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Nieuwsflits fusie en nieuwbouw

Start bouwwerkzaamheden
Dinsdagavond 25 augustus zijn de omwonenden van de bouwlocatie
geïnformeerd over de werkzaamheden in de komende periode. Bouwbedrijf
Winters is deze week gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De
eerste weken zijn dit vooral
grondwerkzaamheden. Voordat de
“echte” bouwwerkzaamheden
starten, is er met de kinderen samen
een officieel moment gepland, als
symbool voor de start van de bouw.
Samen met de wethouder mag een
aantal kinderen een handafdruk
zetten in een plaquette, die een plek
zal krijgen in de nieuwbouw. Het
officiële moment staat gepland op
woensdagochtend 23 september om 11.30 uur. De kinderen zijn om 12.15 uur
weer terug op school en kunnen daar opgehaald worden. De verwachting is
dat voor de kerst het hoogste punt bereikt is. De maanden erna wordt gewerkt
aan de afwerking aan de buiten- en binnenzijde van het gebouw. We houden u
op de hoogte van de vorderingen.

Voorbereidingen fusie Theresia en KlimOp
Achter de schermen wordt door de teams van Theresia en KlimOp al twee jaar
toegewerkt naar de fusie. Dit gebeurt in een prettige, open sfeer. De teams
zijn in de afgelopen 2 jaar naar elkaar toegegroeid en vormen steeds meer één
team. We hebben dan ook een gezamenlijk doel; het onderwijs op de De BERK
zo inrichten dat alle kinderen zich straks thuis en veilig voelen op de nieuwe
school, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Hiervoor wordt gewerkt aan afstemming op diverse vakgebieden en overlegd
over de manier van werken op beide scholen, zodat we met de start van De
BERK op een eenduidige manier werken en handelen.
Om de voorbereidingen voor de fusie goed te laten verlopen en behapbaar te
houden zijn er verschillende werkgroepen gemaakt. Naast werkgroepen voor
de diverse vakgebieden zijn er ook werkgroepen die zich bezig houden met de
inrichting van het nieuwe gebouw en de in de inrichting van de speelplaats.
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Nieuwe methodes
Afgelopen schooljaar zijn er nieuwe methodes
gekozen voor technisch- en begrijpend lezen. Voor technisch lezen is de keuze
gevallen op Karakter, voor begrijpend lezen is dit Leeslink geworden. Met de
laatste methode werd op Theresia al gewerkt. Beide methodes zijn dit
schooljaar in gebruik genomen. We hebben er bewust voor gekozen de
nieuwe methodes verspreid over dit schooljaar en volgend schooljaar in te
voeren, zodat zowel de kinderen als de leerkrachten de tijd hebben om zich
deze methodes eigen te maken en er aan te
wennen. In de eerste helft van dit schooljaar
wordt er een nieuwe rekenmethode gekozen,
deze zal in januari 2021 ingevoerd worden. Met de
start van De BERK worden tenslotte nieuwe
methodes voor Engels, schrijven en onderzoekend
leren ingevoerd.

Samengaan van de ouderverenigingen
Sinds vorig jaar hebben de Theresia en de KlimOp één medezeggenschapsraad.
Het samenvoegen van de mr-en voorafgaand aan de fusie was nodig, omdat er
op beleidsniveau veel besproken en geregeld moest en moet worden om
straks goed van start te kunnen gaan met De BERK.
Dit schooljaar zullen ook de ouderverenigingen van beide scholen een aantal
keren gezamenlijk vergaderen om hun werkwijzen op elkaar af te stemmen en
de voorbereidingen te treffen om vanaf schooljaar 2021-2022 verder te gaan
als één vereniging.

