Nutsrede 2015
1.

Op deze derde dinsdag van september
(en ook van het schooljaar) heet ik u
van harte welkom op Nutsbasisschool
de Ganzebloem. Speciaal de ouders
die voor de eerste keer, maar zeker ook
de ouders die voor de laatste keer op
een informatieavond van de
Ganzebloem aanwezig zijn.
De Nutsrede is een toelichting op de
ontwikkelingen op school naar analogie
van de troonrede van vandaag. Op deze wijze wil ik graag publieke verantwoording
afleggen m.b.t. de activiteiten op school aan u als ouders van deze school. U krijgt eerst
een korte terugblik op het vorige schooljaar en daarna een vooruitblik op dit jaar. Ik zal
echter starten bij het begin, namelijk de start van dit bijzondere schooljaar!

2.

Een goed begin is het halve werk….
We kunnen zeggen dat we goed
begonnen zijn. Het was wel even
wennen op maandag 31 augustus.
Voor het eerst werden alle kinderen
door de leerkrachten op de speelplaats
opgehaald en moesten zij tot 14 uur
naar school. Na één dag was het voor
de meeste leerkrachten al duidelijk: wat
fijn deze nieuwe tijden, wat leuk om
samen te eten in de groep en wat een rust in de school!
Op de foto’s zijn de kleuters bezig met een kringgesprek, zitten de kinderen van de
plusklas hun doelstellingen te noteren en zijn de kinderen in de integratiegroep bezig
met hun individuele leerlijnen.

3.

In de middagpauze wordt er door de
kinderen lekker buiten gespeeld met de
aanwezige toestellen en het speelgoed.
Voorafgaand aan het buitenspelen
wordt er gegeten door de groepen 5 t/m
8. De groepen 1 t/m 4 gaan om half 12
naar buiten en eten daarna om 12 uur
in de klas. Het eten gaat in alle groepen
erg rustig. Er moet wel aandacht blijven
voor een gezonde maaltijd en een
gepaste hoeveelheid eten.

Departement Geldrop der Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen

4.

Ook na de pauze wordt er weer rustig
gewerkt. In principe zitten alle kinderen
in groepjes in het lokaal om
samenwerking te bevorderen. Het staat
de leerkracht echter vrij om de klas
anders te groeperen als de activiteit of
de groep daarom vraagt.

5.

De ondertitel bij de ze Nutsrede voor dit
schooljaar is “Dynamische rust”, twee
woorden die in tegenspraak met elkaar
lijken. Toch zal in de verdere uitleg
blijken dat dit een gevolg is van de
ontwikkelingen in het afgelopen
schooljaar.

6.

Kijkend naar vorig schooljaar zien we
dat er zowel op stichtingsniveau als
schoolniveau heel veel nieuwe zaken
zijn opgestart. Als Stichting
Nutsscholen Geldrop willen we dan ook
graag innovatief en modern zijn, zodat
we onze en uw kinderen het meest
optimale onderwijs kunnen geven.

Wat is er dan allemaal gebeurd?
 Invoering Passend Onderwijs
Zowel administratief als in de praktijk betekent dit dat we als basisschool zaken
moeten blijven aanpassen. Doel is zoveel mogelijk kinderen op de reguliere
basisschool passend lesgeven; een verbreding van het onderwijs dus. Als we
kijken naar de praktijk betekent dit precies de zaken die in het schema bij de
Ganzebloem staan.


Invoering CAO-po
Een nieuwe CAO betekent m.n. voor het team verandering. Nieuwe afspraken,
nieuwe werktijden, enz… Vooral organisatorisch heeft dit tot wat aanpassingen
geleid.
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Invoering nieuwe schooltijden
Dit is uiteraard niemand ontgaan en heeft de nodige energie en tijd gekost. U
hebt daar uiteraard heel veel van meegekregen. Zoals ik eerder al zei zijn de
leerkrachten positief en ook van ouders en kinderen hoor ik gelukkig hetzelfde
terug. Ik wil dan ook alle ouders van de medezeggenschapsraad, maar ook de
ouders die op de hooravonden of bij andere gelegenheden hebben meegedacht
hartelijk bedanken voor de inzet!
De veranderde schooltijden hebben mede geleid tot de organisatie van de
“zachte landing” voor ouders met opvangproblemen van 14 tot 15.15 uur. En
uiteindelijk heeft dit weer geleid tot de start van onze eigen…



