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Hoogtepunt van het jaar
Het hoogtepunt van 2017 was voor ons de week waarin we het 10 jarig jubileum van De Fonkeling hebben gevierd.
De kers op de taart was het uitstapje voor alle leerlingen en leerkrachten, mét de bus, richting verschillende
speeltuinen. Ieder heeft daar enorm van genoten.
We stonden daarnaast ook even stil bij het feit dat we inmiddels al ruim 10 jaar dag in en uit, de Bergse jeugd
dagelijks verwelkomen op deze bijzondere plek in de Piekenhoef. We hopen dat samen nog heel lang te mogen
blijven doen!

Een terugblik op 2017
Het kind
We zijn blij met onze actieve
en enthousiaste
leerlingenraad die wordt
vertegenwoordigd door
leerlingen uit de
bovenbouw. Zij denken
actief mee in
ontwikkelingen binnen de
school en doen, ook
namens hun achterban,
regelmatig suggesties voor
verbeteringen. Wegens
succes wordt er ook op de
Tweede Stroming een
leerlingenraad opgezet.

We kijken met plezier terug op
een geslaagd 2017...

Ruimte

Samen

Op de Eerste Stroming is de
vleugel van de bovenbouw
aangepakt; er zijn
werkplekken gecreëerd
waar kinderen o.a. kunnen
samenwerken en
zelfstandig werken. Op de
Tweede Stroming is door de
Groene Hoeve, in
samenwerking met ouders
en personeel, het
schoolplein omgetoverd in
een ‘natuurplein’. We zijn er
heel blij mee!

Zien & Zijn

Wat een dag! Die studiedag
op Goede Vrijdag. Welke
kleur ben jij in de
organisatie? Met
legoblokjes zichtbaar
gemaakt.. om aan de hand
van allerlei opdrachten, het
hele team gemengd en
fanatiek samenwerkend,
gebruik makend van ieders
eigen ‘kleur’/ talenten, als
eerste groep de ontvoerde
István en Lucienne te
bevrijden.

2018: we gaan er tegenaan!
Ontwikkeling visie
De visie wordt van ons allemaal! Met de hele Fonkeling: ‘Samen op
weg naar je eigen toekomst’. Wij zijn De Fonkeling; één school met
twee duidelijke schoolconcepten. Waar zijn we één en zien we in
beide stromingen duidelijk het ‘samen’ en waar mogen we ‘eigen’
zijn en willen we verschillen.
Aanpak ruimtes beide locaties
Alle bergingen, hokken, gangen, teamkamers, kantoren en
gezamenlijke ruimtes worden opgeruimd, schoon- en fris gemaakt,
met daar waar kan alvast een likje verf! Daarna gaan we samen stap
voor stap opnieuw inrichten om er voor iedereen de ﬁjnste werk- en
leerplek van te maken die er maar is!

Gehoord in de klas

Hoogtepunt
van het
jaar

Alle leerkrachten en
coaches hebben in 2017
een collegiale visitatie
gebracht aan een collega.
Soms gebeurde dit
Stroming-overstijgend,
maar in sommige gevallen
ook school-overstijgend. De
focus bij deze bezoeken lag
op het geven en krijgen van
feedback aan elkaar.

Onderwijs
Het team van de Tweede
Stroming is gestart met het
traject Ervaringsgericht
onderwijs. Tijdens de
studiebijeenkomsten staan
steeds de belangrijkste
pijlers centraal;
welbevinden en
betrokkenheid. We leren
samen de kinderen nog
beter te volgen en krijgen
zowel theoretische als
praktische input om ons
onderwijs bewuster in te
richten.

Dat verdient een pluim!
Opstekers van 2017
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Conciërges
Onze conciërges, wat zijn we blij met alle inspanningen en
werkzaamheden die zij dag in en uit weer voor elkaar krijgen; echte
duizendpoten, die van ons…
Regina
Weet heel creatief om te gaan met de agenda van Justine. Daarnaast
de enorme klus geklaard om de begroting op tijd rond te krijgen.
Intern Begeleiders
Wat een geweldig stel Intern Begeleiders hebben wij in huis! Zij
springen onvoorwaardelijk voor elkaar in op momenten waar dat
nodig is.

Justine vangt groep 7 op en laat ze werken.
Een leerling zegt: “Dat kan jij goed, je zou
juf moeten worden”

Op een dag is er een vervanger.
De kinderen merken op: 'Waarom is
onze juf er niet? Ze moet vandaag
zeker werken?'

Vanaf 8 januari 2018 gaan SKBO en OOG verder als SAAM

