NIEUWSBRIEF 5
Brielle, 12 april 2019
Onderwerp: Onderzoek naar samenvoeging in volle gang!
Beste ouder(s)/verzorger(s),

“Om samen te werken moet je elkaar eerst leren kennen en ontmoeten”
Dit vormt een mooi uitgangspunt om een brug te bouwen tussen beide schoolorganisaties.
In deze onderzoeksfase gaan de werkgroepen nu een stap verder. Zij leggen de verbinding
tussen de overeenkomsten, de ambities en de verschillen in de praktijk.
Vragen die hierbij spelen zijn:
- Wat zijn de mogelijkheden en consequenties van een samenwerkingsschool?
- Hoe gaan we stapsgewijs een geweldige school bouwen, waarbij de kwaliteit van
onderwijs voorop staat?
Dit onderzoek gebeurt in goede samenspraak binnen de werkgroepen: Onderwijs, Identiteit,
Personeel&Organisatie, Huisvesting, Financiën en PR&Communicatie. Iedere werkgroep is
hier volop mee bezig vanuit hun eigen onderzoeksvragen.
In deze nieuwsbrief meer aandacht voor de werkgroep PR&Communicatie.

Werkgroep PR&Communicatie
We merken dat er onder ouders meer behoefte is aan nieuwswaardige informatie en, waar
dat kan, duidelijker in beeld gebracht met een foto of een schema. Verder zien we dat
ouders enorm betrokken zijn bij beide scholen. Daarom is er juist ook onder ouders meer
behoefte aan het persoonlijk kennismaken met leerkrachten en andere ouders.
Daarom gaan we…
 alleen communiceren wanneer we nieuws hebben over de voortgang.
 waar dat kan meer beeldmateriaal gebruiken.
 ouders stimuleren zich actief in te zetten om elkaar beter te leren kennen.
 binnenkort alle leerkrachten aan u voorstellen.

Even kennismaken met de ouders in de werkgroep PR&Communicatie…

“Als je goed wilt samenwerken, moet je elkaar goed begrijpen en verstaan!”
Hoi, wij zijn Tamara Broekhuizen en Emile van der Veen.
Tamara heeft kinderen op het Geuzenschip (groep 2 en 5) en
Emile op de Meester Eeuwout (groep 5). Wij hebben
plaatsgenomen in de werkgroep PR&Communicatie voor de
samenwerkingsschool om precies dezelfde reden: “Als je goed wilt
samenwerken, moet je elkaar goed begrijpen en verstaan!”
Ons doel? Ervoor te zorgen dat de scholen dát communiceren waar
wij als ouders écht behoefte aan hebben, zodat er vertrouwen
ontstaat bíj de ouders en tússen de ouders.
Mocht je vragen hebben over het proces van de samenwerking,
de gevolgen voor je kind, heb je verbeterpunten, of iets anders?
Spreek ons dan aan op het schoolplein! Wij gaan er met veel plezier en enthousiasme mee aan de
slag!
We beseffen dat je als ouders, bij het maken van een schoolkeuze, bewust voor de ene of juist voor
de andere school hebt gekozen. Om elkaar beter te leren kennen, zijn we nieuwgierig naar welke
kernwaarde(n) je bij dit keuzeproces op zoek was. Emile en Tamara geven hun antwoord.
Emile: “Wij vonden bij de Meester Eeuwout heel duidelijk de aandacht voor het individuele kind
terug. Er is veel aandacht voor ieders talent en daarbij kan ieder zijn eigen leerlijn volgen. Daarnaast
is de school gericht op zelfstandig werken, wat wij een waardevolle eigenschap vinden voor onze
kinderen.”
Tamara herkent dat ook: “Ik kan me helemaal vinden in de kernwaarden die Emile noemt. Wij
zochten een kwalitatief goede school en willen dat onze kinderen van jongs af aan leren respect te
hebben voor elkaar en zichzelf. Beide scholen zijn heel goed, maar wij hebben uiteindelijk voor een
christelijke school gekozen. Dit terwijl we zelf niet christelijk zijn. We vinden kennis over en de
waarden van het/een geloof waardevol. Deze waarden van (zelf)respect komen ook naar voren in
het Rots en Water programma van de school. Ik denk dat de combinatie van Geuzenschip en
Meester Eeuwout misschien wel precies de samenwerkingsschool wordt, waar ik toen naar op zoek
was!”

Tot slot: 10 minuten gesprekken op maandag 18 april
Op donderdagmiddag 18 april a.s., van 16.00 tot 18.00 uur, is er weer een mogelijkheid om gebruik
te maken van de 10 minuten gesprekken. De projectleider, Yvonne Looye, is aanwezig met één of
meerdere MR-vertegenwoordigers. Wilt u hier gebruik van maken?
Laat het ons dan weten via: samenvoegen@sws-vpr.nl.

Met vriendelijke groet,
Team Geuzenschip en Meester Eeuwout, directies, MR’s en projectleider

