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Ter inleiding
Onlangs heeft u van het schoolbestuur van de school van uw kind(eren) bericht ontvangen over een scholenfusie van basisschool
Klimrakker met de buurschool Vallei. Deze nieuwe combinatie zal
samen met
De Bongerd eind 2016 in één nieuw schoolgebouw
gehuisvest worden. In de brief staat vermeld dat er periodiek een
nieuwsbrief verschijnt. Dit is dus de eerste van een reeks.
Deze nieuwsbrieven hebben tot doel u zo goed mogelijk te informeren
en op de hoogte te houden.
De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:
- Dhr. Hank Beermann, procesbegeleider
- Dhr. John Mulder, clusterdirecteur scholeneiland Alandsbeek
- Dhr. Gerard Voskuilen, directeur De Bongerd
- Dhr. Michiel Fokkelman, locatiedirecteur De Vallei
- Dhr. Adrie van Dijk, locatiedirecteur De Klimrakker
Inhoud:
* Uitnodiging 30 juni
* Leerlingaantallen
* Visie Bongerd
* Klimrakker
* De Vallei

Maandelijks zal de stuurgroep u vertellen welke vorderingen er
gemaakt zijn en wat dat betekent voor het toekomstig onderwijsaanbod. Wij staan open voor vragen daarover en ook suggesties zijn
welkom. Mailt u deze a.u.b. naar: info@voilaleusden.nl
Om een goede start te kunnen maken, nodigt het bestuur van Voila,
het bestuur van de drie scholen, u uit voor een informatieavond
speciaal voor de ouders van deze scholen. De agenda van deze avond
staat hieronder afgedrukt.
Met een groet vanuit de stuurgroep.

Uitnodiging Maandag 30 juni
Op maandag 30 juni a.s. geven ondergetekenden, College van Bestuur van
Stichting Voila en de door hen in het leven geroepen stuurgroep, een nadere
toelichting op het voorgenomen besluit om in de wijk Alandsbeek 2 scholen
(Klimrakker en Vallei) te fuseren en samen met de derde school in deze wijk
(De Bongerd) in één nieuw gebouw te gaan huisvesten. Per brief en per mail
hebben wij u in mei jl van dit voornemen op de hoogte gebracht.
Deze nieuwsbrief
verschijnt elke 4e vrijdag
van de maand.

Wij nodigen u uit om op 30 juni naar De Korf te komen ( De Smidse 1, naast
winkelcentrum De Hamershof alhier), aanvang 20.00 uur, inloop met koffie en
thee vanaf 19.30 uur.

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op vrijdag 26
september 2014.
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De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

Opening en inleiding op de fusie en het nieuwe gebouw door het
College van Bestuur
De heer GerritJan Weiler (voorzitter) zal u toelichten hoe het bestuur tot dit
voornemen is gekomen en wat het beoogd resultaat van nieuwbouw en fusie
zal zijn. Daarna zal hij de stuurgroep en de extern projectleider aan u
voorstellen en het verloop van de avond nader toelichten, de mogelijkheid tot
actieve inbreng van de aanwezigen inbegrepen.
Het onderzoekstraject nader uiteengezet
De leden van de stuurgroep en de extern ondersteuner, de heer Hank
Beermann van Maatschap Onderwijs VOF stellen zich voor en zullen een korte
presentatie houden. Hierin wordt uitgelegd hoe er aan de scholenfusie en aan
de huisvesting van (dan) twee scholen vorm en inhoud gegeven zal worden.
Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de rol van de ouders en de
onderwijsgevenden daarbij. Immers, er gaat voor de betrokken scholen best
wel wat veranderen. Zeker voor de scholen Klimrakker en Vallei, maar ook
voor De Bongerd, hoewel deze school als zelfstandige eenheid gehandhaafd
blijft. We sluiten af met een tijdpad en een beeld hoe wij met bestuur en
ouders over onze werkzaamheden contact met elkaar gaan onderhouden
Inhoud:
* Uitnodiging 30 juni
* Leerlingaantallen
* Visie Bongerd
* Klimrakker
* De Vallei

