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VAN DE REDACTIE
Dit is alweer de tweede fusienieuwsbrief van obs 
De Runde en obs De Meent! In deze nieuwsbrief 
nemen we je mee in de voortgang van de 
fusie. Je leest onder andere over de bouw, de 
verschillende werkgroepen en het naamtraject. 
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NIEUW(S)BOUW
De voorbereidingen voor de nieuwbouw van de 
scholen gaat voorspoedig. Samen met de architect 
worden momenteel de laatste aanpassingen aan de 
plattegrond gedaan terwijl de constructeur en het 
installatiebureau druk aan het rekenen zijn om alle technische zaken 
ook op orde te maken. Als alles naar verwachting gaat dan zal de 
stuurgroep, bestaande uit de bestuurders van de drie schoolbesturen, 
het definitieve ontwerp in maart goedkeuren en kan het ontwerp 
gepresenteerd worden.

Ondertussen wordt er door de scholen ook druk nagedacht over de 
nieuwbouw. De eerste monsters (stukjes vloerbedekking en kleurstalen) 
zijn inmiddels bezorgd en worden met de teams van de scholen 
bekeken. Ook is er alvast een rondje langs alle speeltoestellen gemaakt 
om te kunnen beoordelen welke toestellen mee zouden kunnen naar 
het nieuwe plein.

Daarnaast is de verkeerscommissie (hierin zitten zowel 
leerkrachten als ouders) gevraagd om na te denken 
over de verkeerssituatie rond het nieuwe schoolgebouw. 
Hierbij wordt ook een echte kiss-and-ride zone (of smokken 
en deurrieden zoals wij hier zeggen) besproken die het 
mogelijk moet maken om vlot kinderen af te kunnen zetten 
en ophalen. 
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Fusieplanning
Maart  Vaststellen ontwerp van de school.
Voorjaar Sollicitatieprocedure locatiedirecteur.
8 juni   Gezamenlijke teambijeenkomst (als het kan 

i.v.m. Corona).
Voorjaar  Werkgroepen bekijken welke methodes mee 

gaan naar de nieuwe school en welke we 
gaan vernieuwen. 

Het dak van de nieuwe 
school komt helemaal 
vol te liggen met 
zonnepanelen zodat 
we een energieneutraal 
gebouw krijgen. Goed voor 
de energierekening en de 
toekomst dus.

Leuk weetje: 

Alle leerkrachten van De Runde en De Meent nemen delen aan één 
of meerdere fusie-werkgroepen. De werkgroepen zijn ervoor bedoeld 
om onderwijs, huisvesting, personeelszaken en communicatie op 
elkaar af te stemmen. De werkgroep die in deze nieuwsbrief centraal 
staat is: bewegend leren. 

De werkgroep bewegend leren bestaat uit Berdien Steenbergen, 

Henriette Gort (de Meent) en Marieke Lange (de Runde). Berdien 

WIE ZIT ER IN DE WERKGROEP?

en Marieke zijn iedere donderdag vrij geroosterd van lesgevende taken om te werken aan de invoering 

van bewegend leren op onze beide scholen. Henriette ondersteunt bij het ontwikkelen en bedenken van 

werkvormen voor vooral de onderbouw. Naast onze eigen collega’s is ook een afvaardiging van obs 

Angelslo deel van de werkgroep, onder leiding van Jeroen. 

Waarom bewegend leren? 

Uit onderzoek komt naar voren dat bewegend leren vaak leidt tot betere schoolresultaten. Ook is gebleken 

dat door te bewegen tijdens het leren de concentratie beter is en blijft. Daarnaast blijf je door te bewegen 

mentaal en fysiek gezond. Bewegend leren is één van de speerpunten voor de fusieschool. Door er nu al 

mee te beginnen hebben we het in de vingers zodra de nieuwe school klaar is. Dat is een mooi vooruitzicht!  

Wat hebben we al gedaan? 

In het eerste half jaar hebben we iedere week een andere werkvorm aangereikt aan onze collega’s, die er 

vervolgens mee hebben geoefend in hun eigen klas. Zowel collega’s als leerlingen waren erg enthousiast. De 

aangeboden werkvormen hebben we geëvalueerd, eventueel aangepast en vervolgens gebundeld voor 

de collega’s. We streven ernaar om iedere dag, tijdens een gewone les, een moment bewegend leren in te 

plannen. Op deze manier kunnen we het stap voor stap integreren in de lessen.  Bewegend leren is namelijk 

geen apart vak, maar een manier van lesgeven. Tijdens dit hele proces is het de bedoeling dat we een visie 

voor onze school op papier krijgen. We worden hierin bijgestaan door iemand van Bureau Meesterschap.

WE KIEZEN SAMEN! DE NAAM VOOR 
DE NIEUWE SCHOOL

De samenvoeging van beide scholen in een nieuw gebouw vraagt om een 

nieuwe naam. Afgelopen maand hebben we daarvoor jouw hulp ingeroepen. 

Via een online formulier konden leerlingen, ouders, verzorgers, leerkrachten 

en medewerkers hun stem achterlaten. Er zijn veel mooie inzendingen binnen 

gekomen waar wij kritisch naar gaan kijken. Nadat er een interne selectie is 

gemaakt zullen we de top 5 namen aan jullie voorleggen, zodat we gezamenlijk 

kunnen kiezen hoe de nieuwe school gaat heten! 

BEN JIJ 
OOK ZO 

NIEUWSGIERIG 
WAT HET WORDT?


