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Aan de ouders van alle leerlingen van OBS ’t Startblok en CBS de Peggebult

Beste ouders,
Vorige week heeft er weer een projectgroepvergadering omtrent het onderzoekstraject
rondom de fusie tussen ’t Startblok en de Peggebult plaatsgevonden. Zoals u weet
onderzoekt deze projectgroep of deze fusie kan leiden tot een krachtige identiteitsrijke
school binnen Donkerbroek waar alle kinderen en ouders zich thuis voelen en
toekomstbestendig kwalitatief goed onderwijs gegeven kan worden.
Binnen de werkgroepen wordt hard gewerkt. De directeuren van beide scholen spreken
elkaar veel. Op teamniveau is men veel bezig met de inhoud van de school. Zo wordt
bijvoorbeeld de mogelijkheid onderzocht om een muziekimpuls aan te vragen voor de
nieuwe school. Muziek verbindt, daarom deze keuze.
Methoden zijn vergeleken, dit lijkt geen problemen op te leveren. Bij aanvankelijk lezen
zijn beide scholen toe aan een nieuwe methode, daar wordt nog een keuze gemaakt. Er
is ook gesproken over Engels, in ieder geval wordt er gestart in groep 5 tm 8, daarna
komen er elk jaar groepen bij (de onderbouw). De IB-ers van beide scholen zitten met
elkaar rond de tafel over de zorg.
Onderwijsinhoudelijk lijkt het mogelijk om per 01-08-2018 te beginnen. Ondertussen zijn
er ook visiebijeenkomsten met de teams de langere termijn. Er wordt dus onderzoek
gedaan voor de korte termijn (01-08-2017) en voor de langere termijn (bijv. 4 jaar)
Voor wat betreft het personeel kunnen teamleden binnenkort aangeven wat ze willen. De
projectgroep vindt het wenselijk dat als de fusie plaatsvindt er zoveel mogelijk mensen
meegaan. Dat is goed voor alles, voor het vertrouwen, voor de doorgaande lijnen etc.
Huisvesting is nog steeds een belangrijk onderwerp van gesprek in dit traject. Inmiddels
is er een projectgroep huisvesting in het leven geroepen, daarover bent u enkele weken
geleden geïnformeerd.
Ook start het traject rondom de vormgeving van de identiteit. Helaas is de eerste
vergadering verzet vanwege slecht weer vorige week, deze gaat nu plaatsvinden direct in
januari.
We kunnen ons voorstellen dat er vragen leven. Wij proberen u zo goed
mogelijk te informeren door u regelmatig via dit bulletin te informeren over het proces.
Is dat niet voldoende, dan kunt u natuurlijk ook uw vragen stellen aan de directie van de
scholen of aan de projectgroepleden.
Daarnaast willen we u graag vast uitnodigen voor een ouderavond op dinsdag 23 januari.
Doel van deze avond is om zoveel informatie te geven over de stand van zaken en
mogelijke vragen te beantwoorden die leven. Ook de bestuurders zullen hierbij aanwezig
zijn. Om zo duidelijk mogelijk te zijn vragen we u om eventuele vragen van tevoren te
mailen zodat we op de ouderavond zo goed mogelijk deze kunnen beantwoorden. U kunt
uw vragen via de mail sturen naar de scholen (directie@startblokdonkerbroek.nl of
cbsdepeggebult@tjongerwerven.nl) of via de projectgroepleden stellen. U vindt hun
namen wederom onderaan deze brief.
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