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op weg naar een nieuwe school voor Haastrecht

Ellen ven den Brand
Samen verder
Blz.2 en 3

Door middel van deze nieuwsbrief informeren we u over het project: de voorgenomen
fusie tussen openbare basisschool De Vlisterstroom en RK basisschool St.Catharina in
Haastrecht.
In dit vierde nummer: een bericht van de bestuurder, de stand van zaken,
ouderbetrokkenheid bij het proces, René van Ommeren: ‘liever live’, iets over het begrip
‘identiteit’ en een aankondiging van de extra nieuwbrief in februari en de ouderpeiling.
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René van Ommeren
Liever ‘live’
Blz. 3

Riemer Kramer
Ouderbetrokkenheid
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Wat houdt dat in?

Ellen van den Brand
Bestuurder Stichting
De Groeiling

De Groeiling en Onderwijs Primair willen onze
leerlingen goed onderwijs geven.
Beide stichtingen staan voor die doelstelling.
Daarvoor heb je meer mensen nodig dan alleen de
leerkrachten van de kinderen.
Ook een directeur, intern begeleider, administratief
medewerker, conciërge en (op onze scholen) een
gymleerkracht zijn belangrijk. Hun kosten moeten worden
meegenomen in de kosten van de school. Daarom is een kleine
school vaak te duur. En kan de kwaliteit van het onderwijs in
gevaar komen.

Catharinaschool en Vlisterstroom
samen verder
Ik ben Ellen van den Brand en ben bestuurder van De
Groeiling. In Haastrecht zie ik twee kleine scholen, de
Catharinaschool en de Vlisterstroom. Op die beide
scholen zorgen weinig mensen voor heel veel taken. Dan
kan ook niet anders, want de teams zijn maar klein. En
toch moet alles gebeuren.
Als bestuurder wil ik er, samen met de teams, voor
zorgen dat het onderwijs goed blijft. Ik ben daarom ook
enthousiast over het plan om samen een nieuwe school
te vormen. Op die manier kunnen we bereiken dat de
onderwijskwaliteit op een prima niveau blijft. De taken
kunnen worden gedeeld en er is dan voldoende
spankracht om juist alle energie te stoppen in het
onderwijs, de onderwijskwaliteit en de verdere
ontwikkeling van het onderwijs. Wanneer je naar de
ontwikkeling van de Haastrechtse bevolking kijkt, dan is
te voorspellen dat er niet heel veel jonge kinderen bij
zullen komen in de nabije toekomst. Ook daarom is het
goed om de scholen samen te voegen. Door
samenwerking kun je de school effectiever en efficiënter
organiseren en behoeven er bijvoorbeeld ook minder
combinatieklassen gemaakt te worden.
Een samenwerkingsschool voor katholiek en openbaar
onderwijs in Haastrecht.
De teams, de leerkrachten, maken het verschil voor uw
kinderen. Samen met hen hebben de besturen, de
medezeggenschapsraden en de gemeente
Krimpenerwaard onderzocht of de Vlisterstroom en de
Catharinaschool samen een formele samenwerkingsschool kunnen worden.

