Nieuws vanuit de MR.
Scholenopdekaart.nl
Op deze site vind je veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen. Of je nou op het
punt staat om een goede en geschikte school te kiezen, of als professional benieuwd bent hoe het
staat met de kwaliteit van de scholen in je omgeving, voor verschillende doelgroepen biedt deze site
interessante informatie over onderwijs en resultaten. Zo staat er op de pagina van de Brege onder
andere het inspectierapport van 2012 en de resultaten van de Cito eindtoets 2013-2014.
Continurooster
Het wel of niet invoeren van het continurooster op de Brege is nog regelmatig gespreksonderwerp
tijdens de vergaderingen van de MR. Dit omdat wij hier en daar horen dat sommige ouders toch erg
voor zijn voor het continurooster. Helaas horen wij dit meestal via anderen en niet rechtstreeks waarop
wij als MR het lastig vinden hier mee om te gaan. Omdat uit de enquête van vorig jaar geen duidelijke
meerderheid voor de invoering van het continurooster was, ziet de MR in eerste instantie geen reden
om de enquête nog binnen het jaar te herhalen. Wij vragen u dan ook om kenbaar te maken bij de MR
als u van mening VERANDERD bent (zowel positief als negatief) via anke.abma@ogprimus.nl. Mocht
het zo zijn dat er veel ouders zijn die van mening veranderd zijn t.a.v. het continurooster dan kan de
MR hier opnieuw over vergaderen.
Onderwijsgroep Primus koerst op ‘Slowbuilding mei de Mienskip’
Eind maart is er een bijeenkomst in ’t Swannestee geweest voor ouders en MR-leden aangaande de
huisvesting van Primus.
(persbericht Primus april 2015)
Met het nieuwe Kindcentrum ‘t Swannestee in Langweer en Twa Fjilden in de Brede School JoureZuid staat het openbaar onderwijs van Primus weer stevig op de kaart. Toch geven de
leerlingdaling en de daarmee gepaard gaande leegstand van lokalen nu ook stof tot nadenken over
de toekomst van het basisonderwijs in de regio. Sluit het huidige openbare onderwijs van Primus nog
aan bij de eigentijdse en flexibele vraag naar onderwijskwaliteit van ouders? Hoe urgent is de
krimpproblematiek nu daadwerkelijk en op welke wijze kan Primus hier tijdig op anticiperen?
Primus heeft niet de illusie dat zij op korte termijn met een pasklaar antwoord kan komen, maar
gelooft dat met ‘Slowbuilding mei de Mienskip’ meer visie en mogelijkheden zichtbaar worden als
antwoord op krimp.
Primus heeft de koers ingezet om op het gebied van onderwijs en huisvesting een onderscheidend en
complementair kwaliteitsconcept aan te bieden in de regio. De filosofie is dat door ‘Slowbuilding’
meer tijd wordt genomen om samen ‘mei de Mienskip’ stapsgewijs te bouwen aan een zo optimaal
mogelijk leerklimaat met landelijke allure. De ontwikkeling van het kind staat hierbij natuurlijk
centraal.
Dit in tegenstelling tot een ‘traditioneel’ ontwikkelproces, vaak begrensd en gedreven door financiële
en juridische kaders. De betrokkenheid van de Mienskip wordt hierin meestal vooral als bijzaak
gezien. Voor Primus zijn boeien en binden de sleutelbegrippen voor het succesvol inkleuren van deze
ambitieuze koers.
Planning
Concreet wil Primus vanaf maart tot aan de zomervakantie 2015 haar denkrichting delen met alle
onderwijsteams en ouders om de eerste kansen en ideeën te verzamelen. Later is aandacht voor
potentieel betrokken inwoners en/of organisaties. Te zijner tijd wordt ook ingezet op structurele
denk- en werkkracht uit de omgeving van de Primus-scholen. Doel hiervan is om ‘mei de Mienskip’ te
komen tot een gezamenlijk ontwikkelproces. Na de zomer wordt, op basis van concrete plannen van
aanpak, uitvoering gegeven aan de koers van het openbaar onderwijs voor de komende jaren.
De presentatie, die door Wilma van de Venn (directeur-bestuurder Primus) is gegeven, is op te vragen
bij Thijmen.
In de MR hebben zitting:
Coenraad van Meekeren (voorzitter), Linda van der Veen (secretaris), Alle Mink, Anke Abma, Laurens
Swierstra en Jenny Dijkstra.

