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BUITENGEWOON!

Wat betekent buitengewoon? De Van Dale schrijft: bui·ten·ge·woon afwijkend van
het gewone; meer dan gewoon: een buitengewoon talent; buitengewoon goed .

In de ouderbijeenkomst van 30 maart noemden we ook buitengewoon onderwijs
en buitengewoon ontwikkelen. Enerzijds kan dit betekenen dat het nieuwe IKC dus
meer is dan gewoon. Buitengewoon goed!
Buiten-gewoon kan ook betekenen dat buiten gewoon gaat worden. Ruimte voor
buiten spelen en buiten leren!

In deze nieuwsbrief blikken we uitgebreid met u terug op de laatste
ouderbijeenkomst en nodigen we u uit om met ons verder te dromen over ons
nieuwe IKC!

Esther Jobsen en Frank de Bruin

Verslag ouderbijeenkomst ..........................................  - pagina 2
Uitnodiging brainstormsessie .....................................  - pagina 3
Interview met ouders over de ouderbijeeenkomst  - pagina 4 & 5



Op dinsdag 30 maart is er een online
ouderbijeenkomst geweest voor ouders van De
Wiekslag, Wereldwijzer en Puck&Co.
In deze bijeenkomst is er teruggeblikt op het proces
tot dan toe en vooruit gekeken naar wat ons voorligt.
Dat allemaal met het oog op 1 augustus 2023, de
beoogde datum waarop we het nieuwe gebouw
zullen betrekken.

Inleiding
met de opening van het gebouw in augustus
2023 als stip op de horizon hebben we
besproken welke stappen er zijn gezet in het
proces en welke stappen er nog gezet moeten
worden richting nieuwbouw.

In gesprek
Vervolgens is er in drie subgroepen met
ongeveer 2 á 3 ouders per school, aangevuld met
2 á 3 leerkrachten doorgepraat over het nieuwe
IKC.

Er is gedroomd, er is gebrainstormd. Er is gepraat
over waarom ouders voor De Wiekslag of
Wereldwijzer hebben gekozen. In de gesprekken
tijdens de ouderavond hebben we gesproken
over de overeenkomsten, maar ook over de
verschillen. Er zijn vragen gesteld en we hebben
elkaar beter leren kennen.

In een van de groepen werd het onderwerp
identiteit besproken. Het werd duidelijk dat veel
persoonlijke waarden al overeenkomen.

In een andere groep werd doorgepraat op de
eerste sheet van de presentatie, die begon met
'Een buiten-gewoon kindcentrum'. Er werd
gepraat over de balans tussen inspanning en
ontspanning. Over het belang en de kracht van
bewegend leren en over de waarde van buiten
onderwijs. Buiten de klas, in de buitenlucht of
buiten de boeken om. Ook hier ontstond al
nieuwsgierigheid.

In een laatste groep werd gesproken over de
kleinschaligheid en de kracht daarvan. Dat er
niet alleen aandacht moest zijn voor rekenen en
taal, maar ook ruimte voor ontdekken. Ook
buiten het gebouw. Ook hier was veel energie en
zin om door te pakken

Afsluiting en vervolg
De avond is centraal afgesloten met de gehele
groep van zo'n 25 á 30 mensen. Er is met elkaar
teruggekoppeld wat er in de groepen is
besproken.

Ook is er gesproken over het vervolg. Ouders
zijn uitgenodigd om mee te denken over het het
nieuwe IKC, onder andere op het gebied van
identiteit. Na de avond hebben 5 ouders
aangegeven mee te willen denken met de
werkgroep identiteit waar ook 4 teamleden aan
deel nemen. De groep wordt begeleid door Erik
Renkema en komt samen op dinsdagavond 20
april.

Ook hebben ouders aangegeven dat ze op
andere thema's verder willen praten met elkaar,
geprikkeld door 'Buiten-Gewoon'.
Verderop in deze nieuwsbrief nodigen we
daarom geïnteresseerde ouders uit van De
Wiekslag en Wereldwijzer, maar zeker ook van
Puck & Co van De Wiekslag of Huis van Droo
voor een vervolgbijeenkomst in de vorm van een
brainstormsessie over een van de mogelijke
bouwstenen van een mogelijke belangrijke pijler
'buiten-gewoon'. 

Al met al kijken we terug op een mooie
bijeenkomst en start van het
samenwerkingstraject. We blijven daarom graag
met u in contact hierover, zodat we met elkaar
een buitengewoon IKC neer kunnen gaan zetten

TERUGBLIK STARTBIJEENKOMST
MET OUDERS



- Hoe kunnen we onderwijs en opvang verbinden?

- Hoe kunnen we binnen en buiten met elkaar verbinden?

Graag nodigen we ouders met kinderen op Wereldwijzer, De
Wiekslag en Puck&Co uit voor een bijeenkomst/brainstormsessie 

over een van de belangrijke bouwstenen van het nieuwe IKC.
 

