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Dit is de eerste nieuwsbrief van stichting GROOS over de start van de leer- en ontwikkelcommunity
Klein Rotterdam in augustus 2020. In deze nieuwsbrief geven we u een update over belangrijke
ontwikkelingen. De ontwikkelingen kunnen in verband met Corona wat vertraging oplopen, omdat
afspraken worden afgezegd. Wij gaan voor zover mogelijk onverminderd door om in september de deuren
te kunnen openen.

Huisvesting

Partners

Er is weer een gebouw in Zevenkamp in beeld. Dit gebouw moet opgeknapt gaan worden door de gemeente.
De bezichtiging is om de Coronaperikelen afgezegd.
Omdat wij geen vertraging willen oplopen, gaan wij met
de gemeente verder in gesprek over dit gebouw.

Vrijdag 13 maart hebben we met verschillende mogelijke
partners koffie gedronken bij La Place Alexandrium. Het
was ontzettend leuk om te zien wat een verscheidenheid
aan professionals er aanwezig waren en hoe er zo in gesprek nieuwe ideeën ontstonden! Het was heel inspirerend
en we kunnen niet wachten om straks echt te beginnen!

Personeel

In de afgelopen weken hebben we goede gesprekken gevoerd met 8 sterke onderwijsprofessionals. Mogelijk volgt
er nog een ronde sollicitatiegesprekken, omdat er veel
interesse is vanuit onderwijsexperts. Hierdoor zijn we
positief verrast! We weten nog niet hoeveel mensen we bij
de start echt kunnen aannemen. Dat is afhankelijk van het
aantal kinderen waarmee we in september gaan starten.
Omdat we ook gedurende het schooljaar en de jaren
daarna zullen gaan groeien en dan meer mensen nodig
zullen hebben, willen we met geschikte geïnteresseerde
professionals in gesprek.

Verder hebben we gesprekken met kinderopvang en verwachten we dat hier een mooie samenwerking uitkomt,
waardoor we zo snel mogelijk, hopelijk vanaf de start in
september ook kinderopvang kunnen bieden.

Ouders

Agoraonderwijs.nl

Tegen de 60 ouders hebben aangegeven interesse te
hebben. Op de website kunnen ouders een belangstellingsformulier invullen. We merken dat er veel behoefte is
aan ander onderwijs, aan onderwijs dat meer betekenisvol
is en waarbij hun kind meer wordt gezien als individu.
18 maart was er een koffieochtend met ouders gepland.
Deze zal helaas niet plaatsvinden volgens de Coronarichtlijnen. We onderzoeken op welke manier we in de tussentijd ouders kunnen informeren.
Officieel inschrijven kan op het moment dat wij ons
BRIN-nummer van het Ministerie van Onderwijs hebben
ontvangen. De verwachting is dat dat in april of mei zal
zijn, maar dat kan nu ook vertraging oplopen.

Na een aantal werkbezoeken in Roermond en Groesbeek
en een ontzettend leuk gesprek met Jan Fasen van de
vereniging van Agoraonderwijs, hebben we besloten ons
aan te sluiten bij deze vereniging, als eerste basisschool.
Er zijn nu 10 scholen bij aangesloten en daar zullen er nog
enkele bijkomen. De kern van het Agoraonderwijs is dat
kinderen leren vanuit intrinsieke motivatie en nieuwegierigheid, samen met en in hun omgeving. De aangesloten
scholen geven ieder op hun eigen manier vorm aan
vernieuwend onderwijs. De reden dat we ons willen aansluiten is dat we met elkaar deze onderwijsvernieuwing
samen verder kunnen ontwikkelen. Hierbij wordt ook de
wetenschap en landelijke organisatie en overheden
betrokken.

Kinderen
De kinderen van de geïnteresseerde ouders zijn van verschillende leeftijden. We gaan in ieder geval starten met
groepen van 4 tot en met 7 jaar. Voor de oudere kinderen
onderzoeken we of we daar ook mee kunnen starten.

Zoals eerder al genoemd zijn we ook nog in gesprek met
partners op het gebied van kunst en cultuur, zoals
Museum Rotterdam, SKAR (www.skar-ateliers.nl), SKVR
(skvr.nl) en KCR (kc-r.nl).
De invulling van deze samenwerking is afhankelijk van
onder andere de mogelijkheden van het gebouw.

Contact

In verband met de Coronamaatregelen gaan geplande bijeenkomsten niet door. We houden u op de hoogte van nieuwe
momenten om in contact te komen met elkaar en informatie en
ideeën te delen. Wij zijn uiteraard altijd per mail bereikbaar op
info@stichtinggroos.nl

