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“Op dit
resultaat
mogen we
samen
trots zijn!”

In dit bestuursverslag over 2020 nemen we u mee door het
afgelopen jaar en delen we onze resultaten graag met u. Tevens
leggen wij officieel verantwoording af aan toezichthoudende
instanties. Het is openbaar en daarmee beschikbaar voor
iedereen die geïnteresseerd is. Dat we in 2020 geconfronteerd
zouden worden met vele uitdagingen zagen we niet aankomen.
Vanaf half maart 2020 kwam onze focus grotendeels te liggen
op het verzorgen van afstandsonderwijs en het verzorgen van
noodopvang. In zeer korte tijd zijn alle onderwijsteams binnen
de stichting overgegaan op onderwijs op afstand. Dat vroeg
veel van eenieder. Met vereende krachten is ons dat gelukt. Op
dit resultaat mogen we samen trots zijn! Dit was misschien wel
onze grootste uitdaging van het jaar. En bij het schrijven van dit
bestuursverslag speelt Covid-19 dagelijks nog een grote rol bij het
verzorgen van ons onderwijs. Een aantal voornemens voor 2020
zijn doorgeschoven naar 2021. Je kunt tenslotte je energie maar
een keer gebruiken.
Als nieuwe bestuurder van De Mare heb ik de afgelopen
maanden de Mensen van De Mare leren kennen als
onderwijsprofessionals met het hart op de juiste plaats.
Betrokken bij de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd en met
zorg voor elkaar. Dat wil ik delen met u. Vandaar dat we gekozen
hebben voor het verslag van 2020 in deze vorm. We laten u
graag kennis maken met ‘de Mensen van De Mare’ en al het
moois waar zij zich voor inzetten.
In het directie-overleg hebben we besloten, naar de toekomst
toe, de dialoog te verbreden. De eerste stappen zijn gezet op weg
naar een organisatie die zichzelf continu verbetert. Lees mee in
dit verslag wat onze inspanningen waren en de resultaten die
daarbij horen. Resultaten die we mede dankzij de inzet van al
onze professionals op de scholen behaalden.
Ik wil vanaf deze plaats al onze professionals danken voor de
wijze waarop zij dit hebben gedaan.
Marlous Siemelink-Amse,
Bestuurder De Mare

Drukwerk:
DD-MC digitale druk
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// De Mensen van
De Mare

We laten u graag kennis maken met Stichting
De Mare. Het zijn de mensen die onze stichting
maken, daarom brengen wij hen hier in beeld.
Stichting De Mare is verantwoordelijk voor
openbaar onderwijs in de gemeenten Olst-Wijhe en
Raalte. Onze betrokken professionals kunnen als
geen ander vertellen over hun drijfveren en wat
hen beweegt. En natuurlijk wat het oplevert: bij de
kinderen van Salland, wat het u oplevert en ons.

“Wij zijn de
Mensen van
De Mare.”

Iedere school werkt volgens een eigen gedachtegoed. Dat
vindt u terug in de cultuur en werkwijze. We geven u graag
een inkijkje. Het liefst laten we iedere medewerker aan het
woord, want we maken veel mee en hebben genoeg om te
delen. In dit verslag nemen we u zo breed mogelijk mee.
We kijken terug op een bijzonder jaar: 2020. We kijken ook
vooruit. Want een schooljaar is geen kalenderjaar en bovendien bruist het van de plannen. U leest er hier alles over.

Dit is wie wij zijn. Dit zijn onze verhalen.
Wij zijn de Mensen van De Mare.

“Teamleden
die voor elkaar
klaar stonden,
een fijne
werksfeer...”
“Verhalen beklijven. Ervaringen
ook, die zijn duurzaam.”
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// Interview

Eliza Haarman en
Marieke Ter Haar
“Kleuters leren spelenderwijs. Niet te lang stilzitten in een kring,
maar zelf ontdekken en bewegend leren,” vertelt Eliza Haarman,
leerkracht van groep 1 en 2 op de brede school De Springplank.
Met die uitspraak legt zij meteen de grote uitdaging bloot in
2020. Want hoe onderwijs je kleuters in corona-tijd? Samen
met directeur Marieke Ter Haar somt zij een indrukwekkende
beschrijving van activiteiten op: “We hebben voorleesvideo’s
gemaakt, methode-lessen met handpoppen verzorgd, iedere dag
huiswerk samengesteld en via Google-classroom met de ouders
gedeeld en meerdere keren online met de hele klas gepraat.
Bijna alle kinderen waren steeds online, dat was een mooie
waardering!”

“Lekker in je vel zitten is de basis om tot leren te komen”

“Een kind
van 4 lost
hier zelf een
conflict op.”

Kleuters leren spelenderwijs
Naast leerkracht is Eliza schoolopleider. Haar interesse in het jonge kind zit diepgeworteld; tijdens haar studie focuste zij zich op
het jonge kind, ze werd leesspecialist en schreef een boek: Beter
Leren Lezen. “Het start met lekker in je vel zitten, dat is de basis.
Betrokkenheid is belangrijk voor kleuters. Door zelf te ontdekken
komen zij tot leren. En samenwerken maakt dat ze afwisselend
naar een ander luisteren en zelf moeten praten. Dat vergroot hun
woordenschat en sociale vaardigheden. Niet te lang stilzitten in
een kring dus, maar samen praten, puzzelen en kanjer-oefeningen doen. Hoewel de kanjer-training slechts een onderdeel van
onze leermethodiek is, was het wel een belangrijk item in 2020
want we leggen de basis al bij de kleuters.”
Iedere leerling een kanjer(-training)
“De Kanjer-training vormt een rode draad binnen de hele school.
Het gaat daarbij met name over het leren aangeven van je eigen
grenzen en dat je niet over de grens van een ander heen gaat. En
dat je elkaar helpt,” vult Marieke aan. “We hebben een centraal
leerplein waar alle onderbouwgroepen regelmatig samenkomen.
Hier helpen we elkaar en leren we van elkaar. De kleuter-methodes sluiten aan bij die van groep 3 en zo groeit dat steeds verder
door. Door de lockdown konden we hier geen uitvoering aangeven, maar de kanjertraining bestaat uit verschillende facetten
waardoor er ook veel wel kon.” Eliza: “Na de lockdowns moest ik
bij een aantal kinderen extra aandacht geven aan dit onderwerp,
maar ze pakten het snel op.”
Positieve energie, vrolijkheid en respect
“De kanjer-training brengt veel. Kinderen voelen zich veilig, ze
voelen zich gezien en durven iets te zeggen. Dat is fantastisch.
Kinderen van 4 jaar zie ik zelf conflictjes oplossen. Sorry zeggen,
handje geven. En netjes wachten bijvoorbeeld als ik de klas even
verlaat,” Eliza spreekt vol trots. “Alle docenten binnen onze school
passen deze methodiek toe in hun klas. Dat werkt bij groep 7
natuurlijk anders, maar ook daar is het vertrekpunt positiviteit.
Laatst schreven de kinderen daar op post-its wat ze aan de
ander waarderen. Vervolgens plakten ze de gele plakpapiertjes
op elkaar. Daar komt naast positieve energie, veel vrolijkheid en
respect bij los.”

“Toen de lockdown startte gingen we meteen van
start. Aanpakken. We organiseerden drie keer per
week een online sessie van een uur. Dat was te veel
en te lang; het bleek even zoeken naar de juiste
balans. Gelukkig lukte dat goed.” Eliza en Marieke
kijken positief terug. Lachend: “De bloopers van de
voorleesvideo’s deelden we intern, samen hebben
we veel gelachen. Die vrolijkheid straalt af op
iedereen en zeker op de kleuters.”
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Integraal kindcentrum: toekomst
Marieke: “We willen naar een integraal kindcentrum. Het afgelopen jaar heb ik al veel dingen gedaan om hier richting aan te
geven. We werken samen met de kinderopvang, voorschoolse
en buitenschoolse opvang. Laat een kind daar hetzelfde gedrag
zien als op school en bij de gymles bijvoorbeeld? Het kind mag
geen last hebben van belangen van organisaties. Het kind staat
centraal.” Eliza besluit: “Precies; dat het kind gezien wordt en
gewaardeerd. En daarmee komen we weer terug bij de kern: het
start bij het positieve.”
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// Interview

Jan Hendriks

“Teamleden die voor elkaar klaar stonden, een fijne werksfeer,
zoveel ouders die het onderwijs ondersteunden en al die
leerlingen die goed op niveau zijn gebleven.” Jan Hendriks,
directeur van De Vogelaar in Raalte, blikt content terug op 2020.
Hoewel er veel te doen was en er flink aangepakt moest worden,
blijkt vooral dat deze schoolleider de wind eronder had en zich
focuste op het voeren van regie. “Het gaat om positiviteit en
effectief werken, niet om lange dagen te maken.”

“Schoolleider?
Een wereldbaan!”

“Dat maakt
mij
ontzettend
trots.”

Geen activiteiten, wel veel positieve energie
“Voor de leerlingen vond ik het vooral jammer dat alle
activiteiten niet door konden gaan,” vertelt Jan meelevend. “We
organiseren regelmatig sportwedstrijden, een schoolkamp en
we hebben talentencircuits die zich richten op koken, een film
produceren, filosoferen of timmeren bijvoorbeeld. Talent mag
ontdekt worden en ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen.
Het zijn goede ervaringen voor het leven. Dat kon in 2020 niet.
Bovendien mochten de groepen na de eerste lockdown niet
gemengd worden. De oudere kinderen konden de jongeren dus
niet helpen terwijl die samenwerking zo waardevol is. Ondanks
dat, bracht het afgelopen jaar ook veel. Veel vertrouwen. Ervaring
in het online onderwijs. Nog meer zelfstandig werken. En rust op
de pleinen en in de school bijvoorbeeld.”
Boeken thuis en cloud-technologie: gouden greep
Tijdens de lockdown namen de leerlingen vanaf groep 3 hun
boek en werkschrift mee naar huis. “Dat bleek achteraf goud
waard te zijn want daarmee konden zij thuis verder. De schriften
zijn vertrouwd omdat het van de leerling zelf is. Dat geeft óok
vertrouwen. Bovendien was het plan om de server in de school te
vervangen voor cloud-technologie. Na de eerste lockdown is dat
direct gerealiseerd waardoor iedereen online kon werken, waar
je je ook bevond. Bij de aankondiging van de tweede lockdown
zijn er twee leerkrachten aan de slag gegaan met het maken van
een handleiding voor leerkrachten: zo is het ingericht en op deze
manier werkt het systeem. Hetzelfde geldt voor de ouders en de
leerlingen: een praktische uitleg voor ieder niveau. Binnen 24 uur
waren wij met de hele school in staat om volledig vanuit de cloud
te werken.”
Positieve afronding schooljaar 2020/2021?
“Dagelijks kwam er van alles op mij af. De kunst was om soms
eerst te wachten, keuzes te maken en pas daarna in actie te
komen. Immers, eerst iets afronden zorgt voor voldoening en
geeft energie om door te gaan. Vijf ballen tegelijkertijd in de lucht
houden vergroot de kans op stress.” Zit daar dan het geheim
voor het predicaat Excellente School? Lachend vertelt Jan: “De
eindtoetsen komen eraan. Zij leveren het echte bewijs. Maar
inderdaad, ik ben ervan overtuigd dat alle groepen gemiddeld op
niveau zijn gebleven. Natuurlijk zagen wij ook kinderen die het
extra zwaar hadden en achterstand op hebben gelopen. Dat is
naar. Gelukkig zijn kinderen van nature flexibel en nieuwsgierig;
we komen er samen wel door. Hoewel 2020 uitdagend was, vind
ik sowieso dat we er samen sterker zijn uitgekomen.”

