeker dit
schooljaar nog niet gebeuren. Misschien zijn er
nog wel meer mogelijkheden dan de 2 opties
hierboven.
De oplossing kunnen we dus nu nog niet geven,
maar u gaat hier zeker meer van horen!
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Welkom
In de afgelopen weken hebben we weer wat
kinderen welkom mogen heten op school. Danilo
werd 15 september 4 jaar. En op 29 september
waren er zelfs 2 jarigen. Jolie en Bram zijn op
dezelfde dag geboren en mogen nu fijn naar
school. Ze zitten allemaal in groep 1c op de RS.
Bram en Danilo hebben geen grote broer of zus
op school. Jolie is het zusje van Lola uit groep
1/2a. We wensen de kinderen (en hun ouders)
een hele fijne tijd op school toe!

Geboren
Suze Naomi
Levy (groep 3a) en Isa (groep 1c) zijn op zaterdag
10 september grote broer en zus geworden van
Suze Naomi de Mare. Suze werd al als een hele
flinke meid geboren en aan broer en zus is te zien
dat ze heel blij met haar zijn.
Op het kaartje stond een mooi gedichtje.
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

Stian-Arthur

Julia Brigit

Ook op 10 september is Stian-Arthur van Beelen
geboren, zo laten zijn trotse ouders weten. StianArthur is het broertje van Ariya (groep 6 RS), Axl
(groep 5 RS), Sigrid en Stigr. Op de foto zien we
hen hun prachtige broertje showen! Wat een
mooi plaatje!

Woensdag 14 september werd Julia Schuiling
geboren. Zij is het zusje van Bram (groep 2CS) en
Déan. Ook Bram en Déan zijn heel blij met hun
zusje en dat is goed te begrijpen! De foto van de
3 kinderen is niet helemaal scherp, maar té
schattig om niet te laten zien. Kiezen ging niet
.

Wij feliciteren de ouders en hun kinderen van
harte met de geboorte van zo’n prachtig wonder!
We wensen hen heel veel vreugde in het gezin
toe en Gods zegen bij alles wat ook in de
opvoeding op hun pad komt

