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Fusieschool Zevenhuizen
Vanaf 1 augustus 2022 telt het dorp Zevenhuizen
nog één basisschool. Deze school ontstaat door
een scholenfusie tussen cbs De Delta en obs Het
Veenpluis. De scholen bundelen hun krachten en
gaan samen een toekomstbestendige school vormen. Deze scholenfusie heeft instemming van de
afzonderlijke Medezeggenschapsraden.
Op het moment dat deze folder gemaakt wordt,
zijn bovengenoemde scholen nog zelfstandige
scholen en wordt de fusie voorbereid. Met deze
folder willen we u alvast een beeld geven wat de
speerpunten van de nieuwe school zullen zijn.
Naam
De leerlingenraden van De Delta en Het Veenpluis bereiden de naamgeving van de fusieschool voor. Leerlingen
en hun ouders mogen meedenken over een passende
naam. Wanneer deze naam bekend is, zullen het logo en
de website voor de nieuwe school ontworpen worden.
Schoolgebouw
In het schoolgebouw van obs Het Veenpluis zal de nieuwe
school gehuisvest worden. Bij het gebouw worden units
geplaatst om alle leerlingen en ook de kinderopvang een
plek te kunnen bieden. Het schoolgebouw zal opgeknapt
worden, waardoor we toekomstbestendig onderwijs kunnen geven vanuit onze visie. De schoolbibliotheek en een
wetenschap- & technologieruimte zullen zeker deel gaan
uitmaken van het schoolgebouw. Aan de omgeving zal
aandacht besteed worden. We vinden het belangrijk dat
leerlingen zich buiten goed kunnen bewegen. We hopen
dat er over een aantal jaren een nieuwe school voor ons
gebouwd wordt in Zevenhuizen.

Identiteit
De fusieschool is een samenlevingsschool. We maken
deel uit van de samenleving én we leven samen op
school. Iedereen is welkom. Respect en verbinding zijn
onze kernwaarden. De vormgeving van ons onderwijs
staat in het teken hiervan. Levensbeschouwelijk onderwijs
doet ertoe. Voor ons is het vooral belangrijk wie je bent
en wie je wilt zijn. Daarbij hebben we belangstelling voor
de ander. Veelkleurigheid omarmen we en er wordt samen
gevierd. Onze regels en afspraken zullen helder zijn. Dit
geeft duidelijkheid voor iedereen binnen de school.
Onze missie
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen elke dag
met plezier naar school gaan. Zo kunnen leerlingen zich
goed ontwikkelen. Daarvoor zijn ook veiligheid en vertrouwen nodig. We willen onze leerlingen laten ontdekken
en verwonderen. Dat is belangrijk voor nu en voor later.
We gaan voor goed en betekenisvol onderwijs voor álle
leerlingen.
Onze visie
Onze samenleving verandert snel. Het is onze overtuiging
dat kinderen vooral hun talenten moeten ontwikkelen om
zich zelfstandig te kunnen bewegen in de maatschappij,
nu en later. Het opdoen van kennis en het ontwikkelen van
vaardigheden zijn daarbij van grote betekenis. Ook het
kennen van jezelf en je eigen houding worden op school
centraal gesteld. Het werkconcept Critical Skills helpt
hierbij. Dit concept is gericht op zelfbewustzijn, onderscheidingsvermogen, zelfstandigheid, flexibiliteit, creativiteit, verantwoordelijkheid en samenwerking. Presentatievaardigheden, het mogen laten zien wat je kent, kunt en
wie je bent willen we stimuleren. Diepgang komt boven
oppervlakkigheid. Waar het kan, werken we graag samen
met de omgeving, het dorp, van de school.

Onderwijs
Beide scholen werken nu al met stamgroepen. Verschillende leeftijdsgroepen vormen samen een stamgroep.
De leerkracht is vooral een coach een geeft instructies.
Leerlingen krijgen hierdoor onderwijs op maat. Leerlingen
verwerken de gekregen instructies zelfstandig of samen op
het leerplein waar ze worden begeleid door onderwijsassistenten. Bij het inoefenen van leerstof worden Chromebooks, maar ook pen en papier gebruikt.
In de ochtenden zal er vooral ruimte zijn voor taal, spelling,
rekenen, lezen en schrijven. Op de middagen zullen we in
leerrijke ateliers vooral aandacht besteden aan wereldoriëntatie in de breedste zin van het woord.
Methodes die op de fusieschool gebruikt gaan worden,
worden in het voorbereidingsjaar onderzocht.
Het nieuwe team wordt gevormd door de twee betrokken
schoolteams samen te voegen. In het voorbereidingsjaar
trekken de juffen en meesters al veel samen op en wordt
besproken hoe het onderwijs vormgegeven wordt. Er is
veel enthousiasme en een goede sfeer. Het nieuwe team is
gemotiveerd om het onderwijs samen vorm te gaan
geven.

Ouderbetrokkenheid
Een school wordt gevormd door leerlingen, hun ouders
en het team. Op de fusieschool hopen we op een grote
ouderbetrokkenheid. Ouders zien we als partners. Hun
kinderen worden ons toevertrouwd en daarom vinden we
het belangrijk om op diverse manieren samen te werken en
geregeld in gesprek te gaan. Via het Ouderportaal verzorgen we de communicatie vanuit school.
Welkom
Wanneer de fusieschool van start gaat, kunnen we u natuurlijk een beter beeld geven hoe het onderwijs op de nieuwe
school eruit gaat zien. We hopen dat u door deze folder
alvast een goede indruk hebt gekregen. We nodigen u van
harte uit om nader kennis te maken. Voor een gesprek en
een rondleiding kunt u contact met ons opnemen.
Lars van Ravenhorst, directeur obs Het Veenpluis
Betty Douma, locatieleider obs Het Veenpluis		
Tel. 0594-631755 / veenpluis@quadraten.nl
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