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De drie scholen (Paulus mavo, de Daaf Gelukschool en het Sterren College) die deel uit gaan maken 
van het Spaarne College hebben de afgelopen weken verschillende activiteiten uitgevoerd voor 
huidige ouders/verzorgers van de Daaf Gelukschool en de Paulus mavo en voor geïnteresseerde 
ouders/verzorgers met kinderen in groep 8. 

Zo zijn er informatieavonden geweest op 14 en 28 oktober. Er is informatie gegeven over de nieuwe 
school, aangegeven is hoe we de praktijklessen uitvoeren en welke keuzes daarbij gemaakt kunnen 
worden.  Ook is geprobeerd zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. We hebben na deze avonden 
geconcludeerd dat we nog een soort “Open huis” zullen organiseren. Tijdens die bijeenkomst is het 
de bedoeling dat leerlingen en ouders samen de school kunnen bezoeken, kunnen rondlopen en nog 
meer informatie krijgen over de praktijkvakken en de ondersteuningsstructuur. Daarnaast kunnen 
leerlingen en ouders individueel in gesprek gaan met medewerkers van de school om eventuele  
vragen te bespreken. Welke datum dat wordt hoort u later. 

Op dinsdag 5 en donderdag 7 november hebben we als Spaarne College ongeveer 500 leerlingen van 
basisscholen uit de regio op school mogen verwelkomen. De leerlingen werden met een 
waterdrankje en een gezonde koek ontvangen en kregen daarna een rondleiding door de school door 
onze leerlingen. Zo’n 65 leerlingen van het Spaarne College namen de basisschoolleerlingen mee 
naar twee workshops. De leerlingen kregen na afloop een pen en keycord mee en gezien het 
enthousiasme van de kinderen kunnen we stellen dat het een geslaagd evenement was.  

We hebben ook twee informatieavonden gehouden voor ouders met kinderen in groep 8.  

De nieuwe medezeggenschapsraad is op maandag 21 oktober bekend geworden.  De MR bestaat uit 
vier personeelsleden en drie ouders. Er hebben zich geen leerlingen aangemeld. De leden van de 
personeelsgeleding zijn: de dames Veenhof-Asselbergs  en Kroon, de heren Stoof en Kruyt. De 
oudergeleding bestaat uit de heren Visser, Neyndorff en Jansen. 

De medewerkers van het Spaarne College hebben elkaar al op verschillende manieren ontmoet. Elke 
maand komen de sectievoorzitters van de verschillende scholen bijeen. Zij maken dan afspraken over 
de te gebruiken methode, de doorlopende leerlijn en de wijze waarop de lesstof wordt aangeboden 
en getoetst. Daarnaast hebben we elke maand een gezamenlijke bijeenkomst met alle medewerkers. 
Tijdens deze bijeenkomsten worden de meer strategische zaken besproken.  

Er zijn nog steeds verschillende werkgroepen actief aan het werk met de opdrachten die door de 
projectgroep zijn opgesteld. Zo hebben we een afspraak gemaakt omtrent de gewenste lessentabel, 
is het ondersteuningsplan en -profiel in concept opgesteld, is duidelijk wie de schoolleiding zal 



worden en is het logo van de school ontworpen. Daarnaast wordt nog achter de schermen heel veel 
werk verricht.       

Zo zijn medewerkers van de administratie al begonnen aan het samenvoegen van de databases van 
de verschillende scholen. Ook hebben de roostermakers al veel gedaan om straks goed voorbereid 
het nieuwe rooster te gaan maken.  

Er zijn ook al gesprekken gevoerd met onze ondersteunende collega’s zoals conciërges, telefonistes 
en baliemedewerkers.  

Wat uit al deze zaken blijkt is dat elke individuele medewerker aangeeft er gewoon een hele goede 
school van te willen maken. We gaan met een goed gemoed verder!   

 

  

 

 

 


