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LEERMEER  

 

  
Inschrijven kan! En …. Er is helaas toch weer 
een fout in de gids 
geslopen.  
Executieve 
functies is niet op 
30 april maar op 
30 maart (30 april 
is een zaterdag) 
Op elke school ligt 
de papieren gids!  
Digitaal 
inschrijven kan via deze link.  
   

REGIOSKOALLE BAARD 

Dinsdag 6 juli jl. is de naam van de 
Regioskoalle in Baard  feestelijk onthuld. Deze 
school is ontstaan door een fusie tussen de 
Stjelp in Baard en de Krunenstrobbe in 
Jorwerd.  Met zijn allen in polonaise met 
begeleiding van het korps over het 
schoolplein. Een woordje van Alex Peltekian en 
Arnold Oosterdijk.  Alle leerlingen van De 
Krunenstrobbe en De Stjelp waren helemaal in 
de stemming. Na de zomervakantie met zijn 
allen fris van start onder de vleugels van 
Regioskoalle de Greidefûgel! 

Toelichting vanuit 'de namencommissie': 
De kuikens van de greidefûgels worden alleen 
groot en komen tot groei wanneer ze in een 
veilige omgeving opgroeien. Je neemt ze onder 
je hoede/vleugels en uiteindelijk vliegen ze net 
als de kinderen op school uit, de wereld in. Het 
past bij de omgeving waarin de kinderen 
opgroeien en waar ze hun onderwijs gaan 
krijgen. Greidefûgels zijn er in allerlei soorten 
en maten, net zoals er veel verschillende 
kinderen zijn. 

1E GECERTIFICEERDE MENTOREN 

Het is alweer even geleden maar op 20 april jl. 
hebben Marike Beckers en Annette Boersma 
van OBS De Blinker als eerste stagementoren 
binnen Gearhing, hun certificaat begeleidings-
vaardigheden gehaald. Deze cursus is 
onderdeel van het project Samen Opleiden 
Openbaar Primair Onderwijs Fryslân.  
Tijdens het peer-assessment toonden ze aan 
wat hun begeleidingsvaardigheden zijn voor 
pabo-studenten en hoe ze zich het afgelopen 
jaar hebben ontwikkeld op dit punt.  
Het project Samen Opleiden OPO Fryslân is 
een samenwerkingsverband tussen de 
lerarenopleiding basisonderwijs van NHL 
Stenden Hogeschool en meerdere openbare 
besturen voor openbaar basisonderwijs in 
Fryslân. Het streven is om de komende jaren 
ernaartoe te werken dat alle pabo-studenten 
stage gaan lopen op een opleidingsschool. Van 
stagementoren wordt verwacht dat ze hun 
begeleidingsvaardigheden tegen het licht 
houden en aan de hand van deze cursus 
verder ontwikkelen. De deelnemers van de 
cursus die is gestart in januari 2020 kunnen 
hun assessment nog aanvragen als ze dat 
willen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een nieuwe cursus zal starten na de zomer en 
vindt, wanneer dat weer mogelijk wordt, fysiek 
plaats op het servicebureau in Sneek. Mocht 
het niet lukken wordt het een online cursus.  
Ant Altenburg (schoolopleider) en Henkjan de 
Haan (instituutsopleider) zullen de cursus 
verzorgen.  
De data voor de cursus zijn: dinsdagen 
14 september, 12 oktober, 16 november en  
11 januari van 15.00 tot 17.00 uur. De laatste 
bijeenkomst is tevens het toetsmoment en de 
uitreiking van de certificaten.  
Aanmelden voor deze cursus kan via deze link 

https://www.leermeerfriesland.nl/
https://www.leermeerfriesland.nl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI-1-_btaX4A4nwZX42W4nwd5D7By2lUNpxhiX4RGjR_g2SQ/viewform