Hij schreef er al eens een boek over: ‘Schoolleider, een
wereldbaan’. Wie Jan Hendriks spreekt ervaart meteen
zijn waarheid: “In 1985 ben ik hier gestart, destijds met
23 kinderen. Nu bieden we onderwijs aan zo’n 350
kinderen en ik heb het hier nog altijd zó naar mijn zin.
Er gebeurt veel op het gebied van ontwikkeling, in de
school, in de mensen en het merendeel van de kinderen
heeft beide lockdowns goed doorstaan. Dat maakt mij
ontzettend trots.”
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// Dit zijn wij

// Zo pakken wij het aan

“Van
iedereen
voor
iedereen.”
Strategisch beleidsplan
Eind 2019 is voor De Mare een nieuwe strategische koers
ontwikkeld voor 2020-2023. We concentreren ons in deze
periode op drie speerpunten:
»
»
»
Stichting de Mare is het schoolbestuur van acht scholen
voor openbaar basisonderwijs in Salland. De scholen zijn
georganiseerd in vijf onderwijsteams. In 2020 was er op
twee scholen ook een taalklas aanwezig voor nieuwkomers
die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen.
Het verzorgen van basisonderwijs is onze kernactiviteit.
Onze missie is toekomstbestendig goed openbaar
onderwijs in Salland. De pijlers waarop ons onderwijs
gebouwd wordt zijn:
»
»
»
»
»

Gelukkig naar school
Klaar voor morgen
Plek voor iedereen
Een open gemeenschap
Kanjer training

Onderwijs
Kwaliteitszorg
Personeelsbeleid

Door ons te concentreren op drie belangrijke speerpunten,
geven we nog gerichter sturing. Stichting de Mare is een
stichting met scholen voor openbaar onderwijs. In onze visie
is het openbaar onderwijs ‘Van iedereen voor iedereen’.
Deze visie vraagt nog om verdere aanscherping. In 2020
is het door alle gevolgen van Covid-19 en de komst van de
nieuwe bestuurder tijdens de eerste lock down niet gelukt
om dit samen goed op te pakken. Begin 2021 zal dit alsnog
plaatsvinden. Het maken van keuzes en het aanbrengen van
focus is noodzakelijk. De goede dingen doen, ze goed doen
en samen kijken wat beter kan.

Afscheid de heer Bolijn
Eind april heeft de heer Bolijn afscheid genomen als bestuurder van De Mare. Na ruim veertig dienstjaren hebben we dat
door de toen geldende lock down gedaan in kleine kring.
Niet het afscheid dat hij verdiend had maar wel met mooie
woorden aan het adres van de vertrekkende bestuurder. Per
1 mei is mevrouw Siemelink-Amse begonnen als bestuurder.
Vijf onderwijsteams
Sinds 2014 is Stichting de Mare georganiseerd in vijf onderwijsteams. Na een aantal fusies, waarvan de laatste in
augustus 2020, bestaan drie onderwijsteams uit een school
en twee onderwijsteams uit twee scholen. De stichting wordt
bestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur en ondersteund door een stafbureau. Daarnaast wordt ondersteuning
ingehuurd bij het Onderwijsbureau Meppel. Een Raad van
Toezicht houdt intern toezicht.
Hoe werken wij
Wij werken volgens het Raad van Toezicht-model, waarbij
bestuur en intern toezicht door twee verschillende organen
worden uitgevoerd, namelijk het College van Bestuur (CvB)
en de Raad van Toezicht (RvT). De bestuurder is integraal
verantwoordelijk voor het bestuur van Stichting de Mare.
De RvT houdt toezicht op het CvB en diens beleid en staat
het CvB met advies terzijde. De directeuren van de onderwijsteams vormen samen het directieteam van De Mare en
adviseren de bestuurder op tal van thema's.

“...op alle
niveaus
bewegingsruimte.”

Onze directeuren zijn verantwoordelijk voor de onderwijsteams op de scholen en maken beleidsafspraken met de
bestuurder. Stichting-breed hebben zij (binnen de geldende
kaders) een adviserende en beleidsvoorbereidende rol.
Op schoolniveau geven zij vorm aan school-specifiek beleid.
De taken en bevoegdheden van de hiervoor genoemde
geledingen zijn vastgelegd in statuten en reglementen.
Vanuit deze organisatie is op alle niveaus bewegingsruimte,
eigenaarschap en resultaatverantwoordelijkheid geregeld.
Dit gaat gepaard met transparantie en proactief verantwoording afleggen. Iedere medewerker handelt integer en is
zich bewust van de normatieve component van zijn of haar
handelen. Verantwoording is niet een oordeel geven maar
gericht op leren en verbeteren. Transparantie en proactief
verantwoorden zijn onlosmakelijk met ‘in control’ zijn verbonden. De aankomende jaren zal dit denken en handelen in
onze organisatie zich nog verder door dienen te ontwikkelen.
Het toezicht namens de beide gemeenten Raalte en OlstWijhe op grond van artikel 23 van de Grondwet, is georganiseerd in een toezichthoudend orgaan waarin van beide
gemeenteraden twee raadsleden zitting hebben.
Governance
In december 2020 is er een nieuwe code Goed Bestuur
gepresenteerd door de PO Raad (de sectororganisatie voor
het Primair Onderwijs) en een code op Goed Toezicht van
de VTOI (Vereniging voor Toezichthouders voor Onderwijs
en Kinderopvang). Dit zal in 2021 leiden tot een nieuwe
gezamenlijke visie op goed toezicht en een actualisatie van
het handboek Goed Bestuur. In 2020 heeft er een wisseling
plaatsgevonden binnen de RvT. De voorzitter heeft na twee
termijnen afscheid genomen en is door een nieuwe voorzitter opgevolgd. Ook hebben twee leden van de RvT in
december afscheid genomen en zijn inmiddels opgevolgd
door twee nieuwe leden.
Alle drie de leden willen wij danken voor hun bijdrage aan
de ontwikkeling van onze organisatie en het uitvoeren van
het goede toezicht.

“Wees onbevangen.
Laat je soms verrassen.
Zie de kansen. Blijf dromen.
Heb geduld. Dan ontstaat er
iets prachtigs.”
Adrie Bolijn, voormalig bestuurder
De Mare
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// Interview

Imre Boersma en
Jantien Blankhorst
Kunskapsskolan is een vrij nieuw onderwijsconcept voor
gepersonaliseerd leren. Het is in Zweden ontwikkeld,
vandaar die lastige naam. In het Zweeds betekent skolan
school en kunskap kennis. Op deze scholen volgen leerlingen
een gepersonaliseerd leerplan. “We hebben gekozen voor
het gedachtegoed van Kunskapsskolan maar implementeren
niet het hele concept 1 op 1,” leggen leerkracht Imre Boersma
en directeur Jantien Blankhorst van de A. Bosschool in
Wesepe uit. “Het gaat ons vooral om het doelgericht leren.”

“G epersonaliseerd leren
is als een
lopend buffet.”

“De wil om te leren zit verborgen in ieder mens. De vraag is
hoe we een actievere werkhouding kunnen opwekken, zodat
kinderen gemotiveerder worden.” Jantien benadrukt dat het
geheim ligt in het geven van meer eigenaarschap. In Wesepe
werkt Imre Boersma als leerkracht van groep 7 en 8. Zij vertelt
over de praktijk: “Met iedere leerling stel ik leerdoelen op. We
willen het beste uit iedere leerling halen, maar we weten ook
dat iedereen anders is. Vandaar het doel per leerling, aangepast
op zijn of haar behoeftes en vanuit persoonlijke leerplannen. Ze
worden meer eigenaar van hun eigen leertraject. Hierdoor groeit
hun enthousiasme om nieuwe dingen te ontdekken en van en
met elkaar te leren.”
Bepalen is passé; de leerling kiest en wij checken
Jantien: “Stel dat ze de tafel van 4 leren. Voorheen was het
stampwerk. Nu bepaalt de leerling hoe die zich de leerstof
eigen gaat maken.” Imre knikt enthousiast: “Precies. De een
leert het sneller door het aan een liedje te koppelen, de ander
pakt een tablet of een werkboek. Of misschien leer je sneller in
een groepje.” Het vraagt ook een andere denk- en werkvorm
van docenten. De ene docent is handig met de tablet, de ander
zingt liever. Ieder kind kan dan aankloppen bij de leerkracht
die bij zijn of haar werkmethode past. “Deze methode verlaagt
de werkdruk bij ons. Bovendien bepalen wij nu niet, maar
is de leerling eigenaar. Ik heb meer tijd voor een persoonlijk
coachgesprek met elke leerling. Ik kan echt genieten van de
dingen waarmee ik aan het werk wil.”
Impact van Kunskapsskolan in 2020
Sinds 2014 wordt er al gewerkt aan vernieuwing op de scholen
in Wesepe, Olst en Wijhe. “In 2019 volgden we een tweedaagse
scholing over coaching met ons onderwijsteam,” vertelt Imre.
“Daar zoomden we in op leren luisteren en het stellen van
de juiste vragen. In 2020 heeft dat een prominente rol in ons
onderwijs gekregen. Net als het denken in doelen: wat heb je
te leren? We visualiseren die doelen vervolgens, dat maakt
het aantrekkelijker. En door regelmatig met elkaar naar die
doelen te kijken en goede gesprekken te voeren kom je erachter
hóe je leert.”
Lopend buffet, want proeven smaakt vaak naar meer
Gepassioneerd besluit Jantien: “Kinderen leren sturing te nemen.
Laatst hoorde ik een mooi metafoor. We waren gewend om
kinderen à la carte te bedienen. Dankzij het gepersonaliseerd
leren is dat veranderd in een lopend buffet. Je kunt er zelf naar
toe, zoveel eten als je wenst en je eigen smaak kiezen. Zoeken en
proeven dus; dat smaakt vast naar meer.”
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Inge Tijdhof
Het aantal kinderen dat naar de dagopvang en buitenschoolse opvang gaat nam
ook in 2020 gewoon toe blijkt uit landelijke cijfers. Inge Tijdhof is directeur
bestuurder van Kinderopvang KOOS en vertelt ons: “In Salland zien we kernen
groeien en daarmee helaas ook de wachtlijsten bij ons. Het is lastige materie omdat
alles samenvalt met complexe wet- en regelgeving. Gelukkig zie ik de laatste jaren
een mooi proces in Salland: van intern gericht naar extern. De kracht zit ‘m in
samenwerken. Volgens mij zijn we in Salland mooi op weg.”

