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Bijlage:
Activiteitenladder De Schoor
Beste ouders/verzorgers,
Wij zijn blij en trots dat we eindelijk mogen vertellen dat wij de nieuwe directie zijn van de
nieuw te starten school in Nobelhorst! Twee weken geleden heeft u hierover van de heer
Eijgenstein, bestuurder van Stichting Prisma, een brief ontvangen. Voor ons is dit een
prachtige kans, om vanaf het begin iets op te mogen gaan zetten. De school in Nobelhorst
heeft als voedingsgebied Almere Hout en zal, naar alle waarschijnlijkheid, in 2020 kunnen
verhuizen naar het nieuwe gebouw. Tot die tijd starten wij op een andere locatie.
Op dit moment zijn wij druk met alle voorbereidingen: het opzetten van een website,
betrokkenen informeren en onze contacten leggen. Maar ook zullen wij het curriculum, in
samenwerking met een ‘ontwerpteam’ vorm gaan geven. De school wordt een ecologische
school, uniek in Nederland. Onze kinderen komen voor een sterk veranderende wereld te
staan. Duurzaam onderwijs op een ecologische school gaat over het begrijpen van de
oorzaken en het werken aan oplossingen. Op de ecologische school werken de kinderen
aan een eigen kijk op zichzelf, de relatie met de ander en met de wereld en aan
vraagstukken die er voor hem of haar toe doen. Hierdoor zijn ze eigenaar van hun eigen
leren.
Wanneer u gaat verhuizen naar Almere Hout en op zoek bent naar een nieuwe school, kunt
u altijd contact met ons opnemen. In een persoonlijk gesprek zullen wij u dan uitgebreider
informeren.
Wij zijn ook blij met het vertrouwen van onze bestuurder, het team en de MR door ons te
benoemen als bovenschoolse directie. In deze nieuwsbrief zal de MR hun instemming
hierover toelichten.
De afgelopen jaren hebben wij, samen met het team, sterk geïnvesteerd in het onderwijs op
De Optimist. Er staat een school waar wij meer dan trots op zijn. De ingezette ontwikkelingen
zijn nog niet afgerond en daar willen wij graag sturing aan blijven geven. Op deze manier is
dat mogelijk. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat dit, met dit team van
professionals, succesvol gaat zijn! Uiteraard zullen wij u als ouder op de hoogte houden van
de te ondernemen stappen.
Tot slot een kort bericht om eventuele onrust weg te nemen: de onderwijsbonden hebben
wederom opgeroepen om op 14 februari te gaan staken. Dit geldt alleen voor NoordNederland en dus niet voor onze school.
Met vriendelijke groet,
Miranda & Paula
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Personeel
Vlak voor de herfstvakantie was het de voorlopig laatste werkdag van juf Jorine. Op 8
december is zij bevallen van een prachtige zoon, Leroy.
Juf Jorine zou eind maart weer starten. Zij heeft echter besloten om na haar verlof niet meer
terug te keren om zodoende meer tijd bij haar zoon te kunnen zijn. Inmiddels heeft zij haar
ontslag ingediend bij Stichting Prisma. Uiteraard hebben wij alle begrip voor deze beslissing.
Via deze weg willen wij juf Jorine bedanken voor haar inzet voor onze school en de kinderen.
Op maandagmiddag 5 februari komt juf Jorine in haar groepen om Leroy aan de kinderen te
laten zien. Daarnaast is dit ook meteen het moment dat de kinderen afscheid nemen van
hun juf. U bent van harte uitgenodigd om haar na schooltijd de hand te schudden.
Om het vertrek van juf Jorine op te vangen, zijn wij in gesprek gegaan met meester Ron. Wij
vinden het fijn om u te kunnen vertellen dat hij heeft aangegeven tot het einde van het
schooljaar te blijven in groep 4/5b en groep 6b. Voor de rust, de stabiliteit en de continuïteit
van het onderwijs zijn wij hier heel blij mee.
Familiedag 23 februari
Op 23 februari staat ‘de familiedag’ als activiteit op de ouderkalender.
De afgelopen jaren hebben wij twee keer eerder iets soortgelijks georganiseerd, toen nog
‘opa en oma-dag’. Omdat meerdere kinderen geen opa’s en oma’s meer hebben,
veranderen wij dit jaar de opzet.
Het uitgangspunt is dat ieder kind iemand mee naar school mag nemen, die voelt als familie.
Het gaat hierbij om maximaal 2 volwassenen per leerling. Het aanmelden voor deze dag
verloopt via de leerkracht. U ontvangt hierover binnenkort meer informatie.
Dagplanning:
08.30 – 10.00 uur: familiedag in groep 1 t/m 4 (benedenverdieping)
10.00 – 10.30 uur: koffie en thee in de middenruimte
10.30 – 12.00 uur: familiedag in groep 4/5 t/m 8 (bovenverdieping)
Gedurende deze anderhalf uur is werken op de IPC-manier het doel. Op deze manier
kunnen de kinderen laten zien waar zij trots op zijn (en wij als school ook) en halen we door
de familie ‘buiten echt naar binnen’.
Komt uw familie ook? Wij kijken uit naar hun komst!
Toiletgebruik
Toiletgebruik van onze kinderen is iets waar wij consequent aandacht aan moeten besteden.
Bij de start van ieder schooljaar maken wij hier altijd, met de kinderen, duidelijke afspraken
over. Uit ervaring weten wij dat het goed is om hier op een later moment in het schooljaar
nog extra op terug te komen. Dat is de afgelopen weken gedaan in vrijwel alle groepen. Het
kan dus zijn dat uw kind thuis verteld over deze (vernieuwde) afspraken.