Het doel van deze bijeenkomst is om met ouders en medewerkers te
brainstormen over onderstaande vragen. Dit is belangrijke input die we mee

willen nemen in het vervolg van het onderzoek.
 

- Wat gunnen we onze kinderen?

- Hoe kunnen we spelen en leren met elkaar verbinden?

 
Deze brainstormsessie staat gepland op 

dinsdag 18 mei van 19.30u tot 20.30u via Teams.
 

Wilt u deelnemen? Mailt u dan voor maandag 10 mei uw naam en het e-
mailadres waarop u de Teams-uitnodiging wilt ontvangen naar uw

directeur/locatiemanager. Na 10 mei ontvangt u de Teamsuitnodiging. 
 

We ontmoeten u graag deze dinsdagavond.
 

met vriendelijke groet,
 

Esther Jobsen (directie.wereldwijzer@liemersnovum.nl)
Frank de Bruin (directie.wiekslag@liemersnovum.nl)

Afke Meijrink (afke.meijrink@puckenco.nl

UITNODIGING
Samen vertrekken



Kun je iets vertellen over de sfeer van de avond?
Het was digitaal en alsnog vond ik het een goed (warm) sfeer.

Wat heb je zelf ingebracht over jou en jouw school,
wat je belangrijk vindt voor nu en later?
We hebben kort een kennismaking gehad, daarna heb ik verteld
dat ik voor Wereldwijzer heb gekozen omdat het een klein e
school is en omdat ik al een paar moeders buiten school kende.
En wat ik belangrijk vind voor mijn kinderen is (heb ik namelijk
zelf niet op school gehad); kennis over gezondheid, omgaan met
geld, duurzaam leven, kritisch denken, eigen weg volgen, met
emoties omgaan, positief denken.
Welke interessante dingen ben je te weten gekomen
of spraken je aan?
Ik ben te weten gekomen dat ouders heel graag betrokken willen
worden en dat we allemaal ongeveer met dezelfde zorgen en/of
vragen zitten. 

TERUGBLIK OP DE
OUDERBIJEENKOMST

Vanuit ouders

Wat heb je zelf ingebracht over jou en jouw school, wat je
belangrijk vindt voor nu en later?
Ik vind het bij de Wiekslag belangrijk dat het een kleinschalige school
is waar mijn kinderen zich "thuis" kunnen voelen. Het is prettig dat
leraren en kinderen elkaar kennen en dat het contact voor ouders met
leerkrachten/school heel laagdrempelig is.
Ook vind ik het héél belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen en mogen
zijn. En dat er wanneer er bij een kind behoefte aan is, het onderwijs
binnen de mogelijkheden van school voor ze aangepast kan worden
d.m.v. extra ondersteuning of juist meer uitdaging, zodat ze ook
zichzelf kunnen blijven.

Welke interessante dingen ben je te weten gekomen?
Ik ben te weten gekomen dat het traject in een oriënterende fase is
waarbij er wordt gekeken in welke vorm de Wiekslag en de
Wereldwijzer samen met Puck & Co verder gaan in de nieuwe school.
Pas wanneer dit duidelijk is wordt er verder gekeken naar welk soort
gebouw en omgeving hierbij past. 
Het spreekt mij aan dat Wereldwijzer ook een kleine school is en dat
de 2 scholen samen nog steeds een "kleine school" zou worden.
Ouders van beide scholen vinden deze kleinschaligheid waarbij er
goed contact is tussen leerkrachten/kinderen, kinderen onderling en
leerkrachten/ouders erg belangrijk en willen dit behouden. Ook dat
kinderen zichzelf mogen en kunnen zijn moet ook volgens ouders van
beide scholen zo blijven.

Ilona, 
ouder van De Wiekslag

Seher, 
ouder van Wereldwijzer



Welke interessante dingen ben je te weten gekomen of
spraken je aan? 
Ik vond het heel fijn dat we zo op 1 lijn zaten met ouders/leerkrachten
van de Wereldwijzer en van de Wiekslag. Iedereen noemde dezelfde
wensen en speerpunten. Ook goed om te horen hoe het traject er
verder uit gaat zien. Dat er over zoveel verschillende onderdelen goed
nagedacht wordt in verschillende werkgroepen. En dat wij als ouders
daarin betrokken worden. 

Ga/wil je nog meer meedoen en -denken? 
Ik wil zeker nog verder meedenken. Vooral bij het stukje identiteit van
de school zal ik dat gaan doen.

Wat ben je te weten gekomen van Wereldwijzer?
Dat de Wereldwijzer ontzettend lijkt op de Wiekslag. Zowel qua visie,
als populatie, als nog meer zaken. 

Hoe kijk je aan tegen het vervolg van het traject?
Juist door deze avond, en vooral door de eensgezindheid tussen beide
scholen, heb ik vertrouwen in het vervolg. Ik kijk uit naar de verdere
ontwikkelingen en naar het nieuwe gebouw straks. Ik geloof dat dit
een mooie kans is om naast een mooi nieuw gebouw, ook andere
punten aan te pakken om ze nog beter te maken dan ze al zijn. 