Opstarten Buitenschoolse opvang
Dennis Lindelauf en Marjolein Quirijnen zijn gestart met de uitvoering en
organisatie van de zachte landing en bereiden nu de buitenschoolse opvang
voor. Gisteravond hebben zij hun plannen gepresenteerd tijdens een
ouderavond hier op school. Samen met onze school ontstaat er zo een breed
spectrum van activiteiten voor alle kinderen van de Ganzebloem. Bovendien
wordt er een laag tarief gerekend voor alle activiteiten en worden deze
activiteiten afgestemd met de school. Ik kan “onze” BSO dan ook van harte
aanbevelen!



Zomerschool
Afgelopen zomervakantie is er voor het eerst een zomerschool gestart op de
Regenboog voor alle kinderen van de drie Nutsscholen die een extra stukje
begeleiding nodig hebben. Zij kunnen in de vakantie gedurende 2 weken gratis
naar de zomerschool op uitnodiging van school. Binnen onze school zijn een
paar kinderen hiervoor uitgenodigd en heeft één kind hiervan gebruik gemaakt.
Zijn opmerking “Ik hoop dat ik volgend jaar weer wordt uitgenodigd” zegt u
waarschijnlijk voldoende.



Taalklas
De afgelopen weken is op de Regenboog in de Coevering een taalklas gestart
voor kinderen die geen of heel gebrekkig Nederlands spreken. Deze klas
bestaat nu uit een paar leerlingen, maar zal weldra groeien. Ook kinderen uit de
andere Nutsscholen kunnen naar deze taalklas.



Nuthutten
Vanuit de geschiedenis van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen is de
maatschappelijke opdracht altijd helder geweest. Ook nu kennen we die
opdracht nog. Vaak organiseren we als school acties voor goede doelen en dat
doen we nog steeds. Vanaf afgelopen Kerstperiode doen we dat ook samen met
de 2 andere Nutsscholen in het centrum van Geldrop. Vanuit de zogenaamde
Nuthutten verkopen we tijdens Geldrop Wintersfeer allerlei spullen voor het
goede doel.

Stichting Nutsscholen Geldrop



Groepsplannen
Afgelopen schooljaar is het werken met groepsplannen gestart. Op deze wijze is
de leerkracht in staat om alle kinderen in minimaal 3 niveaus (onze stergroepen)
de juiste begeleiding te geven. Afhankelijk van de instructiebehoefte worden
kinderen ingedeeld bij de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en
rekenen. Zo komen alle kinderen in de groep aan hun trekken.



Integratiegroep
Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. In het kader van Passend
Onderwijswillen en kunnen we hen die bieden. Daarvoor is de integratiegroep
gestart. Elke ochtend krijgen de kinderen in deze kleine groep les volgens een
eigen, individuele leerlijn aan de hand van een ontwikkelingsperspectief. Binnen
ons samenwerkingsverband van ongeveer 125 scholen is deze groep uniek!



Levelwerk
Andere kinderen kunnen naast de reguliere leerstof meer uitdaging nodig
hebben. Voor hen is in eerste instantie Levelwerk bedoeld; extra lastige
opdrachten voor in de klas.



Plusklas
Is Levelwerk voor kinderen niet voldoende, dan kunnen zij in aanmerking komen
voor de Plusklas. Eén ochtend per week komen deze kinderen samen en o.l.v.
twee plusklascoaches krijgen zij nog meer uitdagingen.



Kurzweil
Voor kinderen met dyslexie hebben we het computerprogramma Kurzweil
aangeschaft. Daarmee kunnen kinderen op een voor hen makkelijkere manier de
leerstof tot zich nemen. Ook dit past uiteraard helemaal binnen het concept van
Passend Onderwijs.



Technieklokaal
Onze regio kenmerkt zich door hoogwaardige technische en technologische
bedrijven. Deze wetenschap, in combinatie met het feit dat veel kinderen erg
geïnteresseerd zijn in techniek, heeft ons doen besluiten te starten met
technieklessen o.l.v. twee techniekcoaches en het openen van een
technieklokaal. In middels maken ook de twee collega-Nutsscholen gebruik van
het technieklokaal.; een lokaal dat uniek is in Geldrop!

