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nieuws: de overgang naar een volgende groep en voor onze
schoolverlaters natuurlijk het voortgezet onderwijs. Over de
focus van Aves vertel ik meer in deze nieuwsbrief.

Bij elke fase van de coronacrisis gingen bij zowel Stichting Aves als haar scholen de
raderen op volle toeren draaien. Vanaf dat moment stond er continue één vraag
centraal. Hoe maak je inspirerend en kwalitatief onderwijs mogelijk op afstand,
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Corona in beeld

met respect voor de 1,5 meter gecombineerd met alle regels en protocollen vanuit

Weer naar school!

‘Gelukkig zijn we weer samen op school om de ﬁlm voor
ons afscheid te kunnen maken.’

ONLINE
ONDERWIJS

CREATIVITEIT EN LEF

3152

Meesters en juﬀen gingen buiten hun comfort
zone. Ze organiseerden lessen, ﬁlmpjes, opdrachten, challenges en gaven instructies via
vele (voor hen nieuwe) programma’s, apps en
online tools.

Microsoft Teams

162
TEAMS
actief

‘Toen ik hoorde dat ik weer naar school
mocht, dacht ik: Yes! Eindelijk weer. Ik ben
heel blij dat we weer samen naar school
mogen, samen met vrienden en vriendinnen en les krijgen van de juf.’

Yvana van Velzen, groep 6
Christelijke basisschool Het Lichtschip,
Emmeloord

Renske Wierenga, groep 7
Samenwerkingsschool De Floreant,
Luttelgeest

‘Het was wel ﬁjn om iets meer vrije tijd te hebben, maar met vrienden op school is het toch
ﬁjner!’

Yurls pagina
Flipping the classroom
Facebook (besloten groepen)
Youtube (van school of leerkracht)

De investeringen van Aves op digitaal gebied wierpen bij
de start van de crisis haar vruchten af. Microsoft Teams
was de tool voor online les en elkaar ontmoeten.

‘Ik hoop dat we nog een eindfeest krijgen want
afscheid nemen is belangrijk.’

Leerlingen katholieke basisschool
Mgr. Zwijsen, Kampen
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zuilen voor desïnfectie

liter

desïnfecterend
schoonmaak
middel

Vanaf 16 maart realiseerden scholen een
compleet ander onderwijssysteem, van in de
klas naar op afstand en online. Flipping the
classroom noemen ze dat. Een prestatie van
formaat.

Per 1 augustus 2020 gaan samenwerkingsschool Titus Brandsma en christelijke basisschool Klimop verder als samenwerkingsschool De Kring. Een mooie ontwikkeling voor het
polderdorp Nagele. Twee scholen in één. Over de weg ernaartoe, daarover zijn beide huidige directeuren heel tevreden.
Alle kinderen samen
Vanaf het begin waren ouders en leerkrachten het erover eens
dat één school voor alle kinderen in Nagele een verrijking zou
zijn voor het dorp én het onderwijs. In het proces naar de sapersoneelsbijeenkomsten in een eensgezinde sfeer. Ouders,

ACCOUNTS

‘Ik moest wel even wennen aan het weer naar
school ﬁetsen en het binnenlopen was nu ook heel
anders. Ook moeten we heel vaak handen wassen. Mijn groep is nu in tweeën verdeeld, maar wij
hebben daar in de klas een heel handig dingetje
voor. We hebben grote papieren vellen met allerlei
enveloppen en dan kun je elkaar briefjes sturen.’
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handinfectiegel

Samenwerkingsschool De Kring

mensmelting van beide scholen verliepen ouderavonden en

Van kleuters tot groep 8, van kringgesprek tot instructies

Instructies en richtlijnen werden
voor ouders en leerlingen van
diverse scholen vertaald naar het
Engels, Pools en vele andere talen.

VER
BINDING

facts & ﬁgures

mochten ze weer alle dagen. En daar zijn ze nog steeds (bijna) allemaal ontzettend blij mee!

DE KRACHT VAN
DE LEERKRACHT

liter

Handen wassen blijft, naast de vele andere
richtlijnen, de belangrijkst voorwaarde voor een
veilige omgeving. Naast de maatregelen van de
scholen, zorgde Aves voor aanvullende middelen voor een goede hygiëne.

de overheid? En niet te vergeten, hoe houd je verbinding met leerlingen en ouders?

Christel Hansma en Linda ten Napel, groep 8
Christelijke basisschool De Zeester, Marknesse

11 mei was het zover. Alle kinderen mochten weer voor een deel naar school. 8 juni
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Samen vormt het sleutelwoord sinds het begin
van deze bijzondere
periode. Alleen samen
met ouders en andere
betrokkenen maken
we het onderwijs in
deze tijd waardevol.

COMMUNICATIE
Scholen
mochten weer
open door
17 pagina’s
aan regels en
richtlijnen te
volgen.

Er werd geïnformeerd en gecommuniceerd met ouders en leerlingen via
brieven van Aves, nieuwsbrieven van
school, schoolapps en ouderportalen.

19
nieuwe leerkrachten
Voor het nieuwe schooljaar ging de noodzakelijke werving van Aves-collega’s voor de formatie en ﬂexpool gewoon door. Met succes!
Aves heeft er weer 19 nieuwe collega’s bij.

17 WPO- en LIO-ers
En onze WPO en LIO studenten... ook zij
werkten de hele crisis hard door. Er ontstond vrijwel geen achterstand in de opleiding. Inmiddels zijn de meesten van hen
geslaagd en zien we veel van hen zelfs terug
als collega bij Aves.

leerkrachten, directie en begeleiders vormden werkgroepen

school. Want wat wil de nieuwe school, welke missie en visie

met een duidelijke opdracht. De uitkomsten van hun inzet

draagt zij uit en welke kernwaarden zijn belangrijk? En welke

werden in de verschillende geledingen besproken en meege-

methoden en/of methodieken passen bij deze kernwaarden?

nomen in het totaalplaatje. Tenslotte diende het college van

Tegelijkertijd werd er ook ‘gewoon’ doorgewerkt in een tijd met

bestuur van Aves de oﬃciële aanvraag in bij de minister voor

allerlei coronamaatregelen. Beide teams en alle betrokkenen

een nieuwe (fusie)school. Uiteraard met instemming van beide

hebben zich voor de volle 100% ingezet voor het onderwijs en

medezeggenschapsraden.

de toekomst van Nagele.

Een groot compliment

De Kring

Ondertussen waren de teams van zowel de Titus Brandsma

Toen kwam het moment om een keuze te maken voor de naam.

als Klimop druk bezig met de totstandkoming van de nieuwe

Het werd samenwerkingsschool De Kring. •

De Kring is een sterk symbool dat kinderen goed begrijpen.

‘Natuurlijk is nog niet alles klaar, maar… het team van sws De

Kinderen die naar school gaan zitten regelmatig in een kring

Kring is er klaar voor en heeft er zin in!’

met de andere kinderen uit hun klas. Ze vormen samen een
geheel, waar iedereen gelijkwaardig is en iedereen erbij

Directeuren Roel de Boer (Klimop) en Paulien Elshof

hoort. Een kring vormt een eenheid, het is één geheel. In de

(Titus Brandsma) •

kring leer je met elkaar, van elkaar en leer je naar elkaar te
luisteren en elkaar te respecteren. Alle kinderen van Nagele
horen daarbij.