TERUGBLIK OP DE
OUDERBIJEENKOMST

Vanuit ouders

Wat heb je zelf ingebracht over jou en jouw school, wat je
belangrijk vindt voor nu en later?
Wat wij als ouders belangrijkste vinden bij een school, en gevonden
hebben in de Wereldwijzer, is het gezien worden als kind. Het kind zich
laten ontwikkelen tot een persoon welke klaar is om zich verder te
ontplooien in de wereld na de basisschool. Met daarbij de juiste
handvatten om dit te doen en met oog voor een inclusieve
samenleving. 

Ga/wil je nog meer meedoen en -denken?
Ik ga en wil meedenken met het ontwikkelen van de "nieuwe" identiteit
van de school. Dat er gekozen is voor het fuseren van de Wiekslag en
de Wereldwijzer is een feit dat is niet te veranderen. De weg die gaat
leiden tot een gezamenlijke identiteit lijkt me interessant. Daarnaast
vind ik het belangrijk dat bepaalde elementen uit de huidige identiteit
van de Wereldwijzer niet verloren gaan. Er zijn namelijk naast een
hoop overeenkomsten ook een aantal grote verschillen zijn tussen
beide scholen. In het overkomen van deze verschillen zie ik een
uitdaging.

Irene, 
ouder van De Wiekslag

Jeroen, 
ouder van Wereldwijzer



In 2018 heeft de gemeente in het integraal
huisvestingsplan vastgelegd dat er voor De
Wiekslag en Wereldwijzer een nieuwe
gebouw gebouwd gaat worden.
In 2019 is er met de gemeente, beide
scholen en de MR en deelraad een geschikte
locatie gezocht en uiteindelijk door de
gemeente aangewezen.
In 2020 heeft LiemersNovum aangegeven
dat het onderzocht wil hebben op welke
manier beide scholen in het nieuwe gebouw
samen konden komen. Daarin werden 3
scenario's beschreven, van rug-aan-rug tot
aan samenvoeging.
Begin 2021 is besloten om de variant van
samenvoeging verder te onderzoeken.
Vanaf februari zijn de leerkrachtenteams
met elkaar op verschillende thema's gaan
uitwerken wat dit scenario betekent. De
bijeenkomst deze avond was daarom ook
van groot belang, omdat we samen met
ouders willen vertrekken, op weg naar het
nieuwe IKC.

1. Gaat het traject niet te snel? We
hebben een ouderbijeenkomst in maart
en in juli wordt al een besluit genomen
over al dan niet samenvoegen?
We realiseren ons dat het komen tot een
uitspraak of we samengaan in één school een
uitdaging is. Vooralsnog lopen we in de pas van
het tijdspad en moet dat haalbaar zijn. In juni zal
er nog een ouderraadpleging plaats vinden en in
de tijd tot dan zullen ouders betrokken worden.

Op de ouderbijeenkomst lichtten we al toe
welke stappen er al gezet zijn de laatste jaren:

Tot slot is andermaal aangegeven dat het de
bedoeling is om eind van dit schooljaar een
besluit te nemen over het samenvoegen.

VEELGESTELDE VRAGEN
Vragen die bij ons binnen zijn gekomen, beantwoorden we in deze rubriek

2. Als De Wiekslag tijdens de bouw niet
tijdelijk gehuisvest wordt, zorgt dit dan
niet voor veel overlast of onveilige
situaties?
Dit is een terechte vraag. Het is nog niet
helemaal duidelijk waar precies wordt
gebouwd op de aangewezen kavel. Bouwen
naast het huidige gebouw, brengt
bijvoorbeeld (geluids)overlast met zich mee.
Tijdelijk op een andere locatie zitten,
voorkomt deze overlast. Het nadeel daarvan
is dat er extra wisseling is. We zijn met
onder andere de gemeente en in de werk-
en stuurgroep in overleg hoe we hier het
best om kunnen gaan. We houden u hiervan
op de hoogte.

3. Ik heb me opgegeven voor de
klankbordgroep vanuit de buurt.
Wanneer hoor ik daar iets van?
De gemeente organiseert deze
klankbordgroep. De verwachting is dat voor
eind van dit schooljaar er contact gelegd
wordt met deze klankbordgroep.

4. De nieuwe school zou niet openbaar
en niet christelijk worden. Wat dan wel?
en kan dat zomaar?
In onder andere de werkgroep identiteit met
ouders en leerkrachten die 20 april start,
wordt hier over gesproken. Zeker over het
onderdeel invulling van levensbeschouwing.

Administratief is al uitgezocht dat de school
anders geregistreerd kán worden. Dat hoeft
geen belemmering te vormen. Belangrijk in
deze fase vinden we dat we met ouders en
leerkrachten een goed beeld en een goed
gevoel krijgen bij het nieuwe verhaal van het
IKC.
In een volgende nieuwsbrief blikken we met
u terug op de ouderbijeenkomst(en) met
ouders over identiteit / levensbeschouwing.