Zou u thuis ook de afspraken met uw zoon of dochter willen bespreken? U kunt dan denken
aan handen wassen na afloop, het gebruik van wc-papier en het netjes achterlaten van het
toilet.
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Voorstellen vertrouwenspersoon
Mijn naam is Nicole Hommes. Ik ben moeder van Chemène (groep 7) en Daniël (groep 5). Mij
is gevraagd om vertrouwenspersoon te worden van de Optimist. Hieronder zal ik uitleggen
waar een vertrouwenspersoon op school voor is.
De vertrouwenspersoon is op school aangesteld om een luisterend oor te bieden, advies te
geven of te begeleiden als er problemen zijn met betrekking tot de school, waar u zelf niet
meer uit komt.
Als vanzelfsprekend heeft de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht. Ik zal het
probleem niet bespreken met school, mits er gezamenlijk besloten wordt dat bespreken met
school wenselijk is.
Mocht u met mij in contact willen komen dan kunt u mij altijd aanspreken op het schoolplein
of desgewenst een mail sturen naar vertrouwenspersoon@de-optimist.nl .
Bijdrage van de MR
Recent hebben wij akkoord gegeven op de intentie om te gaan werken met een
bovenschoolse directie voor twee scholen. In deze nieuwsbrief willen wij graag inhoudelijk
ingaan op onze instemming.
Onze wijk is aan het vergrijzen waardoor er minder nieuwe leerlingen aangemeld worden.
Doordat er minder leerlingen op school zijn, moet onze school vanaf augustus 2018 minderen
in o.a. zijn directie uren. De bovenschoolse directie begint in augustus 2018, waardoor de
uren op een natuurlijke manier weer passend zijn.
Voor die tijd zijn wij (MR), het Prisma bestuur en de directie nauw met elkaar in overleg wat
de eventuele gevolgen zijn voor onze school. Het is nu nog te vroeg om te zien hoe alles
precies gaat lopen en wat dat betekent voor de school. Zoals het er nu uit ziet zijn de
gevolgen beperkt. We hebben de luxe van een duo-directie waardoor het verdelen van de
uren en dagen minder ingrijpend zijn dan bij een directeur alleen.
Daarnaast moet onze school goed kunnen functioneren met een bovenschoolse directie. De
leerkrachten zijn namelijk zelfsturend, er is een boven- en onderbouw coördinator die de
leiding geeft over het team, er is een schoolopleider (voor het begeleiden van de studenten)
en onze school is uniek met experts op alle belangrijke vakgebieden die de collega’s
ondersteunen op de werkvloer.
Een andere oplossing was geweest dat er een nieuwe externe directeur aangesteld zou
worden. Deze zal naar alle waarschijnlijkheid zijn eigen invulling geven aan de schoolleiding
en het beleid, waarmee alles wat opgebouwd is de afgelopen jaren verloren kan gaan.
Deze optie had niet de voorkeur van ons, maar ook niet van het bestuur.
Daarom heeft de MR unaniem ingestemd met de bovenschoolse directie. Zodra er meer
duidelijkheid is of er gevolgen zijn voor onze school, zullen wij uiteraard jullie hierover
informeren.
Mochten er nog vragen zijn spreek ons aan of mail ons mr@de-optimist.nl.
Bijdrage van de Schoor
Beste ouder(s),
In de wijk Tussen de Vaarten zijn er twee kinderopbouwwerkers van welzijnsstichting de
Schoor, zij zijn verantwoordelijk voor een (naschools) activiteiten programma voor kinderen in
de wijk Tussen de Vaarten in de leeftijd van 2-12 jaar. Speciale aandacht is er voor gezinnen
waar er weinig/ geen geld is voor sport of cultuur voor de kinderen.
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Onlangs hebben zij hun activiteitenprogramma voor de periode januari t/m maart middels
de digiduif bekend gemaakt. Deze activiteitenladder is ook als bijlage toegevoegd bij deze
nieuwsbrief.
Mocht u vragen hebben over de aangeboden activiteiten of mee willen denken over nieuw
aanbod, mailt u hen dan.
Hieronder stellen zij zich aan u voor.
Ik ben Janine Krak, ik ben nu 9 jaar werkzaam in Tussen de vaarten.
Vooral op Het Meesterwerk. Ik woon zelf ook in Almere met mijn man
en 3 kinderen.
Janine Krak: krak@deschoor.nl

Hoi, mijn naam is Nicole Gerritsen, sinds vorig schooljaar ben ik
werkzaam in de wijk Tussen de Vaarten, met name op Brede
School de Compositie. Ik woon zelf al meer dan 30 jaar in
Almere, sinds een aantal jaar met mijn twee kinderen.
We bieden als kinderopbouwwerkers op meerdere locaties in
de wijk een aantal laagdrempelige peuter activiteiten aan in
de wijk en voor schoolgaande jeugd een aanbod in Brede
Scholen Het Meesterwerk en de Compositie. Deze activiteiten
zijn bedoeld voor alle kinderen schoolgaand of woonachtig in
Tussen de Vaarten, dus zeker ook voor leerlingen van de
Optimist. In overleg met de directie kijken we of we tevens
activiteiten in en om de school kunnen realiseren. Ik hoop u
graag te mogen informeren over de activiteiten en wellicht
zelfs te mogen verwelkomen als vrijwilliger bij de
kinderactiviteiten.
Nicole Gerritsen: gerritsen@deschoor.nl
Graag tot ziens bij een van de activiteiten!
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