Nieuwsbrief
Boazum, 15 maart 2017

Beste ouders,
Terwijl de krokussen met bossen tegelijk de grond uit knallen is het weer tijd voor de nieuwsbrief van
deze maand. In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
 Nieuwe leerling
 Zakelijke ouderavond
 Voorzitter OMR gezocht
 Stand van zaken krimp / gemeentelijke
herindeling
 HVO/GVO-onderwijs
 Himmeldei
 Studiedag

Nieuwe leerling
Vanaf afgelopen maand zit Marij Rijpma op onze school. Wij
hopen dat je een hele fijne tijd bij ons op school zult hebben,
Marij!

Zakelijke ouderavond
Woensdag 22 maart a.s. wordt de jaarlijkse zakelijke ouderavond georganiseerd. Deze avond zal uit
twee delen bestaan: het eerste deel zal de zakelijke kant zijn, het tweede deel zal worden verzorgd door
Evelyn Verburgh, mediacoach. Zij komt met u praten over hoe om te gaan met de digitale wereld van
kinderen. Ik kan uit ervaring zeggen dat deze avond zeer de moeite waard zal zijn. U bent vanaf 19.30
uur van harte welkom!

Voorzitter OMR gezocht
De onderwijsteam medenzeggenschapsraad (OMR) is het orgaan van de zes scholen van onderwijsteam
4 voor overleg tussen directie, ouders en leerkrachten. De OMR kan de directie adviseren bij het nemen
van besluiten op het gebied van beleid. Dit kan onder andere gaan over huisvesting, financiën,
vakanties, formatie en onderwijskundige aangelegenheden.
In het afgelopen jaar is Romke Lemstra voorzitter van de OMR geweest. Hij heeft besloten om deze
functie neer te leggen vanwege de drukke werkzaamheden voor zijn bedrijf die al zijn tijd innemen.
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Romke heeft met veel enthousiasme zijn taak als voorzitter vervuld en de vergaderingen geleid. Wij
willen hem daarvoor meer dan hartelijk bedanken!
Op dit moment zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter voor onze OMR. Dit kan een ouder of
leerkracht zijn die op dit moment in een MR van een school zitting heeft, maar dat is niet noodzakelijk.
Iedere ouder kan in aanmerking komen voor het voorzitterschap van de OMR.
In de OMR neemt van elke school een leerkracht en een ouder plaats. Zij komen vanuit de diverse
MRren van de scholen en denken-, praten- en beslissen mee over onderwijsteam aangelegenheden. De
gespreksonderwerpen raken direct en indirect aan hun school. De OMR vergadert vier keer per jaar. De
vergaderonderwerpen vanuit de OMR komen vanuit de jaarplanner die daarvoor opgesteld is.
De voornaamste taken van de voorzitter zijn het leiden van de vergaderingen, het (in samenwerking met
de directeur) opstellen van de agenda en het aanspreekpunt zijn van de ouders / leerkrachten namens
het onderwijsteam voor Gearhing.
Mochten er ouders zijn die belangstelling hebben voor deze taak en/of meer informatie willen over de
werkzaamheden, dan kunnen zij contact opnemen met de directeur OT4 Arnold Oosterdijk. Wij hopen
eind april een nieuwe voorzitter te mogen verwelkomen.

