Fusieflits
Ik en jij wordt WIJ
Het verhaal van de nieuwe school
Het onderwijs in Koudekerk aan den Rijn wordt nieuw leven ingeblazen: met
een pracht van een school willen we een frisse start gaan maken. Zoals u weet
zijn we al ruim een jaar aan het nadenken over wat een fusie van de Rank en
de Rijnschans voor mogelijkheden kan bieden voor de toekomst van Koudekerk
aan den Rijn. In die tijd zijn er -onder begeleiding van Ronald de Bie- mooie
stappen gezet. Zo zijn de directeuren en de teams een aantal keren bij elkaar
gekomen, heeft een projectgroep nagedacht over wat grote onderwerpen als
Leren, Welbevinden en Ervaren betekenen in een samenwerkingsschool en is er
voor beide oudergroepen een ouderavond in de Brugkerk geweest.

Volgende stap
Inmiddels zijn we toe aan een nieuwe stap. We willen alle inzichten,
dromen en wensen met elkaar verdiepen, verbinden en uitwerken tot
heldere doelen en plannen. Dat betekent dat we vanaf nu gaan werken
met

een

nieuwe

procesbegeleider

Peter

Helmantel.

Hij

is

erin

gespecialiseerd om samen met alle betrokkenen vorm te geven aan de
voortgang van dit proces. We werken in deze onderzoeksperiode toe
naar 14 maart 2023. Op die avond zullen beide medezeggenschapsraden
zich uitspreken over de fusie. Verderop in deze Fusieflits leest u op welke
momenten we u graag ontmoeten om te vertellen over de plannen en
daarover uw mening te horen.

Team- ontwerp- en ontdekkingsmiddag
Op 19 oktober in de middag zijn de teams van de Rank en de
Rijnschans bij elkaar gekomen om na te denken over wat onze
drijfveren zijn om goed onderwijs te verzorgen.
Hoe mooi is het om te ontdekken dat we deze passie delen en er
hier een basis ligt om op 4 onderwerpen dieper in te gaan.
Waarom vinden we Welbevinden, Leren en Ervaren belangrijke
pijlers? En wat betekent dat voor de huisvesting?

Opbrengsten
‘‘Welbevinden’ vinden we met stip op 1 een belangrijk domein.
Relatie, vertrouwen, ruimte voor elkaar en samenwerken bleken sleutelwoorden.
School is de plek waar iedereen kan leren. Waarom worden we enthousiast van
spelend leren? Hoe halen we de wereld de school binnen? Hoe kunnen we zorgen
voor prikkelend onderwijs? Wat betekent dat voor creativiteit en expressie?
Kortom: hoe zorgen we dat spelen, ontdekken en leren hand in hand gaan?
We hebben nu twee gebouwen. Nieuwbouw is voorlopig nog niet aan de orde.
Hoe kunnen we beide gebouwen zo goed mogelijk gaan gebruiken, passend bij
het onderwijs waar we enthousiast van worden? Ook daar zijn de mogelijkheden
met voor- en nadelen onderzocht en beginnen de eerste ideeën te ontstaan hoe
dat passend bij het onderwijs georganiseerd kan worden.

Identiteit: Een samenwerkingsschool,
wat een feest
Hoe gaan we zorgen dat de trots van de openbare Rijnschans en de christelijke Rank
samen komen in een school die met vlaggen en wimpels wordt verwelkomd?
Veel aspecten moeten worden verkend en uitgewerkt voordat er feest kan worden
gevierd. Onder leiding van Erik Renkema is op 19 oktober in de avond de werkgroep
Identiteit (voorheen projectgroep) aan de slag gegaan. De groep bestaat uit directeuren,
ouders en leerkrachten van beide scholen. Nagedacht is over welke waarden ten
grondslag liggen aan de identiteit van onze beide scholen. Mooi om te ontdekken dat
waarden als vertrouwen, open staan voor elkaar, accepteren, samenwerken
en verbinden in de missie/visie van zowel de Rank als de Rijnschans zijn te lezen en niet
gerelateerd zijn aan een geloof of overtuiging. Vanuit deze gedachte gaan we verder
uitwerken wat dit betekent voor de Nieuwe School.

Ouders: denk mee!
Dit fusieproces is voor alle betrokkenen spannend en daarom nemen we u graag
mee! U wilt misschien meer weten over onze drijfveren voor goed onderwijs en onze
plannen en ideeën; mogelijk heeft u vragen n.a.v. deze Fusieflits. Anderzijds horen we
van u graag hoe u erin staat en wat u ons wilt meegeven in dit proces.
Op donderdag 3 november a.s. van 19.30 -20.30 uur is er een inloopmoment voor
ouders van beide scholen op de Rank. In dit uur vertellen we inhoudelijk wat de
opbrengsten tot nu toe zijn ten aanzien van de belangrijkste pijlers welbevinden,
leren en ervaren. En over de ontwikkelingen op het gebied van identiteit en
huisvesting. Er is alle ruimte om mee te denken en vragen te stellen, zodat we na dit
uur van elkaar weten waar we staan. Fijn als u erbij bent!

Een blik vooruit
Datum

Plaats

Activiteit

donderdag 03 november
19.30-20.30 uur

Rank

informatieavond alle ouders

Inloopuur 1 met koffie.
Beide directeuren zijn dan op de Rijnschans
U hebt de gelegenheid uw vragen en suggesties te delen.

vrijdag 18 november
8.30-9.30 uur

Rijnschans

maandag 21 november

Rijnschans

informatieavond alle ouders

Rank

Inloopuur 2 met koffie
Beide directeuren zijn dan op de Rank
U hebt de gelegenheid uw vragen en suggesties te delen.

woensdag 30 november
8.30-9.30 uur

maandag 19 december

Fusieflits en fusiebrochure met een beeld van de nieuwe
school

maandag 9 januari 2023

Ouderraadpleging waarbij we u vragen om uw reactie
op het fusieproces. Hier kunt u nog een keer uw
bevindingen meegeven zodat we weten waar we nog
meer kunnen verduidelijken. Op deze manier krijgen de
medezeggenschapsraden input van hoe u als ouder kijkt
naar het fusieproces

dinsdag 14 maart 2023

Uitspraak beide medezeggenschapsraden over
voorgenomen fusie

augustus 2023

Start van de samenwerkingsschool?

Hoe dan ook
augustus

2023

We hebben de afgelopen weken gepassioneerd en vanuit de inhoud
samengewerkt om na te denken over de kansen die een Nieuwe School in
Koudekerk kan bieden. Wij hopen dat u ons enthousiasme herkent in deze
Fusieflits. Graag gaan we verder op pad en hopen u gedurende dit traject
regelmatig te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Peter Helmantel, Eveline Vos, Els Rozema en Yvonne van der Geest