Op elke school is een medezeggenschapsraad (MR)
ingericht. Medezeggenschap is een belangrijk kader voor de
participatie van ouders. De verdeling: 50% ouders en 50%
personeelsleden. Zij praten mee over schoolse zaken en
leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit
van de school. Op thema’s heeft de (geleding binnen de) MR
advies- en instemmingsrecht. Daarnaast kan de MR aan de
directeur gevraagd en ongevraagd (initiatiefrecht) advies
geven over zaken op schoolniveau.
Vanuit de medezeggenschapsraden van de scholen
is er op stichtingsniveau een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) ingericht. Ook deze
raad bestaat voor 50% uit ouders en voor 50% uit
personeelsleden. Voor (een geleding binnen) de GMR geldt
een advies- en instemmingsrecht voor zaken die de gehele
stichting betreffen. Ook kan de GMR aan het CvB gevraagd
en ongevraagd (initiatiefrecht) advies geven over zaken
op stichtingsniveau. Elke MR is vertegenwoordigd in de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De
GMR bestaat uit tien leden waarvan vijf leden zijn gekozen
door de personeelsleden van de MR-en en vijf leden zijn
gekozen door de ouderleden van de MR-en.

Inge Tijdhof

Horizontale dialoog: samenwerking met partners
Samenwerking met maatschappelijke- en andere organisaties is eveneens van
belang voor onze stichting. We werken samen met opleidingsinstituten in ons
voedingsgebied, we onderhouden contacten met de brancheorganisatie en andere
relevante netwerken, en zijn partner in het (regulier) bestuurlijk overleg met de
gemeenten in ons voedingsgebied (bijv. gericht op de lokale educatieve agenda,
passend onderwijs, ontwikkelingen in leerlingaantallen, strategische ontwikkeling,
invloed richting landelijk beleid). Ons beleid wordt in relatie gebracht met hetgeen
de partners voorstaan, en omgekeerd.

“Medezeggenschap
levert veel op.”
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“De hamvraag is altijd: wat is goed voor
het kind?” Inge Tijdhof benadrukt dat
samenwerken altijd moet gaan vanuit
visie en inhoud. KOOS biedt al meer dan
30 jaar diverse vormen van kinderopvang (kinderdagverblijven, peuterwerk,
buitenschoolse opvang, gastouderopvang)
aan in de regio Raalte en Olst-Wijhe
en Apeldoorn. “Ik vind het heel sterk
wat we in Salland doen met De Mare
en mijnplein, maar ook met de andere
opvangorganisaties, met Epos en de
gemeenten. We zoeken elkaar actief op.
We delen documenten en expertise. Dat
gebeurt in Apeldoorn bijvoorbeeld niet.
Door dat wel te doen zorgen we voor een
optimale ontwikkelomgeving van het kind
en ontzorgen we ouders. Geen dubbele
afmeldingen en administratie en vooral
minder ruis rondom de communicatie
van ieder kind.”
‘We zijn samen verantwoordelijk’
“Wij wilden graag met de opvang in de
scholen zitten. Daar is de laatste jaren hard
aan gewerkt en op veel plekken is dat nu
ook zo. Eerst ontstonden er brede scholen
en nu zien we het kindcentrum ontstaan.
In 2020 stond ‘Scholen voor morgen’
hoog op onze agenda. Het was een sterke
samenwerking voor een kindcentrum in
Olst en Wijhe: de beste voorziening in
jouw buurt,” vertelt Inge bevlogen. “Door
de complexiteit van wet- en regelgeving
worden we nog geremd. CAO’s en de
financiële afrekenmodellen verschillen
van elkaar, waardoor het complex is
om het ideale samenspel en de perfect

// Interview

// Breed samenwerken

balans te realiseren. Het vraagt om
‘omdenken’. Het gaat er namelijk om dat
het kind centraal staat: we zijn samen
verantwoordelijk. Laten we samen gaan
voor één voorziening waar de opvang van
het jongste kind al start, het peuterwerk,
het vervolgonderwijs en alle ruimte voor
sport, gezondheid en ontwikkeling.”
Samenwerken aan het beste
voor het kind
“In 2020 zagen we de vraag naar opvang
in Raalte Noord groeien bijvoorbeeld.
Het blijft een uitdaging om dat goed te
organiseren op korte termijn en om het op
de lange termijn te verstevigen. Op welke
locatie organiseren we meer opvang? Wat
bieden we aan? Bovendien is het aantal
aanvragen gedeeltelijk gebaseerd op een
prognose, het geeft ons geen zekerheid.
Dat vraagt om ondernemerschap van onze
kant en tegelijkertijd om realisme. Het samenwerken met partners is dus essentieel.
Pas dan kun je het kind zo optimaal mogelijk stimuleren. En zorgen voor een optimale terugkoppeling aan ouders aan de hand
van één volgsysteem, extra activiteiten van
groep 1 en 2 borgen en zorgen voor extra
terugkoppeling en ondersteuning. Kijkend
naar 2020 is Opwaardz een goed voorbeeld. Het vraagt om afstemming op visie
en inhoud tussen alle organisaties. Doordat
we vervolgens samen in één gebouw zijn
versmelt de samenwerking; je kunt even
bijpraten bij het koffieautomaat bijvoorbeeld zodat je snel van elkaar weet wat
er leeft. Alles met dat ene doel: het beste
voor het kind!”

“De kracht zit ‘m in
samenwerken.”
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// De kwaliteit van ons
onderwijs

“Werken aan
onderwijskwaliteit
is een continu
proces.”

Onderwijskundige ontwikkelingen die binnen onze
organisatie in de afgelopen jaren zijn ingezet, zijn in 2020
voortgezet. Daarvan komt in ieder afzonderlijk schoolplan ‘de
couleur-local’, het schooleigene, terug. Op het moment van
vaststelling van dit bestuursverslag (begin 2021) konden we
vaststellen dat al onze scholen vanuit de inspectie van het
onderwijs als voldoende beoordeeld zijn en het arrangement
basistoezicht hebben. Wij zijn hier trots op. Bij dit alles speelt
uiteraard ook dat er in onze scholen specifieke groepen zijn
waar de leerresultaten wat tegenvallen. Middels een andere
focus op onderwijskwaliteit investeren we in verbeteringen
hiertoe.

Dit willen wij bereiken: Wij willen dat kinderen gelukkig
zijn en worden toegerust met kennis en vaardigheden om
deel te kunnen nemen aan de maatschappij van morgen.
Kinderen leren voor hun eigen leren en ontwikkeling
verantwoordelijkheid te nemen en leren met anderen te
overleggen, samen te werken en te communiceren.

In 2020 waren dit onze doelen voor het onderwijs
& kwaliteit
» een visie op onderwijskwaliteit
» een gedragen visie op de digitale leeromgeving
» een dialoog over profilering en onderwijsconcepten
» oriëntatie op het nieuwe curriculum
(oa. cultuur educatie)
Visie op ons onderwijs
Dit eerste jaar van het nieuwe strategische beleid staat het
speerpunt onderwijs in het teken van gedachtewisselingen
over de visie op onderwijs. En welke gezamenlijke afspraken
en kaders we hanteren, voor het onderwijs in
de onderwijsteams.
Talentontwikkeling, brede ontwikkeling, passend onderwijs,
leerlingen voorbereiden op de toekomst, referentieniveaus
en leerlijnen zijn manieren om te kijken naar het
onderwijs. Daarover hebben we in het schooljaar 2019 2020 verschillende malen gesproken met verschillende
geledingen. Zo hebben we de huidige ontwikkelingen
in concepten (Jeelo en Gepersonaliseerd Leren) in de
onderwijsteams gepresenteerd als eerste stap naar een
dialoog over profilering. Ook zijn we bezig geweest met
het ontwikkelen van een visie op de digitale leeromgeving
samen met de i-coaches vanuit de onderwijsteams. Deze
visie is in november 2020 vastgesteld.