Stand van zaken krimp / gemeentelijke herindeling
In deze nieuwsbrief een update over de stand van zaken rond de gemeentelijke herindeling en krimp in
onze gemeente. Zoals u in de Leeuwarder courant van 8 maart heeft kunnen lezen is er in Jellum een
groot overleg geweest waar de meeste Friese scholenkoepels, gemeentes, provincie en het ministerie
van OCW aan deelnamen.
De inzet was om in breed verband te praten over krimp en de gevolgen van de gemeentelijke
herindeling. Voor veel partijen werd duidelijk dat de herindeling ook gevolgen kan hebben voor scholen
en scholenkoepels in andere delen van Friesland. De opheffingsnormen die gehanteerd worden door de
diverse gemeentes zijn immers direct van invloed op het voortbestaan van scholen in meerdere
scholenkoepels. In een mildere toon dan voorheen onderstreepten ook de gemeente Leeuwarden het
belang om er met alle partijen goed uit te komen.
Door de deelnemers aan het overleg is overeengekomen dat een onafhankelijke partij scenario’s gaat
maken. Door slim gebruik te maken van opheffingsnormen zou er een scenario moeten ontstaan waarin
geen enkele partij nadeel heeft van de gevolgen van de herindeling. De deelnemers zijn
overeengekomen dat er op basis van dit scenario een door alle partijen ondertekende aanvraag voor
nieuwe plattelandsopheffingsnormen naar het ministerie van OCW gedaan kan worden.
Gearhing bestuursvoorzitter Alex Peltekian heeft het initiatief gekregen om namens alle
belanghebbenden een onafhankelijke ‘scenario ontwerper’ te zoeken. Deze zal met een voorstel komen
wat voor 1 april 2018 ingediend wordt bij het ministerie.
Wij zien dit proces en deze oplossing met vertrouwen tegemoet voor de scholen van Gearhing. Mocht
het zo zijn dat er ondanks alle zorgvuldigheid en het grote gezamenlijke belang geen eenduidige
oplossing komt in de loop van 2018, dan is het voor ons mogelijk om eventueel met sluiting bedreigde
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scholen nog zeker drie jaar open te houden. Deze drie jaar gaan pas in na 1 januari 2019. In die tijd
kunnen we rustig kijken naar alternatieven om deze scholen ook in de verre toekomst te laten
voortbestaan.

HVO/GVO-onderwijs
Ook volgend schooljaar hebben we weer de mogelijkheid GVO- en HVO lessen te laten verzorgen door
een vakdocent. Op een openbare school past deze vorm van onderwijs goed. Kinderen maken in deze
lessen op een prettige manier kennis met verschillende levensovertuigingen en leren binnen deze
context hoe je met respect met elkaar omgaat.
Door GVO en HVO worden kinderen zich bewuster van zichzelf, ze leren welke waarden en normen ze in
hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen. Het vergroten van kennis
en zelfbewustzijn hierin vergroot hun weerbaarheid.
Voor onderwijsteam 4 hebben we afspraken gemaakt met de GVO- / HVO-organisaties die de lessen
verzorgen. In overleg met de leerkrachten GVO en HVO en de reguliere leerkrachten van uw kind wordt
besloten op welke dag in de week dit plaats zal vinden. De lessen duren 45 minuten.
We gaan er vanuit dat alle kinderen die hiervoor in aanmerking komen deelnemen aan deze lessen.
Wanneer u vindt dat uw zoon of dochter deze lessen op principiële gronden niet mag volgen, wilt u dan
zo vriendelijk zijn om dit zo spoedig mogelijk te melden? Dit kan via een ondertekende schriftelijke
motivatie via de E-mail: administratieOT4@gearhing.net
We hopen dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent. Mocht u graag alsnog meer over het GVO en
HVO willen lezen, dan kunt u dat doen via de website www.gvoenhvo.nl

Himmeldei
Zoals ieder jaar wordt er ook weer een Hmmeldei georganiseerd in samenwerking met de
Doarpsmienskip. Woensdag 22 maart vanaf ongeveer 10.30 uur zullen de kinderen van de school in en
om het dorp zwerfafval gaan opruimen. Tegen wie de behoefte voelt om hierbij te helpen zou ik willen
zeggen:”Hou je vooral niet in!”

Studiedag
Donderdag 13 april (de donderdag voor Goede Vrijdag) heeft het team van het hele OT een studiedag.
Alle leerlingen zijn die dag vrij van school.
Tot zover de nieuwsbrief van deze maand.
Het team van het Dûbelspan
P.S.: denkt u eraan dat de kinderen binnenkort hun rapport
weer meenemen naar school?

Als jij het voor me knipt, voor me
opent, voor me tekent, voor me
klaar zet, voor me zoekt en voor
me vindt…dan leer ik vooral dat
jij het beter kunt dan ik.