U ziet dat er het afgelopen schooljaar veel werk verzet is. Veel nieuwe initiatieven met
als doel onze en uw kinderen goed onderwijs te verzorgen. Wij realiseren ons echter dat
we er met het initiëren er nog niet zijn. E.e.a. moet namelijk goed geïmplementeerd en
geborgd worden. Ook dit vraagt de nodige activiteiten en inzet van iedereen.
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7.

De nodige dynamiek om alles te laten
indalen in de NUT- en
Ganzebloemfamilie, waardoor er een
zekere rust gecreëerd wordt.
Aan de linkerkant van de dia staan de
eerder genoemde zaken. Deze zaken
zullen ook de komende jaren aandacht
blijven vragen, maar een goede
implementatie en borging zullen zeker
voor rust zorgen.
Daarnaast zijn er ook dit schooljaar weer nieuwe ontwikkelingen.


Oudervertelavonden
De eerste is de invoering van de oudervertelavonden die we net achter de rug
hebben. Hierover heb ik enkel positieve geluiden gehoord. Voor ons zijn deze
avonden bedoeld als een aanvulling op de informatie die we al hebben over uw
kind, zodat we uw kind nog beter kunnen begeleiden.



Methode “Wijzer”’
“Wijzer” is een methode voor wereldoriëntatie in de groepen 3 en 4. In de hogere
groepen worden de lessen van wereldoriëntatie gesplitst in aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur en techniek. “Wijzer door natuur en techniek” is de naam
van de nieuwe methode die dit jaar in deze groepen wordt ingevoerd.



Samenwerking met SBO
Als eerste school binnen het samenwerkingsverband hebben we een
samenwerkingstraject met de school voor speciaal basisonderwijs in Geldrop
(v.d. Puttschool) opgestart. Eén leerkracht en een intern begeleider van onze
school leren in het kader van collegiale visitatie van en met elkaar en de
collega’s van het SBO. In een uitwisselingsprogramma van minimaal 12 weken
doen onze mensen veel kennis en ervaring op die gedeeld gaat worden binnen
ons team. Uiteraard ligt er een directe link met de al eerder genoemde
integratiegroep.



Focus op ICT
Binnen de Stichting Nutsscholen Geldrop zal dit jaar gefocust worden op het
optimaliseren van de inzet van ICT in ons onderwijs. Dit jaar zal m.n. gebruikt
worden voor een verdere oriëntatie op de mogelijkheden en het eventueel
maken van bepaalde keuzes.



Leerteams
In het kader van kwaliteitszorg worden alle leerkrachten dit jaar ingedeeld in een
soort miniteam, een zogenaamd leerteam, dat zich bezig gaat houden met een
onderdeel van onderwijsontwikkeling en –verbetering.
Zo is er een leerteam dat zich bezig gaat houden met de overgang van groep 2
naar groep 3, het leren leren en leerstijlen, de motorische ontwikkeling van
kinderen en bijvoorbeeld het stelonderwijs op school. De leerteams zullen
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aanbevelingen doen aan het team, waarna een volgend schooljaar mogelijk
nieuwe zaken geïntroduceerd kunnen worden.
Alles bij elkaar hebben we dan ook te maken met de nodige dynamiek van het
implementeren en borgen enerzijds en het ontwikkelen van nieuwe zaken anderzijds.
De eerstgenoemde dynamiek zal moeten bijdragen aan de rust binnen de organisatie,
terwijl de dynamiek van de nieuwe ontwikkelingen juist zal moeten zorgen voor verdere
innovatie en verdere verbeteringen binnen ons onderwijs. Al deze zaken hebben het
uiteindelijke doel om uw kinderen nog beter te kunnen begeleiden tijdens hun
basisschoolcarriére.

8.
En deze mensen mogen het gaan doen
in de onderbouw.

9.
Dit zijn onze mensen in de
middenbouw.

10.
Deze mensen zijn verantwoordelijk voor
het onderwijs in de bovenbouw.

Stichting Nutsscholen Geldrop

11.

En tot slot zijn deze mensen op school
werkzaam binnen de overkoepelende
taken en functies.

12.
Al deze mensen staan dit schooljaar
klaar voor uw kind en u!
Namens alle hiervoor genoemde
collega’s wens ik u en uw kinderen een
fijn en leerzaam schooljaar toe en wil u
danken voor uw aandacht!
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