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WORKSHOP TALENTONTWIKKELING

SPARK THE MOVEMENT

Collega’s van de werkgroep “hoogbegaafdheid” en
andere belangstellende collega’s hebben een
workshop talentonwikkeling gevolgd. Naast het
inspirerende verhaal van Renée van Eijk mochten ze
ook zelf aan de slag met onder andere de marsmallow
challenge.

Be a Spark, join the movement!
In Friesland hebben we een droom. Samen bouwen
we aan een duurzame, circulaire wereld. Overal zijn
initiatieven te vinden van mensen die verder kijken
dan de dag van vandaag en die zorg dragen voor
zichzelf, anderen en de aarde. Spark stimuleert deze
beweging in het onderwijs.
Heleentje Swart heeft een Spark
gemaakt van ons strategisch
beleidsplan, en een link gelegd
naar het project Greidhoeke goes
Onderwijs. Ze vindt het geweldig
dat deze visie tot zulk onderwijs
komt en heeft met tranen in haar
ogen naar het filmpje van dit
project zitten kijken: “dit is het onderwijs dat je elk
kind gunt, en dit is in mijn ogen het onderwijs dat de
wereld in deze tijd nodig heeft” schreef Heleentje
Swart in een mail aan Alex en Monique.
Met een groep bevlogen mensen die bezig zijn met
onderwijsinnovatie heeft ze het filmpje bekeken en ze
hebben zich de vraag gesteld hoe dit ingezet kan
worden als inspiratiebron voor anderen! Ze heeft het
ook gedeeld met prof Arjen Wals, verbonden aan de
UNESCO leerstoel Transformatief leren voor sociale en
ecologische duurzaamheid, Wageningen Universiteit.
Met Arjen heeft Heleentje de whole school approach
to sustainability ontwikkeld, in de tijd dat ze bij het
Nordwin College werkte. De Whole School Approach is
nu ook leidend als denkkader achter Spark the
Movement.
Voor meer info zie www.sparkthemovement.nl

FUSIE GO! FAQ
De gesprekken over de voorgenomen fusie zijn in volle
gang. Dit heb je kunnen lezen in de speciale fusienieuwsbrieven. Maar weet je wat het voor jou betekent
als werknemer? Heb je daar vragen over? Stuur deze
vragen dan naar juliette.werkhoven@gearhing.net
Met jouw vragen gaan we een vraag & antwoord
document opstellen die we later zullen publiceren.

FUSIE GO! FAQ

Ben je bevoegd leraar en wil je een opleiding aan HBO
of Universiteit gaan volgen? Vraag dan de lerarenbeurs
aan. Vanaf 1 april kun je een aanvraag doen voor het
schooljaar 2019-2020. Voor meer informatie zie
onderstaande link.
https://duo.nl/particulier/lerarenbeurs/index.jsp
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De Nationale Onderwijsprijs ging uiteindelijk net niet
mee ging naar de Greidhoeke maar naar Limburg.
,,Natuurlijk is het jammer, maar we hadden twee jaar
geleden niet gedacht dat dit project zoveel los zou
maken. Het juryrapport van de Friese Onderwijsprijs
was lovend en laat zien dat we met het onderwijs op
onze scholen niet achterover leunen. Er is veel
belangstelling, niet alleen vanuit de gemeenschap
maar ook vanuit andere scholen en onderwijskundigen
uit het hele land die soms met grote ogen kijken wat
we als plattelandsscholen voor elkaar hebben
gekregen. Het hele Greidhoeke project was en blijft een
geweldig avontuur, dat zeker een vervolg zal krijgen
binnen onze scholen,” aldus Ewoud van der Weide.
De onderwijsprijs is ingesteld om de creatieve kant van
het Nederlands onderwijs voor het voetlicht te halen
en onderwijsvernieuwende projecten te stimuleren.

GREIDHOEKE GOES ONDERWIJS

Vanuit de Leeuwarder Courant:
31 maart 2019 om 13:17 uur
LEIDEN De landelijke onderwijsprijs is aan de neus
voorbij gegaan van ’Greidhoeke goes Onderwijs’.
De scholen de Opslach Wommels, de Romte Itens, de
Stjelp Baard, it Bynt Winsum die met hun project over
de bedreigde grutto de Friese Onderwijsprijs
veroverden zagen woensdag tijdens de finale
bijeenkomst met alle provinciale winnaars in Leiden de
landelijke prijs naar Limburg gaan.
De Friese delegatie was met de spelersbus van SC
Heerenveen naar Leiden afgereisd. Na een
ontdekprogramma in de Hortus te Leiden, volgde het
officiële gedeelte in de Stadsgehoorzaal te Leiden. Elke
school mocht zich in slechts twee minuten
presenteren.

INSPIRATIESESSIE 27 MEI

,,Dat was nog best een dingetje, een 2 jaar durend
project samenvatten in 2 minuten””, aldus Ewoud van
der Weide, projectcoördinator van Greidhoeke goes
Onderwijs. ,,We waren al heel blij met onze
projectvideo van 6 minuten, dat al best een opgave
was, nu moesten we terug naar 2 minuten.”
In de eerste minuut was het de bedoeling dat scholen
zich presenteerden middels een video, gevolgd door
een presentatie van 1 minuut op het podium. Van der
Weide: ,,Waar je zag dat veel scholen ervoor kozen om
de directeur op het podium te zetten, hebben wij er
bewust voor gekozen om kinderen het podium te
geven. Zij hebben dit project vorm gegeven door zelf
hun onderzoeksvragen te stellen waarbij de leerkracht
een coachende rol heeft. Die gedachte wilden we
doorzetten bij onze presentatie.”
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