Een samenwerkingsschool is een school die alleen tot
stand kan komen door fusie van een openbare school en
een bijzondere school. In zo’n samenwerkingsschool
worden zowel de uitgangspunten van het openbare
karakter als het de identiteit van het bijzonder onderwijs
(katholiek) blijvend gegarandeerd en gerespecteerd. De
gemeente is inmiddels akkoord. Daarvan bent u al op de
hoogte gesteld. Nog in deze maand leggen de fusietrajectbegeleider en de directie, in een samenvattend
document, het nieuwe schoolconcept aan de beide
Medezeggenschapraden voor. Zij moeten het ook eens
zijn met de gezamenlijke visie.
De identiteitscommissie bewaakt de inhoud van
katholiek en openbaar onderwijs
Op dit moment zijn verschillende werkgroepen hard aan
de slag om de organisatie en de inhoud van het
onderwijs op de nieuwe school vorm te geven. Dat werk
vlot heel goed. Er komen mooie onderwijskundige
ideeën op tafel.
Er is ook een werkgroep ‘identiteit’. De leden van deze
wekgroep zijn onder leiding van mevrouw Tamar
Kopmels, een externe deskundige op dit gebied, met
name bezig om de levensbeschouwelijke uitgangspunten
van beide scholen te waarborgen. In die werkgroep
werken leerkrachten en ouders van de Catharinaschool
en Vlisterstroom samen.
Om een samenwerkingsschool te kunnen vormen
moeten de statuten van De Groeiling aangepast worden.
In die statuten wordt ook opgenomen dat een
permanente identiteitscommissie zal bewaken of er
ruimte is en blijft voor zowel openbaar als katholiek
onderwijs binnen de samenwerkingsschool.
Ouderpeiling in maart
Omdat we graag willen weten wat u van de fusieplannen
vindt, komt er in februari een ouderpeiling. Dat is een
belangrijk moment. U kunt daarin aangeven of u nog iets
mist in het concept van de nieuwe samenwerkingsschool. Tot nu toe hebben veel van u zich positief
betrokken getoond en dat geeft een goed gevoel.
Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe school. De
betrokkenheid van beide teams is erg hoog en ik ben
ervan overtuigd dat we met z’n allen een mooie en
toekomstbestendige school zullen neerzetten, gezond in
omvang en met goed onderwijs.
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Liever ‘Live’!

René van Ommeren
Directeur Catharinaschool en
Vlisterstroom

En zo is het al weer 2021. Wat gaat de tijd snel..
Corona wil ons maar niet loslaten. De lockdown heeft
ook tot gevolg dat de scholen nu al weer een paar weken
gesloten zijn en wij online-onderwijs moeten geven.
Voor iedereen is dat heel vervelend. Niet dat we
ontevreden zijn over de kwaliteit van het onlineonderwijs. Integendeel. Ook u als ouder/verzorger heeft
in de onlangs afgenomen enquête in het algemeen
aangegeven blij te zijn met de wijze waarop wij als
school dit hebben opgepakt.
Maar wij willen kinderen in de klas. Werkelijk contact.
Elkaar goed aan kunnen kijken en zien wat er bij
kinderen speelt, hoe zij zich voelen en waar we kunnen
helpen. Dat lukt niet zo goed via een beeldscherm.
Ook op weg naar de nieuwe samenwerkingsschool lopen
we tegen dit probleem op. De meeste gesprekken die
nodig zijn om zaken met elkaar af te spreken vinden
‘online’ plaats. Alle werkgroep bijeenkomsten zijn online.
Dat is vreselijk jammer, maar we hebben geen keus.
Nog voor de Kerstvakantie hebben we een onlineouderavond georganiseerd. Hoe mooi was het om te
zien dat meer dan 60 ouders/verzorgers hieraan hebben
deelgenomen. Een zinvolle bijeenkomst.
Maar hiervoor geldt ook: liever had ik u ‘live’ in de
school.
De teams en de besturen zijn tot op heden nog erg
tevreden over het traject wat wij aflopen om tot een
nieuwe Samenwerkingsschool te komen. De
overeenkomsten en de motivatie van beide teams zijn
enorm groot. We gaan met elkaar een voortreffelijke
school neerzetten. Wij hopen dan ook dat wij u als
ouder/verzorger mee kunnen krijgen. Dat doen we door
u zo goed als mogelijk te informeren over de nieuwe
school en wat deze school voor uw kind kan betekenen.
In maart organiseren wij een ouderpeiling. Via de
ouderpeiling kunt u zich uitspreken over de plannen die
er zijn. Via deze nieuwsbrief zullen wij blijven
informeren.
Corona houdt ons nu flink bezig. Maar er is licht aan het
einde van de tunnel. We gaan straks weer naar
school en zien ook een nieuwe Samenwerkingsschool
ontstaan. Dat motiveert ons enorm.