“Wij zijn hier
trots op.”
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Impact pandemie
Verder hebben we ons georiënteerd op de ontwikkeling van
het nieuwe curriculum, oa. de twee nieuwe leergebieden
Burgerschap en Digitale geletterdheid. In 2020 hebben we
meermaals gesproken over de in 2017 vastgestelde visie op
cultuureducatie, uitvoering van het project Cultuureducatie
De Mare en het delen van de ontwikkeling en voornemens
in de verschillende onderwijsteams. We hebben nog geen
afspraken kunnen maken over het vervolg, maar in 2021
zal deze uitwerking volgen. Vanaf het voorjaar 2020 is het
inhoudelijk gesprek over onderwijs op stichtingsniveau,
onder druk van de actualiteit van de scholensluiting en
de gevolgen van de pandemie voor het basisonderwijs
verschoven naar omgaan met de gevolgen. In de eerste
instantie hebben we ons gericht op het omgaan met de
kaders en het maken van een plan per school. Dit om
de vertraging die een aantal leerlingen mogelijk hebben
opgelopen tijdens de scholensluiting en het thuisonderwijs,
met behulp van subsidie, aan te pakken. In het najaar
hebben we ons gericht op het ontwikkelen van scenario's
om om te gaan met verschillende variaties van onderwijs
op afstand. Helaas bleek in december dat we wederom
geconfronteerd werden met een sluiting van de scholen.
Taalklas: andere werkwijze bij nieuwkomers
Per 1 januari 2020 is de Taalklas die op De Korenbloem
(mijnplein) gehuisvest was, verhuisd naar Kwintijn.
Voor de zomervakantie van 2020 heeft Marieke Postma
(Lowan) onderzoek gedaan naar het onderwijs aan
nieuwkomers in Salland. Op basis van haar adviezen
heeft de stuurgroep ONS (Jeelo en Gepersonaliseerd
Leren) deze werkgroep de opdracht gegeven de
uitkomsten te vertalen naar een concreet voorstel.
Eén van de belangrijkste veranderingen in de aanpak is
dat we naar een voltijds nieuwkomersonderwijs gaan.
Dat doen we tot 1 januari 2021 in twee taalklassen (binnen
Kwintijn in Raalte en de Wije in Wijhe) daarna gaan we,
gezien het aantal leerlingen, het nieuwkomersonderwijs
voor Salland binnen de Wije concentreren.

Taalonderwijs verbeteren
Er is gekozen om nieuwkomer-kleuters in de schoolnabije
kleuterklas te laten beginnen. Door onderdompeling
leren zij het snelst de taal, alhoewel we ook zien dat dan
ondersteuning nodig is. Deze ondersteuning organiseert de
eigen school in het kader van passend onderwijs. De eerste
fase leerlingen (niet zijnde kleuters) krijgen in de taalklas
een nagenoeg individueel programma. De beginsituatie
is namelijk doorgaans zeer verschillend. Daarvoor is een
NT2-specialist beschikbaar met ondersteuning van een
deeltijd-onderwijsassistent. Na verblijf in de taalklas stromen
de leerlingen door naar een thuisnabije school zodat ook de
integratie in de eigen woonwijk mogelijk is: de zogenoemde
tweede fase. We verwachten met deze nieuwe opzet de
resultaten van het taalonderwijs bij nieuwkomers
te verbeteren.
De ‘why’ van kwaliteitszorg
Het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid is een speerpunt van
het strategisch beleid van de stichting. In het schooljaar
2018 - 2019 zijn we begonnen aan de hand van het nieuwe
toezichtkader van de onderwijsinspectie afspraken te maken
over de kernindicatoren onderwijsresultaten (OR), veiligheid
(SK1), didactisch handelen (OP3) en zicht op ontwikkeling
(OP2). Voor de uitvoering van deze afspraken zijn in 2020
ondersteuningsgesprekken gevoerd op alle scholen met de
directeuren, vaak samen met de IB-er. Dit gebeurde meestal
digitaal omdat de scholen gesloten waren in verband met de
pandemie. De ondersteuningsgesprekken zijn o.a. bedoeld
als een voorbereiding op het verantwoordingsgesprek
met de bestuurder. Na diverse gesprekken met de nieuwe
bestuurder zijn we tot de conclusie gekomen dat we wat
betreft Kwaliteitszorg een stap terug willen doen, om samen
met elkaar eerst de ‘Why’ van kwaliteitszorg (weer) helder
te krijgen. Ook hebben we een vervolgstap gemaakt met het
interpreteren van het nieuwe onderwijsresultatenmodel van
de inspectie van het onderwijs (IvhO) door deze meer te
verbinden met het onderwijsaanbod op de referentieniveaus.

Als stichting worden we op het thema onderwijskwaliteit
extern ondersteund. Voor alle scholen zijn inspectiescans
ingevuld en actieplannen opgesteld. In 2021 zal e.a. een
vervolg krijgen. Werken aan onderwijskwaliteit is een
continu proces. Dit proces zal in 2021 ingericht worden maar
vraagt ook aandacht als het gaat om borging. We willen op
alle scholen goed onderwijs geven en het onderwijs ook
ontwikkelen én we willen tijdig kunnen anticiperen en
acteren als de onderwijskwaliteit niet op orde dreigt te zijn.
Hiervoor is het belangrijk dat we met elkaar bepalen wat
voor ons goede onderwijskwaliteit is om vervolgens een
systeem op te zetten waar we de juiste zaken monitoren,
werken aan kwaliteit en ons verantwoorden. Op basis
hiervan kunnen er ook gerichte onderwijsverbeteringen
in gang gezet worden als het nodig is.
We voeren bij De Mare veel activiteiten uit in het kader
van kwaliteitszorg
Dit vraagt om een PDCA-cyclus die bij onderwijskwaliteitszorg activiteiten consequent hanteert. Hierdoor krijgen
we meer grip op opbrengsten en kunnen we sturen op
onderwijskwaliteit.
Verbetering en leren zou natuurlijk moeten volgen uit onze
manier van werken aan kwaliteit. Kortom, we willen een
stap zetten van activiteiten en kwaliteitszorg naar sturen op
resultaten en kwaliteitsbeleid. We hebben er alle vertrouwen
in dat we dit met elkaar zullen bereiken.
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// Interview

Martine Aaftink en
Ineke van der Toom

Goede leerkrachten zijn belangrijk voor goed
onderwijs. Nu én later. Daarom investeert
De Mare in een intensieve samenwerking
met Saxion Deventer. De bachelor-opleiding
Lerarenopleiding Basisonderwijs (pabo) stoomt
daar studenten klaar voor de praktijk. In
schooljaar 2020-2021 liepen er 20 studenten
stage bij De Mare. Ineke van der Toom en
Martine Aaftink hebben een duidelijk credo
voor alle studenten: ‘stel vragen, wees niet
bang, toon initiatief, fouten maken hoort erbij.
Geloof in jezelf en dóe’.
“Iedere student is zelf verantwoordelijk voor zijn of
haar leerproces. Wij stimuleren en geven ze zoveel
mogelijk mee. En ja, dat was in het afgelopen
schooljaar wel een stuk lastiger dan andere jaren.”
Ineke van der Toom werkt als Bovenschoolse
Opleidingscoördinator (BOC) en zorgt samen met
de School Opleiders (SO) voor de juiste match
tussen student en stageplek. Martine Aaftink
neemt dat per juni 2021 over. Samen lachend:
“Nu wordt zij ‘de bok’ want zo spreken wij BOC
grappend uit.” Vervolgens serieus: “Het afgelopen
jaar hadden we graag anders gezien.”

“Opleiden
in de school”
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Goede leerkrachten zijn belangrijk voor
goed onderwijs
De 1e, 2e en 3e jaars-studenten worden door de Pabo
ingedeeld bij een bestuur binnen de Stedendriehoek.
De 4e jaars, de zogenaamde LIO’ers (Leerkracht In
Opleiding), solliciteren bij een bestuur dat aangegeven
heeft een LIO te kunnen ontvangen. “Afhankelijk van
de wensen van de stagiair en waar plek is, kiezen we
een stageplaats. We zagen het afgelopen jaar ook exstagiaires terugkomen voor hun LIO. Dat is fijn. Ons doel
is om er goede leerkrachten van te maken. En het liefst
te behouden natuurlijk.” Martine vult aan: “We nemen
onze verantwoordelijkheid in het waarborgen van goed
onderwijs. En als we een student positief beoordelen,
stáán we voor die keuze.” Ineke: “Ik denk altijd: wil ik
daar mijn kind bij in de klas hebben? Als het antwoord
direct ‘ja’ is dan zit het goed.”
Communicatie
Door de impact van Corona mochten de meeste contactmomenten niet fysiek plaats vinden. Ineke: “Dat was
jammer want ik houd juist zo van die persoonlijke
benadering.” Doordat alle leerkrachten bij De Mare
gediplomeerde mentoren zijn, begeleiden zij de studenten
zelf. Samen met de SO zijn zij verantwoordelijk voor de
student. Pas als de voortgang achterblijft komt de BOC
in beeld. “Gelukkig zijn de lijnen kort en verliepen
de meeste stages prima.” Ineke gaat, na 43 jaar in het
onderwijs, met prepensioen per juni 2021. “Ik ben
ontzettend trots op wat er nu staat. Samen met vijf
collega’s zorgen we voor het opleiden binnen de scholen
van De Mare. Ik heb veel vertrouwen in dat team en in
Martine die deze functie overneemt.”

‘We geven studenten zoveel mogelijk mee’
“Gelukkig zijn we nu behoorlijk ervaren in het maken van de juiste matches,” legt Martine uit. “Wat heeft
een student nodig en wat kunnen wij bieden? Soms zien we dat een student iets anders nodig heeft
dan er wordt geboden op een bepaalde locatie. Dan overleggen we met het team waar dat wel kan. Ik
moedig stagiaires ook altijd aan om hun rugzak te vullen met ervaringen. Op de Wije in Wijhe hebben
wij bijvoorbeeld een Taalklas. Hier is de eerste opvang van nieuwkomers, deels in de taalklas en deels
in de reguliere klassen. Daar hebben we geen vaste plek voor stagiaires, maar je kunt er wel een dag
meelopen. Een rijke ervaring voor studenten.”Vrolijk besluiten Ineke en Martine: “Het is waardevol om
studenten zoveel mogelijk mee te geven. En het geeft voldoening om ze van dichtbij te zien groeien.”

19 /

// Passend onderwijs

“Een volgende
stap hierin is om
gezamenlijke ambities
te bespreken.”

