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Beste ouders en dorpsbewoners,
Vorige week is de vierde projectgroepbijeenkomst geweest rondom de
ontwikkeling van de Regioschool.
Werkgroepen
De afgelopen maanden is er door de werkgroepen veel werk verzet. De
werkgroep concept heeft invulling gegeven aan het unieke en
onderscheidende concept van de Regioschool. De werkgroep heeft op vier
avonden nagedacht over hoe we de kernwaardes en het unieke onderwijs
terug gaan zien in en buiten de school.
En dit is gelukt! Dit concept gaan we op de (digitale) ouderavond van 18
februari aan de ouders van de Stjelp en de Krunenstrobbe presenteren.
De werkgroep kinderopvang heeft in het najaar van 2020 een
behoeftepeiling onder (toekomstige) ouders uitgezet. Op basis van deze
resultaten is de werkgroep in gesprek gegaan met drie verschillende
kinderopvangaanbieders. De opbrengsten van deze gesprekken waren
ieder positief. Een BSO in de school gaat zeker lukken. Met één van deze
aanbieders gaat de werkgroep in februari verder in gesprek om concreet
te bekijken wat zij voor de Regioschool kunnen betekenen.
De werkgroep vervoer is aan de slag gegaan met het vraagstuk rondom
vervoer en veiligheid. Er zijn door de betrokkenen verschillende opties
onderzocht (busje, fietspaden, streekvervoer en samenwerking
kinderopvang). Ouders van Jorwert kunnen binnenkort een
behoeftepeiling verwachten. De opties die het meest kansrijk lijken,
worden op dit moment verder onderzocht.
Op de scholen
Op 21 januari zijn de teams tijdens een fusiedag bij elkaar geweest om te
bespreken hoe we het onderwijs concreet vorm gaan geven. De komende
periode willen we vooral gaan insteken op de ontmoeting en verbinding.
We gaan inzetten op gezamenlijk lesgeven, meer ontmoetingen tussen de
kinderen en ouders.
Verder zijn er gesprekken met leerkrachten over de formatie van volgende
jaar.

Media
Het is interessant om te lezen dat de scholen van Jorwert en Baard vaak
genoemd worden in de media. Wij als scholen worden van tevoren niet op
de hoogte gebracht van de inhoud. Wij zijn volop bezig met de
samenwerking tussen onze twee scholen. Het stuk waarin genoemd stond
(LC 25-01-2021) dat er richting een IKC in Mantgum gedacht wordt, heeft
ons verbaasd. Er is hier vanuit de mogelijke fusie van de scholen van
Jorwert en Baard geen sprake van.
Tijdpad
Voor de helderheid lijkt het ons goed om nog even het tijdpad op
hoofdlijnen weer te geven.
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Voor vragen of opmerking kunt u altijd terecht bij de directie of
projectgroepleden van uw school. U kunt ook op de websites van de
scholen veel vragen en antwoorden vinden in de FAQ.
Met vriendelijke groet,
Projectgroep ‘Ontwikkeling Regioschool’

