
Regioschool 
Hoewel we nog even moeten wachten met het ontmoeten van 

elkaar, gaan andere ontwikkelingen rondom de Regioschool 

gewoon door. Er wordt hard gewerkt, zodat we in het nieuwe 

schooljaar goed voorbereid van start kunnen gaan. We willen 

jullie hierover graag informeren.  

 

Werkgroepen  

Vervoer 

De werkgroep verkeer  heeft naar alle mogelijkheden gekeken voor busvervoer. Dit lijkt voor nu niet 

haalbaar. We willen het onderwerp nog niet loslaten en we zijn aan het kijken naar de mogelijkheid om een 

buurtauto in te zetten. Ouders die geen tweede auto hebben, maar deze nu wel nodig hebben, kunnen hier 

dan gebruik van maken. En vrijwilligers kunnen kinderen van ouders zonder rijbewijs/ auto helpen om van en 

naar school te komen met deze auto. Samen met Jeroen van Denderen (ouder uit Baard) kijken we naar de 

kosten en de mogelijkheden van een buurauto. We kunnen op korte termijn, nog voor de start van de 

school, hier al mee proefdraaien. Dit gaat om een personenauto. Het kan een oplossing zijn voor mensen die 

met een vervoersprobleem zitten. 

De veiligheid blijft ook onder de aandacht. Door een verkeerscommissie op te richten, willen we op alle 

manieren die er zijn aandacht vragen voor dit thema. Gedacht kan worden aan ludieke acties, de situatie 

bespreken en aankaarten bij Veilig Verkeer Nederland, maar ook het warmhouden van de gemeente en het 

idee van een fietspad. Aanmelden voor deze commissie kan bij de loco.  

Opvang 

Op het gebied van opvang is niet veel nieuws te vertellen. Dit is gewoon rond. Alleen een aantal praktische 

zaken, zoals het aanmelden moeten nog worden geregeld.   

Peuters  

Bij peuters valt wel veel te vertellen en zijn er mooie stappen gemaakt. Er worden twee peuterochtenden 

per week op de Regioschool georganiseerd. Op dit moment wordt gekeken naar de bemensing. De peuters 

sluiten aan bij de onderbouw, maar hebben ook hun eigen momenten en daarmee ook hun eigen begeleider. 

Binnen—buiten  

De eerste tekeningen liggen op tafel. Er wordt nu gekeken naar prijzen en welke zaken als eerste kunnen 

worden opgepakt. Zo willen we op korte termijn workshops voor de kinderen organiseren om de tuin een 

eerste opknap ronde te geven en klaar te maken voor het nieuwe seizoen. Er zijn een paar mooie 

regentonnen aangeschaft en met dank aan de fam. de Boer hebben we mooie klinkers om een paadje in de 

tuin aan te leggen. We willen de nieuwe school een nieuw aanzicht geven en dat lijkt te gaan lukken! 

Wereldoriëntatie 

De werkgroep heeft zich afgelopen periode verdiept in verschillende methodieken van wereldoriëntatie. 

Gekozen is om volgend jaar met Leskracht! te gaan werken. De gedachte van Leskracht! past goed bij de 

Regioschool. Geschiedenis, natuur, aardrijkskunde en taalonderwijs worden thematisch aangeboden en 

Leskracht! levert daarbij prachtig materiaal, leerzame projecten en opdrachten voor de kinderen en allerlei 

bronnen voor de leerkrachten. De methodiek geeft voldoende ruimte om het thema op onze eigen omgeving 

te betrekken, eropuit te gaan en om er een eigen invulling aan te kunnen geven. Kinderen kunnen hun 

talenten gebruiken bij het uitvoeren van de opdrachten. Het eindproduct wat je maakt kan talig zijn, maar 

ook creatief. Dit maakt het afwisselend en aansprekend voor iedereen.  



En verder… 

De werkgroepen op de voorgaande pagina zijn al een tijd actief. Bij het laatste fusieoverleg met de teams zijn 

er weer nieuwe werkgroepen gevormd. Denk aan; schoolorganisatie, zorg, rekenen, spelling en festiviteiten 

(zoals de opening).  

MR 

De MR en projectgroep met ouders van beide scholen hebben gezamenlijk de fusierapportage bekeken en 

besproken. De fusierapportage is een formeel document welke richting de gemeente gaat. In de rapportage 

wordt antwoord gegeven op een aantal vragen die vanuit de overheid worden gesteld bij het fuseren van 

twee basisscholen. Beide Mr-en hebben de rapportage vorige week ondertekend en daarmee geven zij een 

positief advies betreffende de fusie.  

Drive thru 

Helaas zijn bijeenkomsten met alle ouders nog niet mogelijk. Om toch een kijkje in de  Regioschool te 

kunnen nemen, willen we graag een drive-thru organiseren. Iedereen kan in kleine groepjes door de school 

lopen en we bieden een paar kleine inkijkjes in de Regioschool, zoals het nieuwe aanzicht van het 

schoolplein. Deze avond staat gepland op 26 mei vanaf 19:30 uur. Belangstelling? Graag aanmelden bij de 

loco van de school.  

Inschrijven   

Na de drive-thru geven we inschrijfformulieren mee aan de kinderen die gekozen hebben voor de 

regioschool. Bij de eerste peiling is aangegeven dat 15 kinderen uit Jorwert voorlopig kiezen voor de nieuwe 

regioschool en dat 8 kinderen nog twijfelen. Om alles goed te kunnen organiseren en steeds meer zaken 

definitief vast te stellen, is het belangrijk om te weten hoeveel leerlingen er zich zeker in gaan schrijven. We 

willen aan het einde van de drive-thru inschrijfformulieren meegeven, zodat kinderen/ ouders die het weten, 

de keus definitief kunnen maken. Zijn er op dat moment nog steeds twijfels, laat dat dan vooral ook weten 

en stel jullie vragen.  

Formatie  

Met alle leerkrachten hebben er gesprekken plaatsgevonden. Niet iedereen kan blijven, dat wisten we 

voorafgaand aan dit traject. We hebben in beeld welke leerkrachten graag mee willen gaan en welke 

leerkrachten ook elders willen werken. We zijn blij dat dit allemaal in goed overleg is gegaan en dat alle 

leerkrachten een goed gevoel hierbij hebben. Het plaatje is nog niet volledig duidelijk en naar de exacte 

invulling wordt nog gewerkt. We streven er naar om voor alle kinderen, iedere dag een bekend gezicht te 

hebben. Ons motto ’Gehoord en gezien worden’ door o.a. voldoende mensen en handen in de klas, gaat 

zeker lukken.  

Naam 

De eerste inzendingen zijn al binnen. Meer zijn natuurlijk welkom! De teams denken na over de onthulling 

van de naam en het feestelijke tintje. Maar voor het bedenken van de naam hebben we toch echt jullie hulp 

nodig! Zeg het voort, want ook jullie dorpsgenoten mogen meedenken.  

Inzenden kan naar:  stjelp@gearhing.net of krunenstrobbe@gearhing.net.  

Vragen? 

Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust.  

Marije, Jetske en Arnold  