Passend onderwijs
Voor ieder kind een passende plek vinden. Dat is de
opdracht. Uit de lumpsum wordt door middel van een
verdeelsystematiek ook een bijdrage voor ondersteuning
op school in gezet. Onze scholen organiseren daarvoor
een intern begeleider en ruimte voor ondersteuning in
de groep. Daarnaast maakt De Mare net als alle andere
onderwijsbesturen in Primair Onderwijs en Voortgezet
Onderwijs deel uit van een samenwerkingsverband ‘Passend
Onderwijs’. Uit de middelen van het samenwerkingsverband
wordt daar nog een bijdrage aan toegevoegd. Inclusiviteit
binnen ons onderwijs is het uitgangspunt. Passend onderwijs
vormgeven is een logisch onderdeel van ons totale
onderwijsaanbod.
In de scholen is veel aandacht besteed aan de wijze
waarop aan passend onderwijs vorm en inhoud wordt
gegeven. Allereerst is er gestructureerd geïnvesteerd in
kwalitatief goede basisondersteuning. Uit de middelen van
het samenwerkingsverband wordt met mijnplein tevens
het gezamenlijke expertisecentrum EPOS bekostigd. Hier
zijn ambulant begeleiders gedetacheerd die de scholen
ondersteunen bij de extra ondersteuning die kinderen
nodig hebben. EPOS organiseert tevens het CAT waar
besloten wordt over extra ondersteuning en die adviseert
over verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of
speciaal onderwijs.

“Voor ieder
kind een
passende plek
vinden. Dat is
de opdracht.”

Uniek expertisecentrum
Tevens participeert EPOS in diverse
overleggen rondom ondersteuning
van leerlingen, onder andere met de
gemeenten rondom jeugdzorg en in het
samenwerkingsverband. De middelen
van het samenwerkingsverband
worden daarnaast nog ingezet voor het
SBO en voor de kosten voor verwijzing
naar het SO. Voor leerlingen met een
ondersteuningsbehoefte organiseren
we passende arrangementen. Tevens
zorgen we dat we in overleg met
ketenpartners een goede aansluiting
realiseren tussen regulier en speciaal
onderwijs en voor een goede
aansluiting tussen jeugdzorg en
onderwijszorg.
De wijze waarop we met elkaar
in de deelregio Salland van
samenwerkingsverband 2305 PO
samenwerken aan de gezamenlijke
opdracht in het kader van passend
onderwijs is iets waar we trots op
mogen zijn. Zowel in de invulling
van passend onderwijs op de
scholen als in het hebben van een
expertisecentrum zijn we uniek in
deze regio. Dat wordt ook door
anderen om ons heen zo ervaren.
»
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Passend onderwijs

“Minder
reageren en
meer sturen.”

Personeel en professionalisering:
De Mare als aantrekkelijke werkgever
Elke school van De Mare heeft een eigen onderwijsprofiel.
Er is voor ieder kind altijd een plek die past. Dat geldt in
beginsel ook voor onze medewerkers. We willen dat onze
medewerkers bewust kiezen voor een onderwijsconcept
en willen als organisatie kansen en mogelijkheden voor
persoonlijke ontwikkeling steeds beter zichtbaar maken en
faciliteren. Het oplopende lerarentekort maakt dat er steeds
meer aan onderwijspersoneel getrokken wordt: er valt echt
wat te kiezen nu. Voor scholen en besturen wordt het steeds
belangrijker om een duidelijke koers te kiezen en verder
vooruit te kijken. Minder reageren en meer sturen. Weten
waar je naartoe wilt en weten wat je daarvoor nodig hebt.
Om deze reden hebben we in 2020 verdere verkennende
stappen gezet in strategische personeelsplanning.

“Er is voor ieder
kind altijd een
plek die past.”
22 /

De uitdagingen voor de komende jaren op het gebied
van personeel zijn geïnventariseerd. De vertaalslag naar
meerjarig strategisch personeelsbeleid wordt in 2021
gemaakt. Hoe kunnen we als De Mare een aantrekkelijke
werkgever blijven voor de professionals die bij ons werken?
In 2020 is een aantal keuzes gemaakt voor de verdere
ontwikkeling van bovenschools personeelsbeleid. Dit
heeft geleid tot een nieuw werkplan voor bestuur, directie
en beleidsondersteuning en een PDCA-cyclus waarin
portefeuillehouders en beleidsmedewerkers beter in
positie zijn gezet. In 2021 ligt de prioriteit bij strategisch
personeelsbeleid, het nieuwe functiebouwwerk en meerjarig
bestuurs-formatieplan.

Strategische personeelsplanning
Directeuren onderwijsteam krijgen bij De Mare alle ruimte
om samen met hun team de onderwijskundige richting
en inhoud te kiezen en vorm te geven. In het verlengde
daarvan is er voor hen ook veel vrijheid om, in samenspraak
met het team en de MR, te bepalen welke middelen - in dit
geval welk team met welke opbouw, omvang, samenstelling,
kennis en vaardigheden - nodig zijn. School-bestuurlijk
proberen we vooral te faciliteren, maar wel binnen de
gezamenlijk afgesproken (en soms wettelijk bepaalde of
anderszins voorgeschreven) grenzen voor bijv. kwaliteit en
betaalbaarheid.
We hebben nog een uitdaging als het gaat om een duidelijke
verbinding van personele doelen met organisatiedoelen.
Op schoolniveau kunnen de doelen van het schoolplan
en schooljaarplan nog beter worden vertaald in keuzes
of maatregelen voor personeelsbeleid en formatie.
Dat alles vraagt om op bestuursniveau het strategisch
organisatiebeleid te vertalen naar personeelsbeleid
op schoolniveau. We hebben daar in 2020 een goede
start meegemaakt. De ingrediënten zoals deze er liggen
zullen in samenhang in 2021 worden opgepakt. Er is
bijvoorbeeld in 2020 een schouw uitgevoerd om zicht te
krijgen welk personeelsbestand De Mare in de toekomst
nodig heeft en hoe zich dat verhoudt tot het aanwezige
personeelsbestand en de ontwikkelbaarheid daarvan.
De resultaten van deze inventarisatie zijn vertaald in een
aantal personeelsvraagstukken die in 2021 verder worden
uitgewerkt (en een duidelijke opdracht voor het speerpunt
personeel voor de komende jaren).
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// Interview

Jan Scholten

Samen onderzoeken hoe een kind weer verder kan
Hoe verloopt zo’n proces? “Leerlingen hebben meesters en
juffen nodig om zich te ontwikkelen en te leren. Als dat niet lukt
uit zich dat vaak in opvallend gedrag, wat naar buiten of naar
binnen gericht kan zijn. Als de leerkracht er niet uitkomt, meldt
de school zich bij EPOS. Samen kijken we naar het kind, maar
ook naar de leerkracht, de situatie in de groep en de thuissituatie.
Wat zien we? Wat kunnen we veranderen en hoe? Het kan zijn
dat we dat samen met eventuele betrokken instanties oppakken,
met collega’s met specifieke expertise, de school natuurlijk en de
ouders. Door de leerkracht tools en ondersteuning te geven en/of
iets in de omgeving te veranderen kan het kind én ook de school
in de meeste gevallen weer verder.”

In Salland beschikt De Mare samen met mijnplein over het
Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland (EPOS). Doel?
Het opvangen van zo veel mogelijk leerlingen in de reguliere
basisschool. “Want,” vertelt Jan Scholten: “we willen een kind zo
dicht mogelijk bij huis onderwijs kunnen geven. Daar waar je
opgroeit. En waar je na schooltijd met elkaar speelt.”

‘Zorgen moet je doen, niet maken.’
Jan Scholten, Epos: ‘Deze uitspraak hoorde ik eens. Treffend voor
Epos, dus ik herhaal het graag.’

“G ewoon was
ineens niet
meer gewoon.”

Hij stond jarenlang zelf voor de klas, ontwikkelde zich
als pedagoog en werkt tegenwoordig vol toewijding als
directeur van EPOS: Jan Scholten. “Passend onderwijs is
de naam voor de manier waarop extra ondersteuning
voor leerlingen binnen het onderwijs wordt georganiseerd. Passend onderwijs zien we binnen alle
basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs:
onderwijs bieden dat bij de leerlingen past. EPOS
ondersteunt scholen bij het werken aan een zo groot
mogelijk passend aanbod. Zo kunnen meer kinderen op
een school in de buurt ondersteuning krijgen, worden
er minder kinderen doorverwezen naar het speciaal
onderwijs en zitten er minder leerlingen thuis.”
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Voordeel van verschillende onderwijsconcepten
EPOS denkt mee en ondersteunt. Dat doen deze specialisten niet
met een kunstje, maar met gedegen ‘arrangementen’. Door de
betrokken leerkrachten te ondersteunen, leert het onderwijs zelf
ook van het proces. Hierdoor kunnen leerkrachten ook andere
kinderen verder helpen. Een ander groot voordeel van EPOS is
dat de orthopedagoog die de scholen bezoekt, alle scholen in
Salland kent. Jan legt uit: “Soms past het ene kind minder goed
in een bepaald systeem. De orthopedagoog kan de scholen
vergelijken en concluderen dat het kind mogelijk veel beter
gedijt bij een ander onderwijsconcept. Voor de leerling die een
speciale onderwijsbehoefte heeft, zoeken we altijd gezamenlijk
naar de beste oplossing. Als dat en andere school in de buurt
is, is dat mooi. Als het regulier onderwijs niet (meer) past, dan
hebben we gelukkig ook nog goed speciaal (basis)onderwijs in
Salland.”
2020: Als ritme en structuur wegvallen
“Corona had een enorme invloed op het kind. Gewoon was
ineens niet meer gewoon. Ze konden niet meer naar school,
moesten thuis met een computer aan het werk, met ouders in
hun omgeving. De vriendjes die je op school tegenkomt zag je
ineens niet meer. Ritme en structuur, hetgeen waar de meesten
een grote behoefte aan hebben, vielen weg. Met name bij de
bovenbouw (groepen 6, 7 en 8) groeide de vraag op het gebied
van sociaal emotionele ontwikkeling.” Krachtig besluit hij: “Ieder
kind mag zijn wie hij of zij is. Voor ons staat het welbevinden op
één. Daarna volgen leren en ontwikkelen. En gelukkig kun je daar
meestal ‘vanzelf’ aan toevoegen.”
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Marieke ter Haar en
Iris de Koekkoek
Rekenen en taal kun je leren, weten we al decennia. Voor tekenen, een gedicht schrijven of muziek heb je talent nodig… Is dat
wel zo?! Heb je voor kunst meer talent nodig dan voor voetballen
of rekenen? Bij De Springplank kozen ze voor de procesgerichte
didactiek, bekend van cultuuronderwijs-inspirator Karin Kotte.
Ervaringsdeskundigen inmiddels: Iris de Koekkoek, leerkracht,
en Marieke Ter Haar, directeur, nemen ons mee. Want: “Leren
tekenen is hetzelfde als leren fietsen of leren skiën: ineens heb je
het gevoel/ de zienswijze te pakken!”

