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Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
Verslag van de ouderavond 20 februari 2018
Met 25 ouders hebben we een presentatie gegeven over twee belangrijke ontwikkelingen in de school.
Als eerste hebben we de ontwikkelingen rondom het onderzoek naar samenwerking of een bestuurlijke fusie
besproken.
Aanleiding:
In 2017 heeft het bestuur vrijblijvende, verkennende, gesprekken gevoerd met de Stichting Interconfessioneel
Basisonderwijs Uithoorn (ICBO). Doel van deze gesprekken was om te onderzoeken of beide stichtingen baat
zouden kunnen hebben bij vergaande samenwerking. Deze gesprekken zijn van beide kanten als zeer
constructief en waardevol ervaren en bieden voldoende basis en vertrouwen om de volgende stap te zetten,
namelijk een intentieverklaring op te stellen met als doel een onderzoek te starten naar een bestuurlijke fusie.
De redenen hiervoor zijn:





Het bestuur van Stichting Jenaplan Uithoorn wordt op dit moment gevormd door vrijwilligers
waardoor een bestuurlijke continuïteit niet altijd gegarandeerd kan worden;
Het bestuur van Stichting Jenaplan Uithoorn onderkent dat er sprake is van kwetsbaarheid op het
gebied van
(a) financiële continuïteit,
(b) behoud van leerlingenaantal,
(c) rechtspositionele verantwoordelijkheid,
(d) schaalgrootte en stafexpertise (éénpitter) en
(e) de beperkende schaalvoordelen van een kleine zelfstandige school op het gebied van inkoop en
invloed op verschillende bestuurlijke niveaus;
De basisschool ’t Startnest met haar Jenaplan concept een waardevolle toevoeging aan het bestaande
scholenpalet van ICBO zou kunnen vormen die niet concurreert met de bestaande scholen van ICBO in
de buurt.

Op grond van bovenstaande hebben het bestuur van de stichting ICBO Uithoorn en SJU de wens een intentie
onderzoek te doen naar een bestuurlijke fusie. Over dit ‘haalbaarheidsonderzoek’ zal worden gerapporteerd
aan de betrokken medezeggenschaporganen, aan de Raad van Beheer van ICBO en het bestuur van Stichting
Jenaplan Uithoorn.
Visie en doelstellingen
Visie:
De scholen die vallen onder het ICBO en SJU willen in Uithoorn bekend staan als scholen waar het beste
onderwijs wordt gegeven, waar de leerlingen zich thuis voelen, zich optimaal kunnen ontwikkelen en
uitgedaagd worden.
Doelstellingen:
Om aan deze doelstellingen te kunnen blijven voldoen, is het belangrijk dat de bestuursorganisatie omvang
genoeg heeft om het hoofd te kunnen bieden aan alle eisen die op het schoolbestuur afkomen.
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Door de bestuurlijke fusie willen we de mogelijkheid aangrijpen om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen
verbeteren. De bestuurlijke fusie zal tot resultaat hebben dat het primaire proces een kwaliteitsimpuls krijgt
die merkbaar is voor leerlingen, ouders en medewerkers.
Uitgangspunt bij de bestuurlijke fusie is dat elke school haar eigen identiteit en/of onderwijsconcept kan
behouden.
We streven naar een organisatie waar de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie ligt.
Vanzelfsprekend hoort daar verantwoording afleggen bij.
We streven naar een soepel lopende organisatie die werkt vanuit een professionele cultuur en een beperkte
overhead.
De bestuurlijke fusie zal het streven dat de stichtingen hebben, kwalitatief goed bestuur en bijbehorend intern
toezicht, ondersteunen.
De samenwerking heeft als voordeel dat de financiële armslag wordt vergroot.
Gevolgen:
Voor het personeel zal de bestuurlijke fusie opleveren dat zij door de omvang van de nieuwe organisatie meer
mogelijkheden krijgen om zichzelf en de kwaliteit van het onderwijs verder te ontwikkelen. Daarnaast zullen zij
voordeel hebben van de schaalgrootte als het gaat om een eventuele baangarantie.
De bestuurlijke fusie zal voordelen opleveren bij de participatie in netwerken met andere schoolbesturen (o.a.
in het kader van Passend Onderwijs), het onderhouden van contacten en samenwerking met aanbieders van
voor- en naschoolse opvang, de contacten met de gemeente en andere voor het onderwijs belangrijke
maatschappelijke organisaties.
De planning
We gaan vanaf heden het onderzoek uitvoeren.
We gaan ervan uit dat we eind van dit schooljaar beslissen of we een bestuurlijke fusie aangaan met elkaar.
Als we besluiten om te fuseren dan zal deze feitelijk gaan plaatsvinden op 31 december 2018 en zijn we
per 1 januari onderdeel van het ICBO.

