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Beste ouders en verzorgers,
De eerste paar weken van het nieuwe schooljaar zitten erop. Vol energie zijn we met elkaar gestart.
En er is nú al weer zo veel te vertellen!
In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik over een aantal ontwikkelingen binnen de school; ballen die
vorig jaar zijn gaan rollen en waarmee we dit jaar verder gaan.
Vorig schooljaar stond voor mij in het teken van verbinden. Het verbinden van de speciaal
onderwijsscholen waar ik leiding aan geef en het verbinden van afdelingen, collega’s, leerlingen.
Dit schooljaar leg ik een accent op onderwijs. Méér school en minder ziekenhuis-uitstraling.
Voorbeelden van ontwikkelingen op het gebied van onderwijs zijn het programma voor digitale
geletterdheid, de doorontwikkeling van de toeleiding naar arbeid, het toewerken naar samenwerking
met de Groninger Buitenschool in niveaugroepen rekenen (het so-mytyl).
Verbinden blijft een belangrijk thema dit jaar. Waar mogelijk bundelen we onze krachten om sterker
in het onderwijs te komen. Samenwerken brengt positieve energie en verfrissende ideeën met zich
mee. We groeien samen naar iets nieuws!

Een aantal schoolontwikkelingen
1. Nieuwe collega’s
2. Onderwijs schoolbreed onder de loupe
3. Samenwerking beide scholen (so)
4. Playing For Succes en FC Groningen en de Maatschappij
5. Vrijwillige ouderbijdrage
6. Méér kunst en expressie
7. School-app
8. Vijf gelijke dagen-rooster en kinderopvang