“Wie gaat
er mee
verwonderen,
onderzoeken
en
beschouwen
in het
Rijksmuseum?”

Blije kinderen; een groot goed
“Kinderen worden er blij van,” legt Marieke enthousiast uit. “Dat
is een groot goed. Bovendien ontwikkelen ze een bredere visie
op de maatschappij. We uiten dit procesgerichte kunstdenken
daarom op 3 manieren. Naast de verbinding met verschillende
vakken, was het plan voor 2020 om iets gróóts, indrukmakends,
met elkaar te doen. Met de bovenbouw naar het Rijksmuseum,
de kleuters naar Het Nijenhuis en andere groepen naar het
speelgoedmuseum en De Fundatie. Dat kon helaas niet doorgaan
door de Corona-uitbraak. Tot slot wilden we uitvoering geven
aan ‘Erfgoed in je omgeving’. Ook dat kon niet doorgaan. Hopelijk
lukt het om in 2021 scherven uit de omgeving te bekijken, foto’s
van nu te vergelijken met historisch materiaal en de Hanzetocht
uit te voeren.”
Kunst kun je leren, net zo goed als rekenen
Iris kijkt tevreden terug op 2020: “Hoewel het afgelopen jaar
veel beperkingen gaf, konden we de procesgerichte kunstlessen
verankeren in de lessen. Alle collega’s passen het nu toe. Het
daagt kinderen meer uit. Dat vraagt tegelijkertijd wel een andere
manier van denken en doen van leerkrachten. Daar zijn in 2020
duidelijke afspraken over gemaakt. Ik bezoek regelmatig lessen,
om mee te kijken en van elkaar te leren. Het gaat gelukkig heel
goed en het is fantastisch om te zien dat ieder kind ook echt
meedoet. De zin om naar school te gaan wordt groter en het
ontwikkelt de unieke kwaliteiten van leerlingen en leerkrachten.
Kunst kun je leren met goed onderwijs en door het veel te doen.
Net zo goed als dat je rekenen en voetbal kunt leren.”
‘Een rijk cultureel klimaat maakt de school aantrekkelijk’
Corona hield 2020 in de greep, maar de plannen bij Marieke en
Iris werden er niet minder om. Samen besluiten ze: “Er is veel
mogelijk. En we willen herinneringen met de kinderen maken.
Een interactieve sessie met het Orkest van het Oosten maakt
een andere blijvende indruk dan een muziekles met een gitaar.
En als jouw kinderkunst op een locatie hangt als onderdeel van
de kunstroute maakt dat kind en ouder extra trots. Bovendien
komen er steeds meer vragen bij kinderen los. ‘Mag ik een keer
op een groot doek schilderen?’ en ‘Ik wil graag weten hoe een
boom groeit’. Hier doen we het voor. Wij werken de komende
jaren verder aan een rijk cultureel klimaat. Want als je na groep 8
onze school verlaat met 8 bijzondere ervaringen, heb je prachtige
herinneringen op zak, om de toekomst mee in te gaan.”

“Sinds vijf jaar ben ik naast (muziek)leerkracht ook
Cultuur-coördinator op De Springplank,” vertelt Iris.
“Om de creativiteit bij kinderen te prikkelen verbinden
we kunst aan meerdere vakken. Denk aan geschiedenis
of cultuur. Het doel is om het brein van het kind te
prikkelen. Niet om vooraf te vertellen wat ze moeten
maken. Juist zelf leren bedenken, kijken en uitvinden.
Wat is de opdracht in deze les? Wat wordt mijn
ontwerp? Welk materiaal heb ik voor me? Wat kan ik
ervan maken? Wat doet het, wat gebeurt er? En ten
slotte ook: wat vinden we van elkaars eindresultaten?”
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San Bronk en
Inge van der Veen
“Verhalen beklijven. Ervaringen ook, die zijn duurzaam. Op die manier met
onderwijs omgaan is anders dan lesstof uit een boek in je hoofd stampen.”
San Bronk en Inge van der Veen van Kwintijn leggen samen uit waar hun
enthousiasme voor het Jeelo-leerconcept vandaan komt. “Leerlingen worden
meer uitgedaagd om onderzoekend en ondernemend te leren. Taal, rekenen,
begrijpend lezen… het krijgt meteen betekenis door het toe te passen. De inzet
komt daardoor meer uit henzelf. We zien een grote betrokkenheid en kinderen
die met een grote glimlach aan het leren zijn.

JEELO is de afkorting van JE Eigen
LeerOmgeving. Vragen als ‘hoe
leer ik het best’ maakt kinderen
eigenaar van hun eigen leerproces.
In Nederland neemt de populariteit
van dit onderwijsconcept toe. Er is ook
een ‘community’ waar Jeelo-scholen
ervaringen met elkaar uitwisselen.
San Bronk: “Hier kun je snel en
eenvoudig kennis ophalen en delen.
Dat is prettig als we ons iets
afvragen. Zo verrijken verschillende
doorgewinterde Jeelo-leerkrachten
ons snel en effectief.”

Kwintijn is Latijn en komt uit de
poëzie. Het staat voor 5 regels
in vers dat begint met ‘Ik zou’ of
‘Ik ben’. Op de school komt die
betekenis op meerdere manieren
terug, zoals de waarde van de
5 zintuigen en de ontwikkeling
van kinderen, die immers begint
bij weten wat je wil (ik zou) en
wie je bent.

“De zienswijze van Jeelo is betekenisvol leren, in
samenhang. Kinderen ervaren de wereld namelijk als
een geheel,” vertelt San Bronk, directeur van Kwintijn.
“Door de leerstof op de maatschappij te betrekken,
leggen kinderen verband tussen wat ze leren op school
en de wereld om hen heen. Dat maakt het heel werkelijk.
Het wakkert nieuwsgierigheid aan, motiveert om verder
te onderzoeken, om te begrijpen.”
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Rekenen:
hoeveel water heeft jouw zelf-geplante bloem nodig?
Inge van der Veen werkt als leerkracht van groep 3 en 4. Net als
San praat ook zij vol enthousiasme: “Met de hele school werken
we een heel schooljaar aan zes projecten. Hoe hoger de groep,
hoe meer verdieping we in het thema brengen en hoe groter de
complexiteit. Er ontstaat verbinding tussen de groepen doordat
iedereen aan hetzelfde thema werkt. Ze kunnen elkaar daardoor
ook helpen. De ouderen kunnen bijvoorbeeld presentaties
geven aan de jongeren.” San voegt toe: “Taalonderwijs, rekenen;
zelfstandig werken is overal. Onlangs hebben we zonnebloemen
gezaaid. Nu kunnen kinderen meten hoe hoog hun bloem al is.
En uitrekenen hoeveel water de bloem nodig heeft. En uitdagen:
wie kweekt de grootste zonnebloem?”
Ontwerp je eigen huis in brede zin
De school haalde meerdere keren het nieuws met Jeelo
projecten. Bijvoorbeeld toen ze kinderen zelf specie liet maken.
“Ontwerp je eigen huis was de opdracht. Met eierdozen werd een
enorm huis gebouwd. We gingen de wijk in om metselverbanden
te bekijken.” San lacht: “Toen de eierdoosjes op waren bedachten
de kinderen zelf een plan: ze schreven een brief naar een
‘eierdozen-meneer’ zoals ze dat noemden. Het lukte: ze kregen
extra doosjes!”
Jeelo startte in corona-tijd
De kracht van projectmatig werken kende Kwintijn al. “In 2020
hebben we daar met Jeelo meer structuur in aangebracht,” legt
San uit. “In het eerste deel van 2020 stond de voorbereiding
centraal, in het tweede deel de uitvoering. Hoewel Corona het
ons niet makkelijk maakte, is het idee dat we bij ieder project
een ouder of deskundige de school binnenhalen, om over zijn/
haar beroep of passie te vertellen. We organiseren ook bij ieder
project een excursie. Zo maken we de relatie met de echte
wereld heel duidelijk en leren we nog meer. ”

“Verwondering en verbazing
maken nieuwsgierig, waardoor
je wil ontdekken en leren. Zélf.”
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De Mare is toegetreden tot de opleidingsschool van
Hogeschool Saxion in de Stedendriehoek. Hiermee
sluiten we ons aan bij een netwerk waarin studenten
van de pabo stagelopen o.a. op de scholen van De Mare.
Bij opleiden in de school gaat het om een intensieve
samenwerking tussen school en opleiding waarbij voor
beide meerwaarde wordt gecreëerd:
»
»
»
»

“De Mare wil
graag in gesprek
met haar
medewerker...”

Functiebouwwerk
Op 1 november 2020 diende het functieboek aangepast
te zijn voor onze medewerkers in de functie-categorieën
directie en onderwijsondersteunend personeel. Deze
opdracht is afgerond. Met terugwerkende kracht vanaf
01-08-2020 zijn de functies van deze medewerkers
geherwaardeerd en zijn ontbrekende beschrijvingen
aan het functieboek toegevoegd. Het werken aan het
nieuwe functieboek maakte dat we hier ook voor
2021 een vervolgopdracht aan gekoppeld hebben:
een toekomstbestendig functiehuis, passend bij de
organisatie die we willen zijn en rekening houdend met
de toekomstige samenwerking met andere partners zoals
mijnplein en de kinderopvang. Beoogd wordt om voor de
zomer van 2021 een en ander, inclusief besluitvorming,
af te ronden.
Samenwerking met mijnplein
In 2020 is er een vervolg gegeven aan het voornemen
om de samenwerking met mijnplein te intensiveren
vooralsnog op de ondersteuning.

 et creëren van kwaliteitswerkplekken voor de
h
(aanstaande) leerkracht;
het professionaliseren van de (aanstaande)
leerkracht;
het ontwikkelen van nieuw onderwijs
(schoolontwikkeling);
het delen en gebruiken van elkaars expertise.