U kunt via deze link de presentatie aanklikken.
We houden u op de hoogte van de voortgang!
De volgende info gaan we in ieder geval de vragen en de antwoorden die de ouders gisteravond hebben
gesteld over de voorgenomen plannen met u delen!
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Daarnaast hebben we ook met elkaar gesproken over de zoektocht naar het mogelijk invoeren van andere
schooltijden.
Tijdens de presentatie van het tot nu toe gelopen proces stelden vele ouders vragen.
De vragen die we konden beantwoorden in dit stadium van het proces hebben we beantwoord.
Voorop staat dat we de vragen en reacties meenemen in het vervolgonderzoek.
U krijgt allen eind maart begin april een enquête waarin we u een drietal opties voorleggen voor
schooltijdenregeling. Drie verschillende opties met een het bijna huidige model en modellen met een
continurooster. Zie de presentatie.
Wat zijn de redenen geweest voor het invoeren van andere schooltijden?
 Aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkeling nu en in de toekomst.
 Steeds meer tweeverdieners combineren werk / carrière met de zorg voor het gezin.
 Verantwoordelijkheid van basisscholen om dagarrangementen te bieden.
 Het beheersbaar houden van de tussenschoolse opvang
 De ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum samen met Solidoe en andere partners: een
gezamenlijke invulling van peuterspeelzaal, BSO en basisschool ’t Startnest.
Gelopen proces tot nu toe
 We hebben een “Werkgroep Andere Schooltijden” geformeerd: directeur, leerkracht uit de MR en
ouder uit de MR
 We hebben gesprekken met directies, leerkrachten en ouders van andere scholen met verschillende
invulling van continurooster gevoerd.
 Tussentijdse informatievoorziening naar ouders/externe partners/MR
Wat gaan we nog doen
 Enquête onder ouders van schoolgaande kinderen en toekomstige kinderen
 Schrijven van een notitie “Andere Schooltijden” voor volledige informatie
 Ouderavond over de uitkomsten van de enquête. Daarin geven we tevens de keuze aan van de
toekomstige schooltijden.
Dit is een proces dat we zorgvuldig en met veel aanlooptijd willen doorlopen. Het ligt niet in de lijn der
verwachting dat een grote verandering in de schooltijden al in het nieuwe schooljaar zal worden ingevoerd.
Dat wordt dan wellicht het schooljaar 2019/2020.
We blijven graag met u in gesprek hierover.
U kunt via deze link de presentatie aanklikken die bij dit onderwerp hoort.
Studiedag
Vrijdag 23 februari zijn de kinderen al de hele dag vrij omdat wij met het team een studiedag hebben.
We gaan die dag weer aan de slag met de vragen rondom onderwijsbehoeftes van kinderen die begaafd of
hoog begaafd zijn. Ik zal u in een volgende info meer achtergrond informatie geven over onze ontwikkeling
daarin.
Tot zover.
Hartelijke groet,
Anke de Graaf
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We wensen iedereen een
fijne vakantie!

De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
Donderdag 22 februari
Vrijdag 23 februari
Maandag 23 februari t/m vrijdag 2 maart
Maandag 5 maart
Dinsdag 6 maart
Donderdag 8 maart
Dinsdag 13 maart

Weeksluiting (14.30-15.15 uur)
Studiedag, kinderen zijn vrij
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Weekopening (8.45-9.15 uur)
Kijkavond TB/BB (17.30-18.30 uur)
Continurooster, les tot 14.15 uur, lunch mee en
lunchen op school

Geen weeksluiting op 22 februari
Op de kinderkalender staat dat wij op 22 februari een weeksluiting hebben. Deze gaat niet door, omdat we de
afsluiting al gevierd hebben in de klas en in de school met het voorleesontbijt en het verkleedfeest.
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Schoolfruit
Deze week hebben we als schoolfruit:
Pomelo
Deze grote citrusvrucht is familie van de grapefruit. De vrucht kan wel 30
centimeter groot zijn! De smaak is licht bitter, maar zoeter dan die van de
grapefruit. Meer informatie over de pomelo
Let op: Pomelo heeft mogelijk effect op medicijnen als Ritalin. Voor meer
informatie verwijzen wij u door naar de apotheek of behandelend arts van een
betreffend kind.
Bloedsinaasappel
Waarom heet deze sinaasappel een bloedsinaasappel? Snijd de sinaasappel
doormidden en je ziet het. Lees meer over de bloedsinaasappel
Appel
Wanneer is een appel rijp? Als een appel rijp is, kun je hem plukken. Als hij nog
niet rijp is, zit hij nog vast aan de tak. En dan is hij ook nog helemaal niet
lekker. Bekijk de video van SchoolTV (7-8 jaar 02:29 min)

Nieuws van ‘t Overstapje
Hallo allemaal.
Vorige week dinsdag is de klas van juf Sabine bij
ons op visite geweest.
Het was reuze gezellig en we hebben het boek
Sttt...de tijger slaapt voorgelezen.
Ook was er een reuze tijger op de groep en dat
was reuze spannend.
Daarna gingen alle kinderen nog even spelen en
zijn wij weer verder gegaan mer doktertje spelen.
Wij vonden het erg gezellig en jullie zijn altijd van
harte welkom.
Tot gauw en de tot de volgende keer,
Solidoe PO t Overstapje,
Janny, Silvia, Helene, Mariëlle
’t Overstapje in de Scheg!
Bij ’t Overstapje vangen we kinderen op van 2 tot 4 jaar. De openingstijden zijn van 8.00 – 13.00 uur.
Meer informatie via www.solidoe.nl.
U kunt ons volgen op Facebook (PO Zijdelwaard)
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