Aan alle ouders /verzorgers van onze leerlingen

In een inspirerende omgeving (Het Karmelklooster in Drachten) hebben we als team een dag met
elkaar gesproken over ander onderwijs. Onder begeleiding van Margje van Muiswinkel van
onderwijsbureau BLOOS! zijn we geschoold in andere onderwijsvormen en andere
groeperingsvormen.
Waarom ook alweer ander onderwijs?
Als team hebben we twee jaar geleden een visie met elkaar bepaald. (deze is meegezonden met
deze infobrief). Vanuit deze visie zijn we aan de slag gegaan om onze school opnieuw in te richten.
We zijn al flink in beweging op De Akker:

VAN
klassikaal
jaargroep
kennisoverdracht
leraar gestuurd
vaste leergroep
leerling
volgsysteem
mijn klas

NAAR
klassen doorbrekend
kern- of basisgroep
betekenisvol actief leren
gedeelde sturing door leraar en leerling
wisselende leergroepen
portfolio
onze kinderen

Hier en daar ontstaan wat proeftuintjes, om eens kleine veranderingen uit te proberen. En kijkend
naar het schooljaar 2020/2021 zullen we zo langzamerhand een aantal besluiten gaan nemen.We
weten dat we volgend jaar niet meer met 8 groepen zullen werken, daarvoor hebben we niet
voldoende leerlingen op school. Dit schooljaar hebben we vanuit het bestuur nog een extra
leerkracht mogen inzetten, omdat we met vernieuwing aan de slag gaan. Een juist moment om met
andere groeperingsvormen te starten; kerngroep/basisgroep/stamgroep (de naam is nog niet zo
belangrijk). Wat wel van belang is dat we vanuit onze visie de basisgroepen zullen vormgeven.
Een aantal vragen die dan opborrelen zijn:






Welke basisgroepen gaan we vormen, welke groepen komen bij elkaar?
Vanuit die basisgroep zullen leerlingen uitwaaieren naar de diverse instructiegroepen om
reken-, taal- en leesonderwijs te volgen. Dat zal dan ook op instructieniveau zijn. Hoe geven
we dat vorm?
Gaan we werken met specialisten? Leerkrachten die geschoold zijn in rekenonderwijs,
leesonderwijs, spellingsonderwijs en in die vakken de instructies gaan geven?
Welke vak -en vormingsgebieden bieden we aan in de basisgroepen?

Ook is er een stuurgroep opgericht bestaande uit:
Klaas Rozema leerkracht groep 8
Rika Renkema leerkracht groep 5
Ria Kooistra leerkracht groep 1
Bonnie Tolsma Interne Begeleider
Tineke Tjeerdsma directeur
Deze stuurgroep hangt als het ware boven de school om het gehele proces te “managen”. En de
leerkrachten van de stuurgroep nemen alles wat speelt in hun eigen bouw mee in dit gehele proces.

Veranderen met team, leerlingen en ouders…….
De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen in dit proces en zal in gesprekken met de
directeur ook gevraagd worden om deel te nemen aan dit veranderingsproces. Sommige zaken
worden in de leerlingenraad besproken en zal er informatie worden gevraagd in de groepen.

Wilt u als ouder ook meedenken en meepraten over deze verandering? Dat kan, graag zelfs!
We nodigen u dan uit om dit aan te geven bij Tineke via de mail: cbsdeakker@tjongerwerven.nl
De eerste bijeenkomst zal als onderwerp hebben met welke basisgroepen kunnen we werken. Welke
mogelijkheden zijn er? Hoe kijkt u als ouder daar tegenaan?
Bij iedere bijeenkomst met ouders zullen in wisselende samenstelling ook leden van de stuurgroep
aanschuiven.
Dus geef u op, het gaat om het onderwijs aan uw kind. U bent nodig! En het is leuk!
De datum van de eerste bijeenkomst is donderdagavond 17 oktober van 20.00 -21.30 uur. U hoeft
niet iedere bijeenkomst bij te wonen, U mag ook aanschuiven naar gelang het onderwerp.
Graag tot ziens!

Namens het team,
Tineke Tjeerdsma

