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Fusiekrant KC Noord - scholen

Uitgave 3

Stand van zaken
Voor u ligt de laatste fusiekrant. In dit bulletin hebben
we u geïnformeerd over de voortgang in de fusie van
CBS Meerpaal en BS Noorderbreedte en de ontwikkeling
van het Kindcentrum.
1 augustus 2017 start er een nieuw tijdperk in het
aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0 tot
12 jarigen in Delfzijl Noord. Onderwijs, naschools
aanbod en dagopvang in Kindcentrum Noord
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We zijn trots op het resultaat. Iedereen heeft dit jaar een
tandje bijgezet om bovenstaand doel te bereiken.
Veel ouders hebben meegedacht in werkgroepen en
tijdens infoavonden. Collega’s die, naast de dagtaak voor
de klas, zich hebben ingezet voor de fusie en
ontwikkeling van het Kindcentrum.
Ieders inbreng heeft ons geweldig geholpen om goede
keuzes te maken en het proces tot een succes te maken.
Je zou bijna vergeten waar we het voor doen! De
kinderen in Noord een geweldige ‘schooltijd’ bezorgen.
Voor iedereen optimale kansen zich te ontwikkelen door
een breed aanbod te bieden in leren, sporten, spelen,
muziek, creativiteit, techniek enz., waarin kinderen hun
talenten ontdekken en ontwikkelen.
Het startmoment Kindcentrum staat gepland voor
vrijdag 7 juni. Dan wordt feestelijk het startsein
gegeven met de officiële bekendmaking van naam en
logo. Binnenkort wordt u hierover nader geïnformeerd.
Wij zien ernaar uit om u daar te ontmoeten!
Adolf Godlieb

4

Uitgave 3: … juni 2017

Fusiekrant KC Noord

Werkgroep andere schooltijden

Successen delen

De werkgroep is later van start gegaan dan de andere werkgroepen. Als
werkgroep hebben we eerst een tijdpad uitgezet met de stappen die we willen
De ouderinfo andere
zetten. Ook heeft de werkgroep zich eerst zelf verdiept in de materie.

schooltijden was geslaagd!

De eerste stap die we wilden zetten is de ouders informeren over de
mogelijkheden. We wilden het proces zorgvuldig laten verlopen en er voor
zorgen dat iedereen alle informatie heeft. Daarom is een ouderinfo avond
georganiseerd. Ouders werden daar door een onafhankelijke deskundige
geïnformeerd. Ook hebben we alle info aan alle ouders gestuurd.
De volgende stap op advies van de deskundige is het inventariseren van de
plussen en minnen van alle mogelijkheden. Eerst als werkgroep. Daar zijn we
nu druk mee bezig. Daarna gaan we ook alle betrokken vragen om hun voors
en tegens aan ons mee te geven. Volgend schooljaar is dat de eerste actie.

Leden werkgroep andere
schooltijden:
Ouders: Peter Westers, Nayma
Dahri, Martijn Tammenga
Adviserend lid namens deMR:
Agnes Bos
Teamleden: Thea Enderlé,
Tanja Gomes

Werkgroepen
Binnen/buitenschools aanbod

Inrichting/ontmoetingsruimte

Het naschools aanbod loopt goed. Er zijn nieuwe
activiteiten aangeboden zoals een workshop
schaken en fotografie.
De eerste plantjes die in school gestekt zijn, staan
inmiddels in het schooltuintje.
Het leerlingenorkest heeft haar eerste optreden
verzorgd in de tuin van groen voor rood.

Vanaf september is er een start gemaakt met een
aantal werkgroep overleggen. Er werd meteen
gebrainstormd over de ‘aankleding’ van de (lege)
lokalen in de gangen, die we graag een positieve
uitstraling wilden geven. Ook het Personeelscafé
kan een update gebruiken, zodat elke
medewerker zich vrij voelt om hier samen te
lunchen.
Er is met een gespecialiseerd bedrijf een ontwerp
gemaakt voor belettering/bestickering in en om
het gebouw om het gebouw, als schoolgebouw,
beter herkenbaar te maken. Dit bracht uiteraard
een behoorlijk kostenplaatje met zich mee en leek
uiteindelijk, zelfs door onderdelen te schrappen,
nog te duur.
Er zijn andere opties overwogen maar deze
worden gezien de veranderingen in het nieuwe
schooljaar; de nieuwe naam van de school en
mogelijke wijziging van klaslokalen, eerst even
uitgesteld.
Deze punten zullen in het nieuwe schooljaar
opnieuw besproken en wellicht doorgevoerd
worden!

De hele school heeft in juni meegedaan aan de
kunstweken. Alle leerlingen hebben schilderijen
gemaakt n.a.v. een echte kunstenaar zoals Miro of
Picasso.
De werkgroep is ook druk bezig geweest met
cultuureducatie.
In het nieuwe schooljaar zal, in navolging van de
kleuters, ook voor de bovenbouw een wekelijke
cultuurmiddag worden gehouden. Op die middag
worden verschillende activiteiten door de
leerkrachten aangeboden. Voor een deel zal het
IVAK daar bij ondersteuning bieden.
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Werkgroep communicatie
Gezamenlijk (werkgroep, ouders, kinderen) hebben we
gezocht naar een naam voor het kindcentrum. Bij de
inzendingen zat, zoals u weet, geen geschikte naam.
Daarmee is de tijdelijke werknaam KC Noord verheven
tot de definitieve naam. Immers we waren er met elkaar
al aangewend.
In de fusieweek van 3 t/m 7 juli worden naam en logo
feestelijk aan kinderen en ouders gepresenteerd.
Laat dit moment niet aan je voorbijgaan!