De scholen stellen zich voor
Hoewel de drie scholen geen onbekenden voor elkaar zijn, hoeft dat niet te
betekenen dat ook de ouders van de leerlingen weten wat er op ‘die andere
scholen’ precies speelt. De drie scholen krijgen ieder ten hoogste 20 minuten
de kans en de gelegenheid zichzelf aan u voor te stellen en te vertellen waar
het in hun school allemaal om draait. De scholen streven erna in alle openheid
inzicht te geven van wat er zich in de dagelijkse (onderwijskundige)
werkelijkheid zoal afspeelt.
Korte pauze gevolgd door “Wie wil er wat vragen?”
Graag geven wij u de kans en de gelegenheid uw vragen te stellen of al
datgene wat u nu gehoord hebt en wat u mogelijk bezighoudt. Een antwoord
krijgt u van het schoolbestuur of vanuit de stuurgroep, afhankelijk van de
inhoud van uw vraag. Grofweg gezegd, het bestuur gaat over het beleid, de
stuurgroep over het proces en op de hoofdlijnen van de inhoud.
We sluiten af met een korte terugblik en een kleine vooruitblik en bieden u als
dank voor uw betrokkenheid en belangstelling graag nog iets te drinken aan.
Informeel samenzijn en sluiting uiterlijk om 22.15 uur
Wij zien uit naar uw komst!

Deze nieuwsbrief
verschijnt elke 4e vrijdag
van de maand.
De volgende nieuwsbrief
verschijnt op vrijdag 26
september 2014.
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Visie Obs De Bongerd op samenwerking binnen
scholen in Atria
Alle ouders van de kinderen van de drie scholen op onderwijseiland
Alandsbeek hebben een brief ontvangen van het College van Bestuur. In deze
brief beschrijft het bestuur twee belangrijke ontwikkelingen voor Obs De
Bongerd, Cbs De Vallei en Rkbs Klimrakker:
1) De realisatie van een nieuw schoolgebouw en 2) de voorgenomen fusie
tussen Cbs De Vallei en Rkbs Klimrakker.
De afgelopen periode hebben de directies en teams van de drie scholen
intensief samengewerkt aan een vlekkenplan voor het nieuwe schoolgebouw.
Het vlekkenplan schetst hoe de nieuwe school vorm moet worden gegeven om
onze onderwijskundige concepten uit te kunnen voeren. Het vlekkenplan
wordt door de drie scholen in samenwerking met externen uitgewerkt tot een
definitief ontwerp.

Inhoud:
* Uitnodiging 30 juni
* Leerlingaantallen
* Visie Bongerd
* Klimrakker
* De Vallei

In het nieuwe schoolgebouw worden twee scholen gehuisvest. Obs De
Bongerd en een nieuwe school, een samenvoeging van Cbs De Vallei en Rkbs
Klimrakker. Voor de teams en directies van de fusiescholen een uitdaging die
met belangstelling wordt gevolgd door Obs De Bongerd.
Het spreekt voor zich dat Cbs De Vallei en Rkbs Klimrakker in het groeimodel
naar een nieuwe school intensiever samenwerken. In dat proces speelt Obs
De Bongerd geen rol: wel denken wij actief mee over kansen voor verdere
samenwerking tussen de scholen op Alandsbeek. Dat is niet nieuw. Op
onderwijskundige en organisatorische deelgebieden werken de scholen al
jaren intensief samen. Voorbeelden: jaarplan bewegingsonderwijs, overleg
intern begeleiders, eilandoverleg directies, uitwisselen van ervaring met
methodes, ict en de laatste gezamenlijk opgezette activiteit “de
Kangoeroeklas”.
De succesvolle samenwerking op het eiland wordt vanzelfsprekend
voortgezet. Het nieuwe schoolgebouw biedt daarbij kansen om de
samenwerking uit te breiden en te intensiveren. We denken dan bijvoorbeeld
aan gezamenlijk gebruik van ruimten, gezamenlijk organiseren van vieringen,
breed inzetten van elkaars kwaliteiten en expertise, gezamenlijk aanschaffen
van schoolmaterialen, gezamenlijke (sport)activiteiten voor alle kinderen.
Kortom, een leer-, leef- en werkomgeving waar we samenwerken waar het
kan.

Deze nieuwsbrief
verschijnt elke 4e vrijdag
van de maand.
De volgende nieuwsbrief
verschijnt op vrijdag 26
september 2014.

