Fierkracht
Sinds het schooljaar 2020-2021 werken de vier openbare basisscholen in
de Trynwâlden nauw samen onder de naam Fierkracht.
Op maandag 21 september was de ‘aftrap’ op Stania State.
Fierkracht!
Een prachtige naam waaruit trots, kracht en samenwerking spreekt.
Wij zijn deze samenwerking gestart, omdat wij als relatief kleine scholen onze krachten en
kennis willen delen en bundelen. Op alle vier scholen wordt goed onderwijs gegeven en
werken leerkrachten met verschillende specialisaties. Alle kinderen, ouders en leerkrachten
in de Trynwâlden profiteren hiervan. Nu wij samenwerken kunnen wij ons voordeel ook
doen bij het ‘inhuren’ van b.v. onderwijsadviseurs, de onkosten kunnen wij verdelen.
Er is al een gezamenlijk schoolplan geschreven met daarin verschillende projecten. Wij gaan
deze met z’n vieren uitwerken, rekening houdend met de specifieke wensen en situaties per
locatie.
Vanaf het augustus 2020 b.v. werken we op alle vier scholen met de nieuwste rekenen
methode Wereld In Getallen. Hier is een gezamenlijk studiedag aan gewijd, onder leiding van
een rekendeskundige.
Verder hebben we op een studiedag gesproken over het aanbod van cultuur en
cultuureducatie vanuit onze eigen omgeving.
De Trynwâlden heeft hiervoor een rijk aanbod. Alle vier scholen hebben dit in beeld
gebracht om vervolgens van hieruit activiteiten en uitstapjes ‘schoolnabij’ te kunnen
organiseren.
Een derde studiedag stond in het teken van meer-en hoogbegaafdheid.
Wij willen op onze scholen meer richting geven aan hoogbegaafde kinderen. De onderwijs
adviseur die deze dag verzorgde heeft ons aan de hand van mythes en vooroordelen kennis
laten maken met het herkennen van meer-en hoogbegaafde kinderen. Waar hebben wij het
dan over? Over wie hebben wij het dan? Wat hebben deze kinderen nodig? Hoe coachen en
begeleiden wij deze kinderen? Een werkgroepje o.a. gevormd door leerkrachten
van Fierkracht gaat zich ‘buigen’ over het aanbod (beleid) ten aanzien van deze kinderen!
De samenwerking staat nog in de kinderschoenen, maar wij inspireren elkaar en maken
gebruik van de kennis en vaardigheden van alle medewerkers van Fierkracht.

Van en met elkaar leren staat hoog in het vaandel!