1 Nieuwe collega’s
Vlak voor de zomervakantie vonden twee medewerkers een nieuwe baan: Felix Spier vertrok als
teamleider naar een andere functie en Marleen Völlink vond als orthopedagoog een nieuwe
werkplek in Assen. Gelukkig hebben we nieuwe mensen gevonden, zodat er geen ‘gat’ valt.
Tim ten Wolde is begonnen als teamleider van de afdelingen vso diploma gericht en vso arbeid.
De orthopedagoog-uren worden verdeeld over drie nieuwe collega’s: Marieke Mulder
(orthopedagoog/generalist), Elke Nordkamp (orthopedagoog) en Sanne Geerts (psychologisch
assistent). Ieder heeft eigen expertise, zodat we een mooi brede inzet van orthopedagogiek kunnen
realiseren.
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Kim Wierenga is onze nieuwe klassenassistent op de tyltyl afdeling. Zij liep eerder al stage bij ons.
Ardan van de Graaf werkt als leerkracht (terug van weggeweest) in de so-middenbouwgroep. Wendy
Datema geeft Engels in het vso diploma gericht.
We wensen alle nieuwe collega’s een fijne tijd toe op onze school!
2 Onderwijs schoolbreed onder de loupe
We maken dit jaar een verdiepingsslag op het gebied van onderwijs. Samen met de
onderwijskundige van het ondersteuningsbureau van O2G, de ib-ers en de teamleiders gaan we in
alle groepen een 0-meting doen, klassenobservaties en nagesprekken. Dat geeft ons een helder
startpunt om onze ontwikkelpunten voor dit schooljaar te bepalen. We zijn continu met elkaar in
beweging, werkend aan het beste onderwijs voor de leerlingen!
3 Samenwerking beide scholen (so)
Eén van de grote of belangrijke ontwikkelingen die dit jaar verder wordt uitgewerkt is de
samenwerking tussen de beide scholen op ons terrein. Ik schreef daar in de vorige nieuwsbrief al
over.
Met de teams van de so-mytyl en de Groninger Buitenschool hebben we afgelopen maanden
verkend hoe wij gezamenlijk het rekenonderwijs in niveaugroepen kunnen gaan vormgeven. Met
deze nieuwe manier van werken maken we méér gebruik van elkaars expertise en hebben we straks
nog beter maatwerk voor de kinderen. Wat een kans voor onze leerlingen! Ook trouwens voor het
personeel, want we leren van elkaars kennis en kunde. Een mooi voorbeeld van het bundelen van
onze krachten.
4 Playing For Succes en FC Groningen en de Maatschappij
Marleen IJtsma (klassenassistent) en Tim ten Wolde (teamleider) hebben voor onze leerlingen de
weg gebaand naar FC Groningen. Samen zijn zij voortrekkers in de samenwerking die onze school
met FC Groningen aangaat. Hoe leuk als straks onze leerlingen sportlessen krijgen van échte FC
Groningers, of een bezoek mogen brengen aan het stadion. Hoe leuk als we wellicht stageplaatsen,
gedeelde activiteiten, of ondersteuning bij excursies kunnen realiseren!
Marleen en Tim hebben onze school zowel betrokken bij Playing For Succes als bij FC Groningen en
de Maatschappij. Wordt vervolgd!
5 Vrijwillige ouderbijdrage
Ieder jaar vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage, waarmee wij voor de leerlingen bijvoorbeeld een
aantal extra uitjes, workshops of gastlessen kunnen regelen. De ouders van de ouderraad zijn
gevraagd om weer mooie bestedingsdoelen aan te geven. Aan het einde van het schooljaar geven we
dan een financiële verantwoording af aan de ouders van de mr. Zo is voor iedereen inzichtelijk wat er
voor de kinderen gedaan is met de welkome extra bijdrage vanuit de oudergroep.
6 Méér en expressie
Ria Heijmer, onze cultuurcoördinator heeft afgelopen maanden het beleidsplan cultuuronderwijs
afgerond. Daarmee borgen we onze lessen in de kunst- en expressievakken. Daarnaast organiseert zij
voor onze leerlingen deelname aan ‘de culturele 50’. Dat is een prachtig programma waarbij alle
kinderen gedurende de hele schoolperiode aan 50 culturele activiteiten deelnemen. Je kunt daarbij
denken aan theatervoorstellingen, museum- of atelierbezoek, workshops.
Het werken in blokken theater en fotografie is vorig jaar goed bevallen. We willen dit schooljaar die
structuur graag voortzetten. Kunst en expressie vinden we op onze school belangrijk voor de
ontwikkeling van ieder kind.
Hebben jullie trouwens al de prachtige schilderijen gezien die leerlingen bij Beeldende Vorming
hebben gemaakt, geïnspireerd op de spat- en-drup-schilderijen van de Amerikaanse kunstenaar
Jackson Pollock? Ze hangen in de gang en zijn echt fantastisch!
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7 School-app
De school-app is inmiddels bij jullie geïntroduceerd en wordt al door een heel aantal ouders actief
gebruikt. Leuk om filmpjes of foto’s uit de eigen klas te bekijken (in een afgeschermde digitale
omgeving). En handig wanneer je je kind wilt ziekmelden of wanneer je wilt weten wanneer een
ouderavond ook al weer is.
8 Vijf gelijke dagen-rooster en kinderopvang
Vlak voor de zomervakantie hebben we voor de ouders een informatie-avond en een eerste peiling
gehouden over het vijf gelijke dagen-rooster. Zichtbaar werd dat de meeste reacties positief zijn.
Sommige ouders verwachten dat het problematisch wordt om het nieuwe rooster straks te
combineren met werken en/of kinderopvang.
We hebben deze week in afstemming met de mr besloten dat we er naar streven om het vijf gelijke
dagen-rooster per volgend schooljaar (2019-2020) te laten ingaan. Dat geeft ons de tijd om samen
alles zorgvuldig voor te bereiden en elkaar te helpen waar mogelijk.
Tegelijk werken we aan het opstarten van specialistische kinderopvang bij ons op school. Streven is
om ook die ontwikkeling – samen met het nieuwe rooster – van start te laten gaan in het nieuwe
schooljaar.

Zinvolle ontwikkelingen, positieve energie, een kritische blik, de leerling die in het midden staat, dát
is waar we voor gaan. Ik wens iedereen een goed schooljaar toe!

Hartelijke groet,
Marie-Marth Prins
vestigingsdirecteur Groninger Buitenschool
vestigingsdirecteur Mytylschool Prins Johan Friso
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