Eén gebouw met twee scholen waarin verschillende levensbeschouwingen,
onderwijskundige visies, en intensieve samenwerking duidelijk herkenbaar
zijn. Tenslotte wil ik benadrukken dat de interactie tussen de kinderen van
beide scholen in dit proces zeker de aandacht krijgt, die het verdient.
Gerard Voskuilen (directeur Obs De Bongerd)
Edward Rosbergen (voorzitter mr Obs De Bongerd)
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Klimrakkers: Kijk op de toekomstplannen

Inhoud:
* Uitnodiging 30 juni

Alandsbeek is een krachtig en prachtig scholeneiland. De drie scholen hebben
vanuit de eigen professie, identiteit en passie kwaliteit geleverd. Dit doen zij
nog steeds. Honderden kinderen hebben dit de in al die jaren kunnen ervaren.
Daar zijn wij trots op.
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat alleen door middel van
samenwerking deze kwaliteit gewaarborgd kan blijven. Het dalend aantal
leerlingen en de staat van de gebouwen maken dat wij elkaar in de toekomst
nodig hebben. Ik zie dat als een kans, want wij kunnen de expertise van
elkaar erg goed inzetten.
Met de Vallei zijn wij op directieniveau veel in overleg over ons
onderwijsconcept. Wij zien in de praktijk hele goede ontwikkelingen.
Met de Bongerd en de Vallei hebben wij intensief overleg gevoerd over de
nieuwbouw. De drie directeuren en de clusterdirecteur zijn tot een
toekomstbestendig vlekkenplan gekomen.
Op meerdere niveaus zoeken wij elkaar op. ICT, hoogbegaafdheid en IB zijn
hier goede voorbeelden van.
Ik heb de overtuiging dat het onderwijs op scholeneiland Alandsbeek de
toekomst heeft. Sterke leerkrachten, een mooi gebouw met goede ICTfaciliteiten waarborgen dat de kinderen zich in een goed leerklimaat kunnen
ontwikkelen. Ik zie uit naar bloeiend en groeiend onderwijs in een nieuw
gebouw en in een nieuwe samenstelling van scholen.
Adrie van Dijk (Locatiedirecteur De Klimrakker)

* Leerlingaantallen
* Visie Bongerd

CBS De Vallei kijkt ook in de toekomst

* Klimrakker
* De Vallei

Deze nieuwsbrief
verschijnt elke 4e vrijdag
van de maand.
De volgende nieuwsbrief
verschijnt op vrijdag 26
september 2014.

Ik ben trots op de Vallei. Onze visie: Leerzaam, Zorgzaam en Duurzaam heeft
zich in de afgelopen periode volop ontwikkeld. Om maar met de eerste te
beginnen. Leerzaam: We zijn bezig om ons onderwijs te vernieuwen en we
werken toe naar een school met het TOM principe. Hierin volgen we De
Klimrakker, maar we brengen ook zeker onze eigen ideeën en visie hierin
naar voren. Zo werken we onderwijsinhoudelijk veel samen en leren we van
elkaar.
Zorgzaam: Wij zijn een Vreedzame school en hopen in dit principe De
Klimrakker en op termijn ook De Bongerd mee te nemen. De Vreedzame
school zorgt voor minder conflicten op school en meer betrokkenheid van de
kinderen op alle gebieden.
Duurzaam: We hebben naast onze school een unieke Dierenvallei. Wat zou
het geweldig zijn als alle kinderen van Alandsbeek hiervan kunnen profiteren.
De Vallei heeft een christelijke identiteit. Hierin onderscheiden wij ons, maar
het is goed om hierin op zoek te gaan naar de overeenkomsten met elkaar en
vanuit wederzijds respect van elkaar te leren en elkaar aan te vullen.
De Vallei heeft veel te bieden, maar heeft de beide andere scholen nodig in de
toekomst. De fusie met De Klimrakker en de samenwerking met de Bongerd
zien wij met vertrouwen tegemoet. Mede doordat de samenwerking tot nu toe
goed bevalt en nu al zichtbare resultaten oplevert.
Michiel Fokkelman (Locatiedirecteur CBS De Vallei)
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