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Belangrijke data:
13-02
14-02
15-02
15-02
21-02
21-02
21-02
22-02
23-02
23-02

VO-verwijsgesprekken met kind en ouder(s)
Stakingsdag – Finneblom is gesloten
Bijeenkomst directies PCBO Smallingerland & OPO Furore
Bijeenkomst daltoncoördinatoren
Bibliotheekbezoek groep 3&4
Bijeenkomst voorleeskoffers
Kanjertraining voor het team – kinderen om 12:00 uur vrij
Meegeven van portfolio’s
Dalton Regiodag voor teams – kinderen zijn deze dag vrij
Start voorjaarsvakantie

05-03
05-03
05-03
06-03
07-03
13-03

Weer naar school
Start project afval
Bijeenkomst Kanjertraining
Contactmiddag/-avond
Contactmiddag/-avond
Start handvaardigheid
meester Jan Cees
Finneblomke verschijnt

13-03

Aanwezigheid directie
12/02 – 16/02
19/02 - 23/02
05/03 – 09/03
12/03 – 16/03

maandag
✓
✓
✓
✓

dinsdag
middag
✓

woensdag
middag
✓
✓
✓

donderdag
✓
Groep 7&8
Groep 7&8
✓

vrijdag
✓

Voorleeskoffers
We kijken terug op een zeer leuke ochtend in ’t Bynt (17 januari). De aanwezige ouders zijn heel
enthousiast met de boeken aan de gang gegaan. Zo enthousiast zelfs dat materialen meteen van huis
werden opgehaald. Omdat het niet gelukt is om alle materialen te verzamelen en de koffers dus compleet
te maken, hebben we gekozen voor nog een ochtend. Op 21 februari komen de ouders opnieuw samen in
By de Boarne (inloop 08:45 uur; 09:00 – 11:00 uur).
Informatiebijeenkomst 25 januari
We kijken met een positief gevoel terug naar de informatiebijeenkomst over de te verwachten krimp en
de eventuele gevolgen daarvan. Om een beeld te krijgen van de meningen van alle ouders zal er een
digitale enquête worden opgesteld. U wordt hier ter zijne tijd over geïnformeerd.
Inspectiebezoek
Op 1 februari heeft de Inspectie van het Onderwijs onze school voor het thematisch schoolbezoek ‘Op
naar het VO! bezocht. Het onderzoek vond plaats om informatie op te halen vanwege de taak toezicht te
houden op het onderwijsstelsel. In een open gesprek hebben wij verteld en laten zien hoe wij het thema
invullen. De aanbevelingen die wij vanuit de Inspectie hebben meegekregen, bespreken we in het hele
team; aanbevelingen die wij mee gaan nemen verwerken we in onze documenten.
Dalton en Building Learning Power (BLP)
In de maand januari hebben wij de kernwaarde samenwerken meer aandacht gegeven in de klassen. In de
BLP-training is ook het aspect ‘samenwerken’ uit de leerspier Interactie behandeld. Tijdens deze
bijeenkomst hebben we met elkaar gesproken over de volgende vragen:
•
•
•

Welke strategieën heb je nodig om te kunnen samenwerken?
Wat zijn goede samenwerkopdrachten?
Wat willen wij zien op het gebied van samenwerken op de Finneblom

o.d.s de Finneblom l ’t Hernstje 1, 9212 PJ Boornbergum l 0512.382700 l finneblom@opo-furore.nl

In de praktijk blijkt samenwerken niet eenvoudig; kinderen werken bijvoorbeeld naast elkaar en niet met
elkaar. Hoe zorgen we ervoor dat elk kind een bijdrage levert en op de hoogte is van de stappen die de
andere kinderen hebben gezet. De volgende stap binnen de Finneblom is het in kaart brengen van de
verschillende strategieën m.b.t het samenwerken.
Kanjertraining
Het team heeft de eerste Kanjertraining gevolgd. We hebben gesproken over
de petten en de bijbehorende afspraken, over vertrouwen, over twee
mentaliteiten en o.a. de oefening ‘motor en benzine’ uitgevoerd. De tweede
bijeenkomst vindt plaats op 21 februari. Op maandagavond 5 maart vertelt
de trainster u wat de verschillende onderdelen inhoudt. Wij zijn erg enthousiast
over de methode. Zien wij u op 5 maart? U kunt zich via de agenda in MijnSchool
aanmelden.

Feilich op ‘e dyk
A.s. donderdag, 15 februari presenteren de vijf creatieteams die aan de slag zijn gegaan met het
onderwerp verkeersveiligheid hun ideeën. Het publiek heeft tijdens deze bijeenkomst een belangrijke rol.
Zij mag namelijk reageren op hun ideeën en hen voorzien van tips en adviezen. Wat kan beter, anders en
wat kunnen aanvullende maatregelen zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren door aanpassing van het
weggedrag. Kortom, het publiek wordt om hun mening gevraagd! De bijeenkomst vindt plaats in het
gebouw van de Regon Milieuservice, Tussendiepen 78 in Drachten. Het begint om 16:00 uur en de
organisatoren verwachten rond 19:00 uur af te ronden. Een maaltijd is inbegrepen. U kunt zich via
i.poortenaar@smallingerland.nl of via 0512.581234 aanmelden.
Unieke kans
De kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 hebben al een uitnodiging meegekregen om zich op te geven voor
een basketbalclinic. U kunt uw kind via juf Jolanda aanmelden (j.dejong@opo-furore.nl) . Voor meer
informatie kunt u ook op www.bvpenta.nl/henkpieterse kijken.
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Bericht vanuit de onderwijsbesturen OPO Furore en PCBO Smallingerland onderzoeken de mogelijkheid
tot het vormen van een holding.
Het openbare schoolbestuur OPO Furore en het christelijke schoolbestuur PCBO Smallingerland
onderzoeken de mogelijkheden tot het gezamenlijk vormen van een holding.
Dit is een bestuursvorm waarbij een overkoepelende organisatie wordt gevormd waarbinnen de
afzonderlijke organisaties zelfstandig blijven bestaan. Overkoepelend zijn een servicebureau, College van
Bestuur en Raad van Toezicht ingericht. De holding fungeert daarmee als een moederorganisatie met
verschillende dochters.
Directe aanleiding voor dit onderzoek is de zoektocht van beide organisaties hoe financieel gezond te
blijven in de toekomst. De beide besturen verzorgen onderwijs in een demografische krimpregio. Dit
betekent: minder leerlingen, minder inkomsten en op een aantal domeinen gelijkblijvende kosten.
Het onderzoek naar de holding gaat echter niet alleen over het zoeken van samenwerking die mogelijk een
efficiëntere bedrijfsvoering gaat opleveren. Het gaat ook inzicht geven op welke, niet-financiële, domeinen
samenwerking meer kracht en kwaliteit van onderwijs kan genereren voor kinderen en medewerkers. Het
mooie is dat dit binnen een holding kan met behoud van eigen waarden en eigen identiteit. De
verwachting is dat in het voorjaar van 2018 dit onderzoek afgerond is.
OPO Furore en PCBO Smallingerland werken sinds geruime tijd op diverse vlakken samen. OPO Furore
bestaat uit 22 basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs die zich bevinden in de gemeenten
Smallingerland en Tytsjerksteradiel, PCBO Smallingerland bestaat uit 11 basisscholen in de gemeente
Smallingerland, één school voor speciaal basisonderwijs en één basisschool in de gemeente Opsterland.
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