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Datum; 03-10-2022 
 
Beste ouders van de Anna van Buren, 
 
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het schooljaar. 
 
Schoolleider in opleiding 
Misschien had u het al wel gezien maar vanaf de start van het schooljaar is juf Daan bij ons 
op de Anna van Buren. Daan volgt de opleiding tot schoolleider en zit nu in het tweede en 
laatste jaar. Binnen de opleiding is het wenselijk dat er op verschillende plekken gewerkt 
wordt om zo een breed beeld en ervaring te krijgen om een goede start te kunnen maken als 
schoolleider.  Dit is een initiatief vanuit VCO waaraan wij als Anna van Buren graag 
meewerken. Vanaf de herfstvakantie zullen Daan en ik de school samen leiden. Hoe de 
taakverdeling er precies uit gaat zien zullen we uiteraard met u communiceren. 
 
Studiedag 23 september 
 
Op vrijdag 23 september waren alle leerlingen vrij omdat de meesters en juffen een 
studiedag hadden. Heerlijk natuurlijk een dagje vrij maar wat doen de leerkrachten eigenlijk 
op zo’n dag? Graag vertellen we u er kort iets over. 
 Afgelopen studiedag zou je kunnen samenvatten met drie woorden: ‘dromen’, ‘kiezen’ en 
‘ontmoeten’. 
 
Dromen: 
Tijdens het ochtendgedeelte nam collega Marijke de Bruijn (expertteam wereldkunde) ons 
mee naar de toekomst. Waar zouden we over enkele jaren willen staan als school op het 
gebied van onderzoekend en ontwerpend leren? Wat wensen wij onze leerlingen toe qua 
leer-ontwikkelruimtes, qua onderwijsvisie en hoe willen we ze kennis laten maken met de 
wereld om ons heen? 
 
 
 
 



 

We hebben gebouwd met lego om te laten zien wat voor ons van belang is. Vanzelfsprekend 
ontstond tijdens het bouwen juist het mooie gesprek tussen leerkrachten. Vervolgens 
presenteerden we per groepje onze ‘dromen’ voor de toekomst. Opvallend was dat we best 
veel dezelfde wensen voor de school en de leerlingen hebben. Vooral de ‘groene’ pleinen 
waar uitdagend gespeeld kan worden en waar misschien zelfs een moestuin is, maar ook 
ruimtes voor werkplekken waar met gereedschappen kan worden gewerkt zijn zaken die erg 
populair zijn. Al met al was het een mooie aanzet om met elkaar te blijven ontwikkelen naar 
een school, die de wereld opent voor leerlingen en binnen de kansen en mogelijkheden van 
elke leerling een zo’n rijk mogelijk aanbod wil bieden. We gaan hier zeker op een volgend 
studiemoment mee verder. 
 
Kiezen: 
Na de koffiepauze was Maartje Leijser te gast en heeft ons een presentatie gegeven over 
‘Blink Wereld’. Blink wereld is een methode voor wereldoriëntatie waarbij kennis, 
vaardigheden én houding het uitgangspunt zijn. Door de heldere structuur zit de leerkracht 
aan het stuur maar leren de leerlingen om zelf na te denken, zelf de wereld om zich heen te 
ervaren en ontdekken. Zodat ze actief hun kennis vergroten. 
Zou dit een methode zijn waar wij op de Anna van Buren mee willen werken? Sluit dit ook 
aan bij de dromen van het eerste studiemoment op deze dag? We gaan ons hier de 
komende periode verder op oriënteren. 
 
Ontmoeten: 
Tijdens het middagprogramma was er tijd om te overleggen binnen de expertteams en/of 
onderwijsteams.  
Voor de nieuwe collega's op school, nieuwe collega's in het werkveld of Lio-studenten, was 
er een informeel samenzijn gepland bij Sprakel in Lonneker. Centraal stond de vraag: “Hoe 
gaat het met jou?”. Het team van de Anna van Buren is inmiddels zo groot dat we nauwelijks 
tijd hebben om eens rustig met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te leren kennen. Tijdens 
een hapje en een drankje hebben we met deze groep ‘nieuwe’ collega’s even de nodige tijd 
gehad om elkaar te ontmoeten en tijd te nemen om elkaar te leren kennen. Dit was een 
nuttige en zeer gezellige afsluiting van een mooie studiedag. 
 
 
 


