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Met blijdschap geven wij kennis van het daadwerkelijk gaan samenwonen
van CBS Klimop, OBS Wirdumerdraai en peuterspeelzaal Garrelsgrut!
De verhuizers zijn besteld, de kinderen hebben laten weten wat er in ieder geval mee moet, de
teams hebben samen vergaderd, overblijfouders en ouderraden hebben elkaar gevonden, de heg
wordt gesnoeid en het gras gemaaid, de zolder opgeruimd, kortom: het gaat gebeuren! Op verzoek
van velen, maar vooral van de ouders, gaan de kinderen van Garrelsweer en Wirdum vanaf
10 september daadwerkelijk sámen leren en spelen. In plaats van twee kleine scholen op twee
locaties ontstaat nu een gemeenschap met zo’n 75 kinderen van 2 tot 12 jaar! Meer keuze in
vriendjes en vriendinnetjes, een evenwichtigere samenstelling van de groepen, meer menskracht in
de teams, de voordelen liggen voor de hand. De daadwerkelijke (juridische) fusie van de twee
scholen zal op z’n vroegst op 1 augustus 2013 worden gerealiseerd. De voorbereiding hiervan gaat
na de vakantie gewoon door. Er blijft in dit overgangsjaar formeel dus sprake van twee scholen, de
kinderen blijven ingeschreven bij de ene of bij de andere school. Vooral op administratief gebied
zal dit merkbaar zijn. Wel kan nu al de meerwaarde van de samenwerking worden geproefd. Dus
‘apart waar het moet en samen waar het kan!’ Bij de voorbereiding heeft de projectgroep steeds
voor ogen gehad het-beste-van-beiden te willen bewaren en daarin is men goed geslaagd!
Met deze nieuwsbrief wil de projectgroep u informeren over de wijze waarop een en ander vorm
krijgt. Maandagavond 16 juli wordt een toelichting gegeven op de plannen. Ook u bent welkom!
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MAANDAG 16 JULI 2012
19.30U – 21.00U
OBS WIRDUMERDRAAI
De samenwerking
Beide schoolteams hebben zich op meerdere momenten gebogen over allerlei grote en kleine zaken.
Op zeer constructieve wijze zijn samen keuzes gemaakt. Dat verdient een groot compliment! Het
laatste overleg werd afgesloten met een fotoshoot, want het voelde als een historisch moment!
De teamleden spraken zich die middag ook persoonlijk uit over de samenwerking
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Organisatie van het onderwijs
Bij het vooronderzoek bleek dat er al veel overeenkomsten zijn, zoals:
∗ Er wordt gewerkt volgens het leerstofjaarklassensysteem, de kinderen worden ingedeeld in
groepen 1 tot en met 8.
∗ Er is veel overeenkomst in de wijze waarop de extra zorg aan leerlingen wordt gegeven.
∗ Beide scholen werken opbrengstgericht, dit wordt vastgelegd in groepsplannen.
∗ Beide scholen werken met hetzelfde leerlingvolg- en administratiesysteem.
∗ Op beide scholen wordt gewerkt met digiborden door ICT-vaardige leerkrachten.
∗ Het personeel van beide scholen werkt actief aan de eigen professionele ontwikkeling.
∗ Men gebruikt al dezelfde methode voor taal, lezen, kunstzinnige vorming, schrijven en
bewegingsonderwijs.
De rekenmethode van OBS Wirdumerdraai is in goed overleg gekozen als methode die gebruikt gaat
worden, want de methode die CBS Klimop gebruikt, is verouderd en aan vervanging toe. OBS
Wirdumerdraai heeft twee jaar geleden ‘Wereld in getallen’ bewust aangeschaft, omdat deze
methode zeer geschikt is voor het werken met combinatiegroepen, veel structuur voor kinderen én
leerkrachten biedt, duidelijke handleidingen heeft en veel mogelijkheden voor meer-en-minderwerk
en differentiatie. Ook voor de lessen Engels is een keuze gemaakt: het wordt: ‘Take it Easy’.
Het lesrooster wordt gebaseerd op de Organisatiematrix zoals deze is ontwikkeld door CBS Klimop.
De inspectie was hierover onlangs nog zeer te spreken. Het geeft structuur aan de organisatie van
het onderwijs en borgt dat alle ontwikkelingsgebieden en vakken in voldoende mate aan bod
komen. Ook het horizontaal lezen blijft behouden, aangezien kinderen hierdoor lees-kilometers
maken en erg veel plezier krijgen in lezen. Het aanbod aan de kinderen wordt vastgelegd in
groepsplannen die regelmatig geëvalueerd zullen worden. Het rooster wordt nu per groep
uitgewerkt en zal op de startvergadering begin september worden vastgesteld.