Ieder onderwijsteam heeft nu een eigen schoolopleider
en als stichting beschikken we nu over een
Bovenschoolse Opleidingscoördinator (BOC). Dit
schooljaar wordt gewerkt aan de scholing van de
schoolopleiders en een meerjarig beleidsplan.
Gesprekkencyclus
De huidige gesprekkencyclus van De Mare voldoet
niet meer aan de eisen die we nu stellen aan professionele gespreksvoering. De Mare wil graag in gesprek
met haar medewerkers op een manier die zorgt voor
eigenaarschap, motivatie en ontwikkeling van de leerkracht. We zijn aan het onderzoeken of de methodiek
van waarderend gesprekken voeren bij ons past.
Tegelijkertijd zijn er nog twee onderdelen op het
gebied van eigenaarschap en ontwikkeling van
leerkrachten die nog ‘in de lucht’ hangen en die
tegelijkertijd of voorafgaand het invoeren van een
nieuwe gesprekkencyclus zouden moeten worden
aangepakt: het invoeren van het bekwaamheidsdossier (technisch aanwezig, maar nog niet ingevoerd)
en het professioneel statuut: welke afspraken zijn er
tussen werkgevers en werknemers over zeggenschap
en professionele standaard. Beide onderwerpen zullen
begin 2021 opgepakt worden.

Aanpak werkdruk
Directeuren onderwijsteam laten het aan hun teamleden
om jaarlijks met elkaar te adviseren op een passende
bestemming voor de extra middelen en doen vervolgens
een voorstel waarop de P-GMR instemmingsrecht
heeft. Zo wordt jaarlijks opnieuw nagedacht over
welke maatregelen een passende bijdrage leveren aan
de aanpak van werkdruk en hebben de uiteindelijk
gekozen maatregelen het benodigde draagvlak in het
team. Verreweg het grootste deel van de middelen is
ingezet t.b.v. extra inzet van onderwijzend personeel
(€65.000). In alle onderwijsteams is dit aan de
orde. Daarnaast is sprake van extra inzet van ander
onderwijsondersteunend personeel.
Huisvesting Plan in de gemeente Raalte
In 2020 is er hard gewerkt met alle onderwijspartners en
de gemeente Raalte aan het opstellen van een Integraal
Huisvesting Plan (IHPO). Het streven was om dit IHPO
gereed te hebben eind 2020. Dat is helaas niet gelukt.
We hopen in 2021 een IHPO met de gemeente Raalte af
te sluiten die ons voor de aankomende jaren comfort
geeft als het gaat om onderwijshuisvesting.
»
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Door groei op De Vogelaar was de bestaande huisvesting
te krap. In augustus 2020 heeft De Vogelaar twee lokalen
in gebruik genomen bij De Rietkraag (mijnplein). Begin
2021 is er een imago-onderzoek naar de scholen in Raalte
dorp uitgezet. De uitkomsten van dit onderzoek zijn
medebepalend voor de toekomstige huisvesting van de
scholen van de beide besturen.
Scholen voor morgen in de gemeente Olst-Wijhe
Met het project ‘scholen voor morgen’ werken de
schoolbesturen in Olst-Wijhe en de gemeente aan de
toekomst van het onderwijs. Onder het motto ‘samen werken
aan goed onderwijs’ zijn we in onze gemeente op weg naar
duurzaam onderwijs, kansrijk voor elk kind en in verbinding
met de samenleving. Samenwerking tussen basisonderwijs,
kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport is hierbij de
succesfactor.

Opstellen meerjarenbegroting
De huidige meerjarenbegroting is in december 2020
vastgesteld door de bestuurder. Deze begroting volgt de
vorige van 2020-2023 op. Op basis van de strategische en
financiële kaders wordt deze begroting opgesteld. Vanuit
het begrotingsproces voor 2021 is deze meerjarenbegroting
doorvertaald door middel van prognoses op basis
van leerlingaantallen en de personele bezetting. De
meerjarenbegroting is evenals de begroting in samenspraak
met de directeuren van de scholen en de stafmedewerkers
opgesteld. Daarmee is de realiteit zoveel mogelijk benaderd
en de toekomst zo goed mogelijk voorspeld.

Impact Coronacrisis
Door de uitbraak van het Covid-19 virus en de ontstane crisis
zijn de scholen binnen de stichting getroffen. In 2020 werden
wij tot 2x toe geconfronteerd met een lockdown waarbij
we onze scholen op zeer korte termijn dienden te sluiten.
Onderwijskundig werden wij voor een uitdaging geplaatst
om in zeer korte tijd afstandsonderwijs te realiseren. Met
vereende krachten is ons dat gelukt. Prioriteit hierin was de
continuering van het onderwijs, dan wel op afstand, en de
organisatie van de noodopvang waarbij extra aandacht was
voor kwetsbare kinderen. Onderdelen van de jaarplannen
van de scholen zijn stil komen te liggen omdat de teams
elkaar niet fysiek konden ontmoeten buiten de lessen om.
Ook toen de scholen weer geopend waren.

Het besluit over het nieuw te bouwen kindcentrum in Olst
is genomen in juni 2020 door de gemeenteraad. In Olst
komt hiervoor een kindcentrum op de locatie Averbergen,
waar de twee basisscholen Opwaardz van De Mare en de
fusieschool Olst van mijnplein gevestigd worden met ingang
van het schooljaar 2024-2025.Voorbereidingen voor de
bouw zijn volop in gang gezet.
Kindcentrum in Wijhe is in zicht
Het toekomstige kindcentrum in Wijhe komt naderbij. Voor
Wijhe en Boerhaar is het de bedoeling om het kindcentrum,
voor twee nieuwe scholen, te bouwen op het SPOC. De
benodigde fusies van de scholen van De Mare, Tellegen en
De Peperhof zijn gerealiseerd in 2020. De zo ontstane nieuwe
school de Wije komt straks op het SPOC. Samenwerking
tussen basisonderwijs, kinderopvang, voortgezet onderwijs
en sport komt op deze locatie maximaal tot zijn recht. De
gemeenteraad neemt naar verwachting voor de zomer 2021
een besluit over de investering die hiermee gemoeid is.
Sluiting school Den Nul
In voorbereiding op de nieuwe huisvesting in Olst is per 1
augustus 2020 de school in Den Nul gesloten. In augustus
2021 sluiten we de school in de Boskamp. De drie scholen
zijn dan gehuisvest op een locatie in Olst en kunnen zich als
onderwijsteam verder gaan ontwikkelen en voorbereiden
op de nieuwe huisvesting. De scholen gaan samen verder
onder de naam Opwaardz.
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Toekomstige ontwikkelingen
De huidige situatie met Covid-19 geeft uitdaging en risico’s.
Het afgelopen jaar maar ook het aankomende jaar was en
is daarmee op dit vlak financieel lastiger in te schatten. We
zien een toename in de kosten voor vervanging, ICT en
schoonmaak, en de verwachting is dat dit de aankomende
periode zo zal blijven. Daarnaast vraagt de toename van
subsidies m.b.t. leerachterstanden extra aandacht qua
besteding en verantwoording. Het is de verwachting dat het
uitgestippelde beleid voor de aankomende periode hierop
misschien moet worden aangepast. Door kort-cyclisch te
sturen en frequenter de situatie te bespreken verwachten
wij deze situatie (en bijbehorende risico’s) voldoende te
kunnen managen.

“Scholen voor
Morgen...”
Bij het opmaken van de jaarstukken is de volledig impact
van de uitbraak van het Covid-19 virus nog niet duidelijk.
Dit zal mede afhangen van de wijze waarop de uitbraak
van het virus kan worden beheerst. De consequenties van
deze uitbraak op de kwaliteit van ons onderwijs en de
vertragingen die leerlingen mogelijk hebben opgelopen zijn
bij het maken van dit jaarverslag nog onvoldoende te duiden.
We doen er alles aan om binnen de omstandigheden de
beschikbaarheid van (vervangings)personeel de kwaliteit
van het onderwijs te waarborgen. Daarbij volgen wij de
richtlijnen van het RIVM voor onze medewerkers. Voorts
zullen wij indien noodzakelijk gebruik maken van de
regelingen die aangeboden worden door de overheid. De
subsidies die door de overheid beschikbaar zijn gesteld
in het kader van de corona-achterstanden zijn voor alle
scholen aangevraagd.
Status Wesepe
In Wesepe zijn we nog in gesprek met de gemeente en
plaatselijk belang over het huisvesten van onderwijs in het
voorzieningenhart. Met de gemeente is in kaart gebracht
voor welke ver-/nieuwbouw opdracht we staan in Wesepe.
Hierover worden op dit moment de gesprekken tussen
bestuur en gemeente gevoerd.

“De Mare werkt
volgens het
principe van
beleidsrijk
begroten. ”

Verbouwing dorpshuis Welsum
In Welsum is de verbouw van het dorpshuis De Bongerd
na de zomer gestart. In februari 2021 heeft de oplevering
plaatsgevonden. Wij zijn heel blij dat we met alle partners
om ons heen in Welsum dit hebben kunnen realiseren. De
school heeft nu de beschikking over een schoolomgeving
die past bij ons huidige onderwijs en ook toekomst-proof is.
Dat we niet alleen praten over multifunctioneel gebruik van
gebouwen maar dat we dat ook laten zien in Welsum is iets
om trots op te zijn. Hiervoor spreken wij ook onze dank uit
naar onze partners in deze.
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Claudia Diepstraten en
Nicole Buist
Een hoogtepunt in 2020 is de officiële start van Opwaardz.
Hoe kijken IB-er Nicole Buist en directeur onderwijsteam OlstWelsum Claudia Diepstraten er op terug? “Hoewel er op het
eerste gezicht voornamelijk verschillen waren, bleken er ook
veel overeenkomsten tussen de drie te fuseren scholen. Het is
de kunst om hier een juiste balans te vinden. Uiteindelijk gaat
het om de kinderen van Olst.”

“Wat gunnen
wij de
kinderen
van Olst?”

“Je leidt
kinderen op
voor beroepen
die nog niet
bestaan.”

Jeelo onderwijs is gericht op
zelfinzicht
Ondertussen wordt er samen gewerkt
aan een sterke school en toekomstbestendig onderwijs. Claudia: “We
hebben samen met Obs Dijkzicht
gekozen voor Jeelo. Kinderen ervaren
de wereld als een geheel. Door samenhang in de leerstof aan te brengen en
de maatschappij bij het leren te betrekken, leggen we verbanden tussen
wat ze leren op school en de wereld
om hen heen. Talenten van kinderen
worden verder ontwikkeld. Daarnaast
is er veel aandacht voor het ontwikkelen van executieve (denkprocessen die
belangrijk zijn voor het functioneren
in het dagelijks leven) en 21e-eeuwse vaardigheden. Het vraagt ook om
participatie van ouders en in ons geval
sluit dat perfect aan bij de behoefte
van ouders.”