Vacatures
We hebben nu vacatures voor
de volgende
werkgroepen/commissies:



Commissie identiteit
Ouderbetrokkenheid

De werkgroepen komen
ongeveer 3-6 keer per jaar bij
elkaar. De werkgroep is een
klankbord voor de directie.

Commissie identiteit
In de identiteitscommissie
hebben 5 ouders zitting, te
weten 2 ouders van iedere
school en 1 ouder van Kids2B,
aangevuld met 1 personeelslid
van iedere school en Kids2B.

Aanmelden kan bij de directie
of via:
a.godlieb@marenland.org

Commissie identiteit schooljaar 2017-2018
Voor samenwerkingsscholen a.g.v. een fusie geldt de verplichting
van een beschrijving van de identiteit, vastgelegd in een reglement.
De identiteitscommissie bewaakt de identiteit van het Kindcentrum
en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
Wij zijn zeer blij dat Murat Çiçekl, Annet Wilkens, Marleen BahbouhVeltman en Marleen Veldman deze commissie willen versterken.
We zijn nog niet compleet en zijn opzoek naar:
 Een ouder van Kids2B
 Een personeelslid van Kids2B
 Een ouder van de Noorderbreedte
Werkgroep Ouderbetrokkenheid
We zoeken enthousiaste ouders die willen meehelpen om de
ouderbetrokkenheid op onze school, in ons Kindcentrum te
vergroten. U hoeft geen expert te zijn op het terrein van deze
onderwerpen. Uw betrokkenheid bij de school is wat we zoeken.
Ouderbetrokkenheid is erg belangrijk. Om de ontwikkelingen voor
het Kindcentrum goed te laten verlopen is uw steun onmisbaar.
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Stappenplan FUSIE scholen

Projectaanpak

Identiteitscommissie
Team
bijeenkomsten
Ouder
bijeenkomsten
Instemming
MR/GMR

Besturen
RVT
B&W

Inrichten KC
Raad
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KC NOORD
Activiteit
 Besturen formuleren voornemen
tot fusie
 Ondertekenen intentieverklaring
tot fusie
 Het bestuur van Stichting
Marenland gaat akkoord met de
fusie en neemt het bevoegd
gezag van CBS de Meerpaal t.z.t.
over van stichting
Noordkwartier
 Doelstelling van de
school/kindcentrum beschrijven
in visiedocument
 Inrichten met ouders en
leerkrachten
 Elkaar beter leren kennen en
inhoud onderwijs afstemmen
 Informeren over fusie en ouders
betrekken bij invulling identiteit
 Voorgenomen besluit tot fuseren
en overdracht voorleggen ter
instemming aan MR’en en
GMR’en. Instemming op
intentiebesluit tot fusie
 Met fusie-effect rapportage en
fusiedocument als bijlage
 Besturen vragen RVT en het
college van B&W gemeente
Delfzijl om positief advies m.b.t.
de fusie
 Na positieve reacties van de
RVT’s en college van B&W wordt
definitief besluit genomen
 Er is een akte opgesteld bij de
notaris vanwege besluiten en
overdracht
 Brinmutatieformulier invullen
en opsturen naar DUO
 Definitieve overdracht
werkgeverschap naar stichting
Marenland
 Overgang naar voorlopige
Medezeggenschapsraad

√
√

werkgroepen
1

√

√

√
√+ …
√+ ….
√
MR jan
GMR febr

2 Teambuilding;
Monique
Marja
Stephan
Ina
Adolf
Ina
3
Binnen/buitenschools
aanbod:
Anneloes
Gian
Marian
Hamid

√
√

√

Identiteit:
Katja Stavinga
Annet Wilkens
Marleen Veldman
Marleen Bahbouh
Mustafa Cicekli

Josette
4

Communicatie:
Gerda …
Annet
Selma
Claire
Paul

√

√
Juli
2017
Sept.
2017

5 Inrichting/ontmoetingsruimte:
Maartje
Odette
Monique
Joke
Monique Kids2B

In de tijd 2017
Instemminngsaanvraag
Identiteit is uitgezet

Vrijdag 7 juli vanaf 10.00 uur.
Bekendmaking logo van het
Kindcentrum KC Noord

JUNI

JULI

Een gefuseerde school in de
vorm van een Kindcentrum

eind

logo
Identiteit
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Werkgroep Teambuilding

Onze opdracht:
Bedenk activiteiten,
werkwijzen en
communicatie om elkaar
beter te leren kennen

Terugkijkend op dit schooljaar hebben we als werkgroep teambuilding
hard gewerkt. De werkgroep heeft de volgende acties georganiseerd.
Een teamdag op Schiermonnikoog. Je ontmoet elkaar in een andere
omgeving en met activiteiten die je zelf niet zo gauw zal ondernemen
zoals strandzeilen en kiten. Een groot succes.
Daarnaast is er een ‘smoelenboek’ gemaakt waar iedereen van het
Kindcentrum in staat met een foto. Zo kun je sneller contact zoeken met
iemand uit je team.
Ook is er aan de medewerkers gevraagd wat zij belangrijk vinden om te
doen in het kader van de teambuilding. Daaruit is o.a. gekomen dat
talenten van collega’s meer gebruikt kunnen worden. De werkgroep
heeft een middag georganiseerd waar medewerkers workshops geven
aan elkaar. Het gaat om workshops die we kunnen gebruiken in het
aanbod van ons Kindcentrum en waar we elkaars talenten kunnen
ontdekken.
We zijn wel trots op wat we bereikt hebben, ook al heeft het meer tijd
gekost dan verwacht. We hebben wat dat betreft onze opdracht
gerealiseerd.
Ons advies voor het komend schooljaar is: Na de vakantie een activiteit
organiseren voor teambuilding, vooral omdat er ook nieuwe
personeelsleden komen. Het goed is om hier mee te starten.
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