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Klankbordavond 13 juni
Een positieve avond! De werkgroep kan verder met de opdracht: Hoe ziet het onderwijs van de
toekomst eruit in Wijhe!
De klankbordouders en leerkrachten zijn geïnformeerd over het proces van de werkgroep.
Tijdens de vorige klankbordavond bleek er geen draagvlak om verder te gaan met de opdracht: het
denken over onderwijs werd belemmerd door het denken over de locatie.
Inmiddels heeft het bestuur van mijnplein de opdracht gesplitst: de werkgroep onderzoekt om van
3 naar 2 scholen te gaan, waarbij voldoende te kiezen moet zijn rond onderwijs en identiteit.
Zodra dit beantwoord is zal gekeken worden naar de gevolgen voor locatiekeuze.
Enkele tips en tops die gegeven werden tijdens de klankbordavond:
 Kernwaarden vóór ouderavond op 27 juni met de ouders delen, zodat er van tevoren over
nagedacht kan worden (zie hieronder de kernwaarden waarover we op 27 juni gaan
praten)
 Regelmatig updates vanuit de werkgroep
 Stuur uitnodigingen op tijd
 Communicatietafels met ideeënbus in alle scholen en bij Bieënkorf: top!
 Resultaten droomschool gebruiken
 Ouders laten benoemen welke waarden zij belangrijk vinden en als teams daar een keuze
uit maken
 Scheiden van proces en inhoud: top!

Van een ouder…
Na enige twijfel ben ik gisteren toch tot het besluit gekomen om naar de klankbordgroep voor
Scholen van Morgen te gaan. Mijn dochter zit in groep 6, als alles straks bedacht is, moet de
uitvoering nog beginnen en zit zij al op het voortgezet onderwijs. En bovendien, om me heen hoor
ik dat toch alles al beklonken is, wat heb ik daar nog in te brengen? Ik ben blij verrast. Er is zoveel
duidelijk, dat nog niets duidelijk is… Alles is nog open en er wordt nog heel veel denkwerk gevraagd
van ouders in Wijhe. Maakt niet uit van welke kinderen. Ze kunnen al op school zitten, ze kunnen

naar de Bieenkorf gaan, of nog niet eens geboren zijn. Iedereen wordt van harte uitgenodigd mee
te denken.
Hoe nu verder? In de loop van de avond worden verschillende mooie vragen gesteld. “Moet ik het
als ouder zo zien dat ik straks opnieuw een schoolkeuze voor mijn kind moet maken?” “Kan het zijn
dat vriendjes en vriendinnetjes dan een andere keuze maken en dat alle kinderen van Wijhe dan
anders verdeeld worden door de keuzemogelijkheden die er zijn?” “Zou je het ene vak kunnen
volgen in concept A, maar een ander vak in concept B?” “Mijn kind met dyslexie is gebaat bij de
taal en spellingmethode van school 1, maar bij het aanbod natuur en techniek van school 2. Kan hij
in beide scholen deelnemen?” “Is het zo dat een onderwijsconcept gehonoreerd wordt voor de
scholen die het als eerste kunnen presenteren?” Hoe mooi is het dat we met ouders van nu, kunnen
meedenken over het onderwijs van de toekomst? Dat je kunt laten horen hoe jij het beste onderwijs
voor jouw kind ziet?
Uiteindelijk is de conclusie dat het nu niet gaat over de stenen. Dat idee kunnen we loslaten. Kijk
naar de toekomst, wat willen we? Hoe bereiken we dat en hoe communiceren we dat? Hoe kunnen
we ouders betrekken en hoe zorgen we ervoor dat ze ook werkelijk komen meedenken? Dat is
nodig voor de ontwikkeling van kinderen, maar ook voor de ontwikkeling van het dorp.
Na afloop fiets ik vanaf de Boerhaar weer naar Wijhe. Mooie opdracht, dat meedenken. Ik kan
tevreden terugkijken op vanavond, ik voel de ruimte die ik als ouder nog heb om mijn inbreng te
doen.

Uitnodiging Ouderavond 27 juni
De volgende waarden vinden onze teams belangrijk in het onderwijs van de toekomst in Wijhe.

En wat vindt u? Denkt u ook mee?

Vieren – eigenaarschap – laagdrempeligheid – sfeer – samenwerking –
veiligheid – vertrouwen – plezier – adaptief – betekenisvol – respect
– ontdekkend leren – talentgericht – uitdagende leeromgeving.
U bent er toch ook bij?
19.30 – 21.30 uur
CBS Matzer Wijhe
Aanmelden kan voor 25 juni via het invulstrookje op de brief die u vorige week heeft ontvangen of
via een mail naar bongerd@mijnplein.nl; matzer@mijnplein.nl of jozefwijhe@mijnplein.nl

