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Samen het leven leren,
samen leren leven

januari t/m mei 2020

ZIEN & ZIJN
STRALEN
We zijn wat we zeggen en
We stralen en schitzien elkaar. We maken
teren en zijn trots op
geen onderscheid tussen
onszelf. We hebben het
kinderen, ouders, leralef veranderingen aan te
ren, directeuren en angaan en grenzen te verderen, de mens staat
leggen. We vieren mijlpalen,
centraal en niet de
delen momenten en creëren
functie. We geven
herinneringen. We zien uit naar
vorm aan pedade toekomst en hebben plezier in
gogisch partons werk.
nerschap.

Toen de scholen dicht
gingen, werden we
gedwongen snel op een
RUIMTE EN RICHTING
andere manier met elkaar
We maken ruimte voor talent.
te gaan samenwerken. Het
We durven te twijfelen. We stiteam ging in kleine clusters
muleren het maken van eigen
werken en heeft zich sterk,
keuzes en we tonen eigeflexibel,
en ambitieus gericht
naarschap in de ontwikop het bieden van onderwijs op
keling van onszelf. We
maken tijd en hebben
afstand.

geduld. Er is vrijheid in
gebondenheid. We
Verandering vraagt ook anders samenhebben oprechte
werken.
nieuwsgierigheid
Cluster
Meierijstad ging van 1 naar 100!
naar de ander.

Binnen no-time hadden we samen met de
kinderopvangorganisaties, noodopvang
geregeld. We deelden ervaringen, informeerden
en inspireerden elkaar. En dat alles in TEAMS. Een
fijne basis om dit in de toekomst uit te breiden.

In dat partnerschap is de afgelopen maanden geïntensiveerd.
Op onze school heeft dat het volgende opgeleverd …
Vanaf het moment dat de scholen
dicht gingen, werden de ouders
geconfronteerd met thuisonderwijs.
Diep respect voor de tijd en energie die zij hierin hebben gestoken
naast hun eigen werk en zorgen.
School en thuis liep in elkaar over.
En wat zijn we blij dat de kinderen
er nu weer elke dag zijn.

We organiseerden onderwijs op
afstand. Met de
KIND ONDERWIJS KWALITEIT
Gouden Regels in ons
Iedereen is welkom op onze scholen/
achterhoofd hebben
kindcentra. Iedereen mag zijn wie hij
we online en offline
of zij is. Het kind is onze leidraad.
onderwijs georganiseerd.
Ook in een nieuwe werkelijkheid
van onderwijs op afstand. Ieder
We werkten in TEAMS en
kind is onze opdracht. We lehielden contact. Serieuze
ren kinderen kennen in al hun
lesstof werd afgewisseld met
eigenheid, creativiteit en diontspanning.
versiteit. Leren en lesgeven

is persoonltijk. We hebben
hoge verwachtingen. We
kiezen voor diepgang
en nieuwsgierigheid.
Ons onderwijs deugt.

Vanuit SAAM* is er op verschillende manieren veel steun geweest door middel van kaartjes, vlogs en dergelijke. De ruimte
die door SAAM* gegeven wordt - doen wat goed is voor
je school - geeft vertrouwen. SAAM* staan we sterk.

WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

Met 50% kennis, 100% keuzes maken. Dat doe je nooit
goed voor iedereen. Samen met de MR gezocht naar
vormgeven aan de nieuwe werkelijkheid. We zijn blij met
iedereen die zich heeft uitgesproken.

SAMEN
We leren en werken in betekeMet de kinderopvang is constructief samengewerkt in
nisvolle verbinding met elkaar
het realiseren van de noodopvang.
en met de werkelijkheid om ons
heen. Elke school is verbonden
met de wijk of het dorp. Scholen kiezen een eigen schoolconcept of profilering. We waarderen diversiteit. Een
school is een democratische gemeenschap en draagt bij aan de maatschappij.
We zijn samen verantwoordelijk voor de
school en stichting. We voelen ons er veilig.

Brand, wateroverlast.... Het zorgde
ervoor dat we ook dit moesten oplossen.
Collega’s van de Ieme en SAAM* pakten
ook dit op.

