Aan de ouders van CBS Geuzenschip en OBS Meester Eeuwout
Voortgang proces

Brielle 25 september 2019
Geachte ouders,
We willen u op de hoogte houden van het proces.
Nieuwe directie
Per 1 oktober is er een nieuwe directie: Caroline Stenneken (directeur) en Marijke Pietjouw
(locatieleider.) Zij zijn de directie van zowel de MR Eeuwoutschool, als het Geuzenschip.
Wim Smit treedt dan terug als wnd. directeur.
De nieuwe directie nodigt u uit om op 8 oktober met hen kennis te maken . Tevens wordt
dan opgehaald wat uw gedachten zijn voor een nieuwe school (heeft u de vorige
ouderavond al naar voren gebracht, maar wellicht wilt u er nog iets aan toevoegen)
U krijgt nog een uitnodiging voor deze avond, aanvang 19.30 uur. Ook beide teams zijn dan
aanwezig.
De nieuwe directie zal in oktober nog voor 8 oktober kennis maken met de MR's .
Instroomgroep
Met de leerkrachten van groep 1-2 is er op 11 september een gesprek geweest over het
onderwijs aan alle kinderen van beide scholen. Zoals eerder uitgelegd, speelt de
instroomgroep daar een belangrijke rol in .
Onder leiding van een externe hebben we gesproken over de overeenkomsten die zij heeft
ervaren bij het rondgaan in alle groepen. Daar is ook afgesproken dat we samen een
onderwijsvisie ontwikkelen voor het onderwijs aan de jongste groepen.
Er zijn een achttal onderwerpen afgesproken die o.l.v. de externen met elkaar verkend,
aangepakt en ingevoerd gaan worden. Via deze praktische weg, vanuit de werkvloer willen
we het proces verder aanpakken. Langzamerhand zult u dit ook gaan zien.
Klassen van scholen naast elkaar etc.

Het was in het begin even wennen, maar dat gaat steeds beter. Doordat groepen nu meer
bij elkaar zitten, zie je de contacten tussen de kinderen van beide scholen groeien, maar ook
de leerkrachten hebben meer contact met elkaar en zo kunnen de inhoudelijke overleggen
ook groeien.
Doordat de ingangen verspreidt liggen, was het best nog even puzzelen hoe de kinderen het
beste de school kunnen binnenkomen. Langzamerhand begint zich dit te settelen, al kan het
soms wel heel erg druk zijn. Ook bij het uitgaan was het een puzzel, maar gaandeweg lost
zich dat op.
Project onderzoek
Op 16 oktober in de middag heeft het team een Visie bijeenkomst. Als deze is geweest en
nog meer dan nu duidelijk wordt welke richting we gaan, dan ontplooit het proces zich met
werkgroepen etc. Begin oktober zal Wim Smit (projectleider) samen met de directie de te
volgen route concreet maken (opgehaald wat er is afgesproken) om zo vlug mogelijk te
starten
Gezamenlijke nieuwsbrieven
De gezamenlijke nieuwsbrieven zullen u regelmatig van nieuws e.d. voorzien.

Met vr. gr
Wim Smit
(wnd directeur)

