Verslag van de ouderinfoavond van 30 mei 2017.
De bijeenkomst was bedoeld ouders/verzorgers te informeren over
de voortgang van de fusie en eventuele vragen te beantwoorden.
De opkomst was lager dan de vorige keren. Er waren 10 ouders en
meerdere personeelsleden (leerkrachten en pedagogisch
medewerkers) van het kindcentrum aanwezig.
Henriette Kruger, die als fusiebegeleider het traject volgt, gaf een
overzicht van de ontwikkeling. Het belangrijkste is dat alle partijen
hun instemming aan de fusie hebben verleend. De MR, het bestuur,
de raad van toezicht en de gemeente. Iedereen heeft z’n fiat
gegeven. Wat er nog moet gebeuren zijn een aantal administratieve
zaken.
Vervolgens heeft ze de ontwikkelingen rondom de identiteit uitgelegd. De werkgroep Identiteit heeft
hard gewerkt. Zij hebben een concept reglement opgesteld. Dit ligt nu bij het team ter bespreking.
Daarin wordt o.a. geregeld hoe het levensbeschouwelijk onderwijs vorm gaat krijgen in de
samenwerkingsschool. Recht doen aan de christelijke en openbare identiteit met respect voor alle
gezindtes en overtuigingen die in onze school zijn vertegenwoordigd.
Als voorbeeld hebben we het project ‘Staop’ toegelicht. Leerkrachten hebben verteld hoe ze hieraan
met de kinderen hebben gewerkt. Het resultaat is verwerkt in een ‘Staop’ krant. In de krant krijgt u
een indruk hoe alle groepen invulling hebben gegeven
aan dit thema.
U krijgt de krant toegezonden.
Aan het eind van de avond is uitgelegd hoe de organisatie van een kindcentrum
tot stand komt. Wat er allemaal nodig is, uiteindelijk in augustus te kunnen
starten met de nieuwe groepen.
Je kunt het vergelijken met een kaartenhuis. Je begint in oktober te bouwen.
Voortdurend worden er kaarten uit het gebouw getrokken. Door de overheid,
het bestuur, leerlingen aantallen enz. Als je denkt, ‘nu hebben we een mooi
gebouw’ valt er een stuk uit. Nog erger, het stort in en moet je opnieuw
beginnen. We streven er naar in juli iedereen te kunnen informeren in welke groep zijn of haar kind
zit en met welke leerkracht.
Tot slot was er nog gelegenheid tot het stellen van vragen. Het gebouw kwam ter sprake.
We moeten wachten tot eind juni voordat er meer bekend wordt.
Al met al kunnen we zeggen dat we trots mogen zijn op de
resultaten de afgelopen periode. Dank aan alle ouders en
medewerkers die in de werkgroepen en tijdens de infoavonden
een bijdrage hebben geleverd. We gaan het fusieproces vrijdag 7
juli met een knalfeest afsluiten.