De directeur benadrukt dat ze een Jeelo-school in ontwikkeling
zijn. Wat de kinderen ’s morgens leren, goed lezen, rekenen en
spellen, passen ze ’s middags toe bij de projecten. Uiteindelijk
gaat het er bij Jeelo om dat het kind leert van en in de directe
leefomgeving. De maatschappij moet de klas in en vice versa.
De hele school is met hetzelfde project bezig. Ieder op zijn eigen
niveau. Nicole legt uit hoe het er in de groepen aan toe gaat:
“Kinderen leren bijvoorbeeld hoe ze een goede brief schrijven,
hoe je telefoneert, maar ook hoe je omgaat met tegenslag. En
welke woorden je daar dan aan geeft. We proberen kinderen
bewust te maken van hun eigen ontwikkeling en daar ook zelf
verantwoordelijkheid in te pakken. Met het excuus dat ‘mama de
gymtas is vergeten’ kom je in groep 7 dus niet meer weg.”
Bouwen aan een Kind Centrum
“Alles hier voorziet in onze wens om uiteindelijk een Kind
Centrum te kunnen realiseren,” legt Claudia uit. “Het houdt in dat
alle partners rondom onderwijs, kinderopvang, sport en cultuur
voor kinderen samengevoegd worden. Uiteindelijk kunnen we
zo, in een doorgaande lijn, gezamenlijk zorgdragen voor de
kinderen van 0 tot 12+ jaar in Olst. Zo kun je het kind zijn of haar
hele jeugd volgen en vindt er minder overdracht plaats met de
kans op verlies van informatie. We willen ieder kind in zijn of
haar kracht zetten.”
Zorgen voor een fijne en gezonde schooltijd
Nicole vertelt: “Afgelopen jaar hebben we een nieuwe
zorgstructuur ontwikkeld, passend bij onze situatie. Als je in
een fusietraject zit is het belangrijk dat de neuzen dezelfde kant
opstaan, je dezelfde taal spreekt en iedereen goed weet hoe
de zorgstructuur in elkaar steekt, zodat we de beste zorg voor
kinderen kunnen garanderen.”
Elke dag is een ontdekkingstocht
Opwaardz: uit de nieuwe naam spreekt eigenzinnigheid. Claudia:
“Deze regio is verbonden met water, de IJssel. Het refereert dus
aan de stroming, de goede kant op. En door wat weerstand te
bieden kun je kinderen nieuwsgierig maken, uitdagen. Daarom
schrijven we een d en een z aan het eind. Onze slogan sluit
hier ook op aan: Elke dag is een ontdekkingstocht. Dat betekent
voor zowel de kinderen als de leerkrachten dat we niet in het
verleden blijven hangen. En dat iedere dag nieuwe kansen biedt.”

“Hoewel we nog middenin de fusie zitten, zijn er al grote
stappen gezet,” vertelt Claudia bevlogen. “De Klimboom
in Boskamp, Ter Stege in Olst en Holsthoek Den Nul
zijn samengevoegd en gaan verder als één school. De
gebouwen en het onderwijssysteem waren toe aan
vernieuwing. In Den Nul zijn de deuren in 2020 definitief
gesloten. Aankomend schooljaar starten we gezamenlijk
verder op één locatie onder de naam Obs Opwaardz.”
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Om de fusie in goede banen te leiden verdeelden Jantien en
Karin de taken. Jantien richtte zich met name op ‘de buitenwacht’.
Karin hielp mee de interne zaken op de beide scholen in Wijhe te
organiseren. Na meerdere locaties bekeken te hebben bleek De
Peperhof de beste plek voor de 150 leerlingen. De Tellegen sloot.

Jantien Hartkamp en
Karin Rondhuis
“Het voelt alsof het altijd al zo was.” Directeur Jantien Blankhorst
en IB-er en locatie-coördinator Karin Rondhuis delen berusting.
Verwar dat niet met gelatenheid want aan energie lijken ze
beiden geen gebrek te hebben. “De nieuwe naam zit ons als
gegoten. De kinderen kunnen het samen goed vinden en het
team is ontzettend gedreven.” De Peperhof en Tellegen in Wijhe
fuseerden in 2020 tot Obs de Wije.

“Wij en je
= samen:
de WIJE”

De nieuwe start verdiende een nieuwe
naam. “Sinds augustus 2020 dragen we
deze naam. Wije knipoogt natuurlijk
naar Wijhe. Het krachtige is dat er ‘wij’
en ‘je’ in zit. Een leerling staat er nooit
alleen voor. Het staat voor verbinding.
En dat je kunt zijn wie je bent.”

De zachte landing
“In 2019 hebben we een klankbordgroep opgericht waarin
ouders en leerkrachten hun krachten bundelden. Het zorgde
voor verbinding en beweging. Samen kozen we de beste weg
om de scholen samen te brengen. Het werd een zachte landing,
waarbij we de tijd namen om elkaar te leren kennen. Maar wel in
een goed tempo,” vertellen Jantien en Karin bevlogen. “Destijds
zijn we al gestart met gezamenlijke gymlessen van beide groepen
3 bijvoorbeeld. Ouders reageerden enthousiast want nu waren
er meerdere kinderen in een groep en konden er leukere
verjaardagsfeestjes gevierd worden. Zo leerden zij en wij elkaar
kennen, konden we afstemmen en van elkaar leren. Uiteindelijk
verliep alles sneller dan verwacht.”
Luisteren, transparantie: ingrediënten van het succes
“Wij denken in mogelijkheden. Corona zorgde dus ook
voor kansen. Zo kon de aannemer eerder starten door het
thuisonderwijs. En wij konden eerder verhuizen,” vertelt Jantien.
Karin vult aan: ”De Tellegen bestond 60 jaar en het werd
gesloten. Dat verdiende een daverend feest. Aangezien dat niet
kon hebben we een pannenkoekenkraam op de parkeerplaats
gezet. Dat kon immers wél. Zo konden we alsnog naar ouders
luisteren zodat zij zich gehoord voelden. Het succes zit ‘m
denk ik vooral in het luisteren en de transparantie. We hebben
verschillende communicatiekanalen opgezet zodat de ouders
werden meegenomen in het proces. Denk aan nieuwsbrieven,
ouderavonden, koffie-ochtenden een pubquiz voor ouders.
Maar ook door vragen met daden te beantwoorden. Er bleek de
eerste periode behoefte te zijn aan klaar-overs; daar hebben we
voor gezorgd. En ouders wilden het aquarium van De Tellegen
verhuizen, dat is gebeurd.” Jantien: “We willen samen de school
in en van Wijhe zijn. Dus we handelen met respect.”

“Het is prachtig
om zo’n proces te
begeleiden.”
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Claudia Diepstraten
Er was eens… een school met zo’n 25 kinderen in 2020. Klinkt
dat fabelachtig? Niet als je in Welsum woont. Daar bleek het
dorpshuis de ideale plek was voor de school, de bibliotheek,
de brandweer, sportverenigingen, kinderopvang, vertier voor
ouderen en een gezellig terras. En zo geschiedde Dijkzicht
verhuisde. Claudia Diepstraten, directeur onderwijsteam OlstWelsum, roemt de Welsummenaren: “Ik ben ontzettend trots op
de samenwerking met alle betrokkenen. En vooral op de ouders
en het team!”

“Dijkzicht:
dit is de
definitie van
samen.”

Het kleine aantal leerlingen op Dijkzicht zorgde voor een
onhaalbare exploitatie, werd jaren geleden geconstateerd. Met
name de huisvesting bleek te duur. Verhuizing naar dorpshuis
De Bongerd bleek de oplossing. Het team is klein maar van
alle markten thuis. In de media was er tevens aandacht. Zo
publiceerde De Stentor over Teun van 6 in oktober 2020, die
metselde aan een muurtje voor zijn eigen nieuwe school. Claudia
vult trots aan: “En de ouders hebben nadat het ontwerp klaar
was, het gehele schoolplein gerealiseerd.”
‘Altijd denken in mogelijkheden’
“Eind 2020 was de verbouwing klaar en in februari 2021
verhuisden we. Corona zorgde voor uitdagingen, maar ook
kansen,” legt Claudia uit. “Door het online-onderwijs konden we
tijdig spullen inpakken. Dankzij extra formatie vanuit ‘Scholen
voor morgen’ het project van De Mare en mijnplein, waar alle
schoolbesturen in Olst-Wijhe samenwerken, konden we met de
inzet van het hele team en een extern verhuisbedrijf voortvarend
verhuizen.
Met de kinderen de bouw bezoeken
“Met de kinderen hebben we de bouw regelmatig bezocht. Het
is een heel open ruimte met veel licht geworden. Er zijn twee
leslokalen gerealiseerd, een voor groep 1 tot en met 4 en een
voor groep 5 tot en met 8. In het midden is een lesplein, waar
de onderwijsassistent begeleidt. De kinderen hebben geen vast
tafeltje, maar kunnen zelf kiezen waar ze aan het werk gaan.
We kunnen gebruik maken van de centrale bibliotheek en de
sporthal. De personeelskamer zal tevens de vergaderruimte zijn.
Het vraagt dus om concrete afspraken, met het grote voordeel
dat het gebouw zowel overdag als ‘s avonds door verschillende
mensen wordt gebruikt.”
Dijkzicht + Opwaardz + Jeelo = samen sterk
“Het grote voordeel is dat Dijkzicht, want de naam is behouden,
samen met Opwaardz een nieuw onderwijsconcept kon
ontwikkelen met beiden een nieuw samenhangend logo. Samen
kozen we voor de Jeelo-methode. De gedachte is dat je leert
waarom iets zinvol is. De link met de praktijk is groot. Zo blijft
de stof niet theoretisch maar zie je direct wat het je brengt in
het dagelijks leven. Bij een bepaald onderwerp bijvoorbeeld,
kan een ouder vertellen over zijn of haar beroep. Dat brengt
de leerstof heel dichtbij en maakt het vooral leuk. Bij Jeelo zijn
uitdaging, onderzoeken, presteren en samenwerken belangrijke
pijlers.” Lachend: “En met dat samenwerken zit het in Welsum
al wel goed!”
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