.

Ouderbetrokkenheid blijft van groot
belang
Na de succesvolle ouder-informatieavond waarbij we
mochten rekenen op veel belangstelling, hebben we in
de laatste week van januari met verschillende teamleden
en deelnemers aan het projectteam ‘vragen halfuurtjes’
georganiseerd. In de avonduren, zodat we er zeker van
konden zijn dat de meeste vaders en moeders in de
gelegenheid zouden zijn om aan te haken. Alle ouders
van beide scholen werden uitgenodigd om hun vragen of
opmerkingen met ons in 1-op-1 online gesprekken te
delen.
Drie ouders hebben van deze gelegenheid gebruik
gemaakt. Op ruim 220 kinderen is dat is erg weinig. Zo
weinig dat wij ons afvragen of we ‘het wel goed doen’?
Of is het echt zo dat u allemaal vindt wat een ouder van
de Catharina verwoordde:
“Prima initiatief, ik heb echt niets te vragen of op te
merken. De informatieverstrekking naar ouders toe vinden
wij heel erg compleet!”

Tja, als dat werkelijk zo is, dan zijn we daar natuurlijk
heel erg mee in ons schik! Dat zou ook betekenen dat
straks, wanneer we u in de komende ouderpeiling
formeel vragen of u in kunt stemmen met de fusie van
beide scholen, we kunnen rekenen op een volmondig:
“JA!”
Ik wil u nogmaals uitnodigen om, wanneer u vragen
heeft rond de samenwerking, dat toch te laten weten.
Ook wanneer u denkt dat het misschien niet een heel
belangrijke vraag is. Gewoon doen!
info@bureaubeteronderwijs.nl
Riemer Kramer – Fusietraject-begeleider.
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Ouderraadpleging

Direct na de voorjaarsvakantie zullen we alle ouders
vragen om aan te geven of ze wel of niet voorstander
zijn van de samenwerking. Dat doen we door u te vragen
deel te nemen aan een online-ouderraadpleging. Dat is een
heel belangrijk moment, want uw mening doet ertoe. Pas
wanneer een groot deel van de ouders van beide scholen
over het samengaan van de twee scholen positief adviseert,
kan het College van Bestuur van De Groeiling met dat
advies in de hand met een goed gevoel vragen om een
definitieve bekrachtiging van het voornemen. Pas dan staan
‘alle seinen op groen’ en pas dan zijn we er zeker van dat er
ook daadwerkelijk een echte samenwerkingsschool in
Haastrecht komt. En natuurlijk: daar gaan we voor!

We gaan u allemaal voor deze online informatieavond
uitnodigen. Houdt u de datum vrij?
We hopen dat wij u op die manier maximaal hebben
geïnformeerd

Tot zover deze nieuwsbrief !

Laatste nieuws………
Inmiddels hebben we begrepen dat de scholen per
8 februari weer open kunnen. Dat is goed nieuws voor
ons allemaal.
De kinderen vinden dit fijn. Wij ook.
Voor u als ouder toch zeker ook een enorme opluchting.
Laten we gezond blijven en goed op elkaar letten!

Nog voor de voorjaarsvakantie komt er een extra
nieuwsbrief uit, waarin we de nieuwe school op
hoofdlijnen zullen beschrijven.
De werkgroepen hebben dan inmiddels voor een deel
hun werk afgerond en dan zijn we zover dat we de
Medezeggenschapsraden om hun ‘akkoord’ kunnen
vragen.
Met de informatie die u krijgt kunt u goed voorbereid aan
de ouderpeiling deelnemen.

18 februari
Online Presentatie
Tenslotte: op 18 februari presenteert het projectteam tijdens
een tweede online informatiebijeenkomst een samenvattend
overzicht beeld van de nieuwe samenwerkingsschool.
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