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Besturenfusie
Ledenvergadering 25 januari om 20.00 uur
KOMT ALLEN!
Vijf besturen van een zestal basisscholen in de Alblasserwaard zijn voornemens bestuurlijk met elkaar te fuseren. Het betreft christelijke basisscholen
uit Bleskensgraaf, Goudriaan, Nieuw-Lekkerland, Ottoland en Wijngaarden.
Met deze fusie willen de besturen voor de toekomst de huidige onderwijskwaliteit vasthouden, personele en financiële kwetsbaarheid verminderen en alle huidige scholen in stand houden. Begin volgend jaar leggen de
besturen de besluitvorming ter goedkeuring voor aan hun ledenvergaderingen.
In 2015 zijn de besturen gestart met een gezamenlijk onderzoek naar de
meerwaarde van een besturenfusie. Door middel van een stuurgroep en
werkgroepen, bestaande uit bestuurs- en directieleden is hard gewerkt aan
het in kaart brengen van de huidige situatie, eventuele belemmeringen bij
een besturenfusie, de gewenste situatie, meerwaarde van en aanbevelingen met betrekking tot een besturenfusie.
Aanleiding voor het onderzoek is dat de verantwoordelijkheden die
vanuit het rijk bij scholen neergelegd worden steeds groter en de wetgeving
steeds ingewikkelder worden. Te denken valt aan onder anderen de verantwoordelijkheid voor het groot onderhoud van schoolgebouwen en de wetgeving rondom het aanstellen van
personeel. Schoolbestuursleden dragen in de huidige
situatie als vrijwilligers grote verantwoordelijkheid.
Daarbij komt dat het vinden van (capabele) bestuursleden steeds moeilijker wordt. Tot slot stelt leerlingenkrimp besturen voor ingewikkelde vragen.
De genoemde scholen zijn op basis van het onderzoek tot de conclusive
gekomen dat het bundelen van krachten in de vorm van besturenfusie bijdraagt aan de continuïteit en kwaliteit van het christelijk onderwijs in de
Ablasserwaard.
De zes scholen worden ondergebracht in een nieuwe vereniging: Vereniging voor Scholen met de Bijbel Alblasserwaard. Binnen de nieuwe vereniging zijn drie belangrijke organen die met elkaar verantwoordelijk zijn voor
de scholen: algemene ledenvergadering, college van bestuur en raad van
toezicht. Iedereen die de grondslag van de vereniging onderschrijft kan lid
worden van de nieuwe vereniging en daarmee invloed uitoefenen. Directie
en leerkrachten op de afzonderlijke scholen krijgen, zolang de resultaten
goed zijn, veel vrijheid om het onderwijs vorm en inhoud te geven passend
bij de betreffende locatie. Het uitgangspunt is ‘Lokaal wat kan, centraal wat
moet’. Lokale invloed van leden op het benoemen van personeelsleden blijft er via de locatieraad, die betrokken wordt bij sollicitatiegesprekken.
Mr. W. van Leussen, technisch voorzitter van de stuurgroep besturenfusie,
is trots op het vele werk dat er is verzet door alle betrokkenen en tevreden
met het resultaat: “Samen staan de scholen sterker in de vragen en
uitdagingen die nu en in de toekomst op de scholen zullen afkomen. Alle
betrokkenen zijn ervan doordrongen dat het een goede zaak is om de
krachten te bundelen”.
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Deze nieuwsbrief is
ook te vinden op onze
WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.nl
Vertrek
familie Hussein
In de kerstvakantie is
de familie Hussein verhuisd naar Gorinchem.
Daarmee nemen we
onverwachts afscheid
van 4 leerlingen:
Nada (groep 8)
Samah (groep 7)
Heba (groep 5)
Mohamad (groep 3)
We wensen hen het allerbeste toe op hun
nieuwe school en in
hun nieuwe woonplaats.

Nieuwe
Schoonmaaksters
Met ingang van januari
2017 heeft de school
twee nieuwe schoonmaaksters. Dit zijn
Nelleke Verburg en
Jeannette Pellikaan.
Ze zijn in de kerstvakantie al enthousiast
begonnen aan hun
werk en je merkt nu al
dat de school een stuk
schoner is dan we gewend waren. Dat belooft veel goeds!
Dames, hartelijk welkom en fijn dat jullie
deze klus willen oppakken.

N um m e r 7

Werkzaamheden BRUG
vanaf maandag 16 januari a.s.
De gemeente Molenwaard heeft aan aannemersbedrijf Damsteegt de opdracht gegeven om de brug naar de basisschool en de brug aan de BOneven te vervangen. Tevens wordt er een nieuwe brug aangelegd naar
de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen bij de basisschool.
De werkzaamheden starten op maandag 16 januari en zullen naar verwachting, afhankelijk van het weer, vier weken duren. Het bouwen van de
bruggen twee en drie zal gelijktijdig beginnen. Aansluitend wordt de brug
en het asfalt aan de B-Oneven vervangen. Er wordt een tijdelijke noodbrug
gemaakt naar de basisschool. Deze brug is er alleen voor noodgevallen.
Leerlingen van de basisschool kunnen gebruik maken van de ingang via
het Wellantcollege, op deze wijze voorkomen we dat er leerlingen en ouders in het werkgebied komen. Dit komt de veiligheid ten goede.
De docenten van het Wellantcollege zullen tijdelijke parkeren achter Graafdijk oost 1. Hierdoor is het parkeerterrein aan de voorkant van het Wellantcollege beschikbaar voor ouders die de leerlingen van de basisschool
komen brengen en halen.
Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer mogelijk. De
hulpdiensten zijn op de hoogte van deze afsluiting.

Inschrijving nieuwe leerlingen
maandag 6 februari a.s.
Begin februari is er weer gelegenheid uw
kind in te schrijven op onze school. U en uw
kind zijn welkom op maandag 6 februari
voor een kennismakingsbezoek tussen
15.30 en 16.30 uur. De inschrijving is bedoeld voor kinderen die voor 1 oktober 2018 de leeftijd van vier
jaar hopen te bereiken. Tijdens het kennismakingsbezoek nemen
we een kijkje in de kleutergroep. De groepsleerkracht van groep 12 zal aanwezig zijn om met u en uw kind kennis te maken en eventuele vragen van uw kant te beantwoorden. Wilt u een document
meenemen waar het BSN-nummer van uw kind op staat? Mocht u
verhinderd zijn, dan kunt u met ons een afspraak maken voor een
andere datum. Wilt u zo vriendelijk zijn om “nieuwe” ouders, die
deze nieuwsbrief niet krijgen, over deze datum te informeren?

NIEUWSFLITSEN
Tafeltennis TALANI
__________________
Er hebben weer een aantal kinderen meegedaan
aan het tafeltennisfeest
van Talani in Nieuwpoort.
Milan Houweling, Timme Kollenstaart, Jort
Blom, Arwin Aanen,
Leonhard Geurtsen en
Samuel Gijsen gingen
met een mooie prijs naar
huis.

Dammen Molenwaard
__________________
Zaterdag 14 januari doen
twee teams van onze
school mee met het Molenwaarddamtoernooi in
het Dorpshuis Ottoland.
Aanvang: 10.30 uur
Prijsuitreiking: 14.10 uur
We wensen ze veel
succes!

Oeps...Hoofdluis!!
___________________

Bij de laatste controle is
gebleken dat er kinderen met hoofdluis op
school zijn.
Wilt u hier allemaal
goed kennis van nemen
en indien nodig actie
ondernemen?