Gedurende het hele jaar, maar zeker in de eerste weken, zal veel aandacht worden besteed aan de
sociaal-emotionele ontwikkeling en groepsvorming: zo zijn onze manieren, samen de schoolregels
bedenken et cetera. Ter voorbereiding zijn de huidige regels van beide scholen geïnventariseerd.

Overblijven
De meeste ouders die nu het overblijven (TSO = tussenschoolse opvang) op CBS Klimop begeleiden,
zullen tot ons genoegen hun diensten na de zomer voortzetten. Zo kunnen de teamleden even
pauzeren, daar is men blij mee! Alle ouders hebben inmiddels het verzoek ontvangen om te laten
weten of ze hun kinderen gebruik willen laten maken van de overblijfmogelijkheid. De kinderen
vinden het zo gezellig, dat er zijn nog meer vrijwilligers nodig zijn! Dus: wordt u blij van kinderen
en hebt u een uurtje over, meldt u zich dan aan bij een van de scholen!
Schooltijden
Om zo effectief mogelijk te kunnen samenwerken worden de schooltijden gelijkgetrokken. Hierover
is overleg gevoerd met de teams en met de beide medezeggenschapsraden, zij stemmen hiermee
in. Elke ochtend wordt om 8.25 uur gestart. Zo wordt per dag 5 minuten meer gewerkt dan
gemiddeld, hiermee wordt tijd gewonnen voor studiedagen voor de teams, in dit overgangsjaar
extra belangrijk om de samensmelting goed te laten verlopen. In de eerste schoolweek worden de
data voor het hele jaar bekend gemaakt, zodat de ouders hier in een zo vroeg mogelijk stadium
rekening mee kunnen houden.
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Bewegingsonderwijs
De groepen 1 en 2 gaan elk dagdeel werken aan hun lichamelijke ontwikkeling, door buiten te
spelen, te bewegen op muziek, soms met kringspelletjes of met kleutergym in de speelzaal. Het
grote klimmateriaal vanuit CBS Klimop zal daarvoor overgeplaatst worden!
De groepen 3 tot en met 8 gaan natuurlijk weer lekker sporten in de Boshal in Loppersum.
Peuterspeelzaal Garrelsgrut
De peuters van Garrelsweer zijn klaar voor de grote verhuizing! Op een goed bezochte
koffieochtend zijn alle ouders geïnformeerd over de nieuwe ruimte en de aanpassingen die hierin
nog gedaan moeten worden. Een deel van de ouders heeft deze ochtend nog een kijkje genomen op
de nieuwe locatie. Iedereen is enthousiast over de ruimte. De GGD is uitgenodigd om in de vakantie
de ruimte binnen en buiten te inspecteren op veiligheid. Juf Annet en de vrijwilligers zijn inmiddels
begonnen met het uitzoeken van het materiaal en het speelgoed dat beslist mee moet in de
verhuizing. Op vrijdagmiddag 20 juli wordt alles ingepakt in dozen en op woensdag 25 juli wordt
samen met CBS Klimop verhuisd naar het gebouw van de OBS Wirdumerdraai. Iedereen heeft er zin
in en verheugd zich op de samenwerking met de scholen. Er borrelen allerlei leuke ideeën op waar
men het komend jaar met de scholen samen mee aan de slag wil gaan. In oktober en december
staan voor de ouders van de peuterspeelzaal avonden gepland over ouderparticipatie en het gebruik
van de VVE methode Peuterplein. Ook zijn er kortgeleden twee nieuwe peuters uit Wirdum
aangemeld, dus we starten na de zomer met dertien kleine mensen!
Naam?
Er wordt gesproken over ‘Samenwerkingsschool’, maar ook horen we ‘de Nieuwe school’. De
projectgroep denkt dat dit beter kan, want ja, we gaan samenwerken, en ja, er ontstaat een
nieuwe gemeenschap, maar in deze namen missen we toch nog wat, dat ene woord, dat
spetterende, pittige, inspirerende…, kortom, wij zijn er nog niet uit! Iets om deze zomer over na te
denken! In de loop van komend schooljaar zal uitgebreid aandacht worden besteed aan het vinden
van een passende naam, u hoort daar zeker nog over!

