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Vooraf
Allereerst willen wij u natuurlijk een heel goed
en gezond 2016 wensen.
Voor u ligt de derde editie Nieuwsflits van de
MR van CBS De Haven. Door middel van
deze Nieuwsflits houden wij u op de hoogte
van de ontwikkelingen in het proces om De
Haven in Onderdendam open te houden.
.
De werkgroepen zijn klaar!
Vlak voor de kerstvakantie hebben beide
werkgroepen hun gedachten en ideeën over
de toekomst van De Haven in Onderdendam
aangeboden aan de MR. Als MR zijn wij
super trots op de hoeveelheid werk die beide
werkgroepen en het team in korte tijd hebben
verzet en op de rapportages die daaruit zijn
ontstaan. Nogmaals heel hartelijk dank daar
voor.
Eindrapport van de MR
De rapportages van beide werkgroepen en de
bijdrage van het team hebben wij als MR
verwerkt in een eindrapport. Kern van dit
rapport is dat wij willen gaan voor één nieuwe
school in Onderdendam. Het gaat dan niet
alleen om een school maar om een locatie
waarin naast de school ook andere kind
voorzieningen, de BSO en andere instellingen, voorzieningen en organisaties ondergebracht kunnen worden.
Een moderne, frisse school die voldoet aan
de eisen van deze tijd, met modern onderwijs
e
gebaseerd op de 21 -eeuwse vaardigheden
en waar kinderen uit Onderdendam en
omgeving met plezier naar toegaan.
Kortom: een Wereldschool in Onderdendam !

14 januari 2016 om 20.00 uur
Presentatie eindrapport in het
Dorpshuis

Unieke kansen benutten
Als MR zijn wij ervan overtuigd dat er juist nu
in Onderdendam unieke kansen zijn om een
nieuwe school neer te zetten. Een school met
veel uitstraling naar buiten en met heel veel
potentie voor andere kleine dorpen.
Door de krachten van verschillende organisaties en doelgroepen op één locatie te bundelen en hetzelfde te doen met de geldstromen
kan er in het verlengde van de aardbevingsproblematiek een prachtig prestigeproject
rond de nieuwe school in Onderdendam
ontstaan. Onze ideeën daar over sluiten
prachtig aan bij andere projecten en ontwikkelingen, waaronder de activiteiten van de
werkgroep Houd Onderdendam Overeind!.
Presentatie eindrapport 14 januari 2016
Op donderdag 14 januari 2016 om 20.00 uur
presenteren wij in het Dorpshuis in Onderdendam de inhoud van ons eindrapport aan
de directeur-bestuurder van de VCPO NoordGroningen, Dhr. S. van der Wal. Aansluitend
zullen wij ons eindrapport formeel aan de
directeur-bestuurder aanbieden.
Wij nodigen u van harte uit bij deze
presentatie aanwezig te zijn.
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Verder
Wij hopen en verwachten dat de inspanningen die wij samen geleverd hebben en
ons eindrapport aan de basis kunnen liggen van een proces waarin wij, samen met
anderen, een geheel nieuwe school en
een geheel nieuw onderwijsconcept tot
ontwikkeling kunnen brengen.
Wij houden u uiteraard op de hoogte van
de verdere ontwikkelingen en het besluit
van de directeur-bestuurder op ons
rapport en over de toekomst van onze
school in Onderdendam.
Zodra daar meer over bekend is brengen
wij een nieuwe Nieuwsflits uit.

Deze Nieuwsflits verschijnt onder
verantwoordelijkheid van de MR van
CBS De Haven in Onderdendam.
MR CBS De Haven
Corine Hartlief
Sybrigje Elzinga
Petra Ros
Mathilde Bos – de Boer

Namens het personeel
Namens het personeel
Namens de ouders
Namens de ouders

Heeft u vragen over het proces of over
deze Nieuwsflits, neem dan contact met
ons op en mail naar
dehavenmr@gmail.com
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