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Verslag fusiebijeenkomst Wending/Schakel, 29-1-2019 (deel 2 visie van fusieschool)
Onderwijskundige visie van de fusieschool
Tijdens de vorige teambijeenkomst hee het team gesproken over hun wensen t.a.v. de onderwijskundige visie van de fusieschool. Op basis van die uitspraken zijn drie kernwoorden naar
voren gekomen:

Samen – Ruimte – Vertrouwen.
Tijdens deze 2e studiedag rondom fusie worden deze begrippen verder uitgewerkt op het niveau van leerkracht, leerlingen, ouders en het gebouw.
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Samen

Ruimte

Vertrouwen

Overig

Samenwerking jonge/oude lln 3
Onderzoekend leren 2
Lln laten samenwerken in behalen
individuele doelen 2
Bouwen mixen 2
Leerlingenraad
Samenwerking met externen t.a.v.
naschools aanbod (sport etc)

Ruimte om te groeien
Keuzevrijheid: meer vrijheid voor lln
Meer werkplekken voor lln 7
Aandacht voor (hoog)begaafde lln 1

Durven loslaten van leerlingen 3
Durven loslaten van methode 10
loslaten van vaste instruc egroepen 7
kwaliteiten zien en benu en 3

Schoolzwemmen voor kleuters/OB 2
En lln zonder zwemdiploma in MB

Kwaliteiten benu en/Leren van elkaar 5
Mee bij elkaar naar binnen lopen 2
Commissies samen 10
Zelfde pedagogische aanpak 4

Ruimte voor eigenheid 4
Vold. individuele begeleidings jd 2
Aandacht voor onopvallende lln 6
Werkplekken voor div. disciplines 7
Vakleerkracht muziek, drama, dans

Vertrouwen vanuit direc e
Minder leerkrachtgestuurd onderwijs
Posi eve houding t.a.v. lln 4
Zoek talent in school ipv externen 12
Je vrij voelen om elkaar feedback te geven
3
Bijscholing eigen talent 6

Meer scholing en specialisa e voor lk 10
EN terugkoppeling naar team 8
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Één ouderraad 9
Koﬃe ochtenden 5
Drieweggesprekken 9 (vanaf gr 5?)
Nwe ouders worden ontvangen door
oude ouders 1
Educa ef partnerschap
Ouders inze en bijv bij gastlessen

Ruimte om hun kennis in te ze en

Verwach ng dat alle nwe ouders het
vertrouwen hebben dat het dossier van
hun kind over te dragen, zodat wij de
juiste informa e hebben.
Ouders zien lk als professional, én lk ook
de ouders
Samen één doel: het kind centraal 4

Ouderpar cipa e nieuw leven inblazen 1

Bouwen bij elkaar 10
Gezellig, ruimte team(borrel) kamer 7

Genoeg ruimte in de teamkamer 14
Flexplekken/meer werkplekken 13
Gymlokaal + kleedkamer 18
S lle leesruimte/bibliotheek 4

Ruimte creëren voor inzet exper se 8

Bij de voordeur een afdak 4
Afdak voor ﬁetsen personeel 4
Naam vd school zichtbaar 4
Kunst vd lln aan de muur 4
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