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Hierbij treft u de laatste Nieuwsbrief voor ouders van schooljaar 2014 2015 aan. Het is ook de laatste waarin ik als directeur een bijdrage
lever.
We sluiten dit schooljaar wat hectischer af dan we gewend zijn. Dat
heeft te maken met de volgende zaken:
- In de eerste plaats heb ik mijn vertrek als directeur aangekondigd;
- daarna is de brief van Gerard van der Burgt verschenen met daarin de
aankondiging dat Peter Kock mij komend schooljaar zal opvolgen;
- en als derde de aankondiging dat schooljaar 2015 - 2016 gebruikt zal
worden om te onderzoeken welke vorm van samenwerking tussen De
Kameleon en De Fontein interessant is om het hoofd te bieden aan een
steeds verder teruglopend leerlingenaantal.

Formatie schooljaar 2015 - 2016
Op dit moment zijn we druk bezig om de formatie voor het komend
schooljaar in orde te maken. Dat heeft door allerlei omstandigheden de
nodige voeten in aarde. Zo moeten er bijvoorbeeld de nieuwste
maatregelen uit de laatste CAO Primair Onderwijs in worden verwerkt.
We hopen nu snel duidelijkheid te kunnen geven over de formatie en de
groepen in het komende schooljaar. Wat wel helder is, is dat de
directeur-bestuurder wat extra formatie aan De Kameleon toekent,
zodat we met zes groepen kunnen starten.
Personeel
Naast het feit dat ik stop per 1 augustus a.s. zijn er nog twee personele
veranderingen. Meneer Hein heeft aangegeven dat hij volgend
schooljaar eens wat anders wil gaan doen. Hij wordt opgenomen in de
vervangerspool van de stichting. Zo kan hij eens kijken in de “keukens”
van de andere scholen.
Ook meneer Erik verlaat de Kameleon. Hij neemt een jaar onbetaald
verlof om zich helemaal te kunnen storten op het werk in zijn eigen
bedrijf.
Over het afscheid nemen wordt u nog nader geïnformeerd.

>> 16 juni 20.30 uur: Info-avond onderzoek samenwerking

De Kameleon
Reminder
Dinsdagavond 16 juni is er een voorlichtingsavond over het onderzoek
naar een samenwerking tussen De Kameleon en De Fontein. Deze avond
start om 20.30 uur. Daaraan voorafgaand heeft Gerard van der Burgt
(de directeur-bestuurder van stichting Oeverwal) eenzelfde
voorlichtingsavond gegeven op De Fontein.
Einde schooljaar
We zitten in de laatste periode van schooljaar 2014 - 2015. Het is als
vanouds de periode waarin schoolreisjes gehouden worden. Ook het
kamp van groep 8 valt in deze periode, evenals de afscheidsmusical van
deze groep.
Het Laboratorium
Op dit moment ben ik bezig om voor alle Beuningse scholen een lokaal
voor wetenschap - onderwijs - techniek in te richten. De bedoeling
hiervan is dat alle scholen uit de gemeente Beuningen van dit lokaal
gebruik kunnen maken.
In dit lokaal leren de leerlingen om te gaan met techniek en
onderzoekend leren. Het idee achter dit initiatief is dat de jeugd binnen
de Beuningse gemeenschap meer met wetenschap - onderzoek techniek in aanraking moet komen en dat op een gestructureerde
manier.
Leerlingen doen in dit lokaal ervaringen op die leidend kunnen zijn voor
de keuze van een vervolgschool, een pakket of beroepskeuze.
We noemen dit lokaal ‘Het Laboratorium’.
De motivatie om hiermee bezig te zijn: er is duidelijk sprake van een
dreigend tekort aan jonge mensen die kiezen voor een opleiding in
technische vakken of kiezen voor bètavakken (fysica, chemie, bio). Dit
wordt verduidelijkt door de terugloop van de belangstelling voor de
beroepsgerichte VMBO-richtingen en de beperkte keuze voor
bètavakken op VMBO-T en HAVO. Deze tekorten vormen een bedreiging
voor de bloei van de lokale bedrijvigheid en welvaart.
Wetenschap en techniek bieden de leerlingen en het onderwijsveld
mogelijkheden om talenten te ontdekken en tot ontwikkeling te komen.
Hierbij sluit men in ‘Het Laboratorium’ aan bij de nieuwsgierige en
onderzoekende houding die de leerlingen van nature hebben.
In Het Laboratorium bestaat de mogelijkheid de leerlingen natuur,
milieu en techniek uit hun eigen leefwereld op een actieve manier te
leren ontdekken.

De Kameleon
Hierdoor wordt de betrokkenheid van de leerlingen op hun eigen
ontwikkelproces vergroot en dit draagt bij aan betekenisgericht en
effectief leren.
Binnen het onderzoekend leren bedenken de leerlingen vanuit hun eigen
interesse en nieuwsgierigheid onderzoeksvragen.
Ze leren in Het Laboratorium in groepjes hoe ze antwoorden kunnen
vinden op deze vragen.
De leerlingen ervaren in Het Laboratorium de werkwijze van wetenschap
en techniek. Ze leren daar ook de resultaten van kennen.
Tot nu toe heeft een aantal scholen uit Beuningen voor het kennis
maken met techniek en wetenschap gebruik gemaakt van het Junior
Technovium in Nijmegen. Ook de diverse groepen van De Kameleon
hebben hiervan gebruik gemaakt. Vanaf komend schooljaar is dit echter
veel minder mogelijk. Vandaar dit initiatief.
Het Laboratorium wordt gehuisvest in een lokaal van De Kameleon en in
het handvaardigheidslokaal (als dat niet in gebruik is voor
handvaardigheid). Juffrouw Petra en Naomi, een vrijwilligster, werken op
dit moment mee aan het verwezenlijken hiervan. We werken hierbij
samen met Het Dijkmagazijn uit Beuningen.
Bij de inrichting van de werkplekken kunnen (mogen) we gebruik maken
van de gegevens en de werkplekken uit het Junior Technovium.
Grootste probleem bij de inrichting is, zoals zo vaak, het geld om dit
lokaal en de werkplekken in te richten en te laten draaien. Ook hebben
we tot nu toe niet de materialen die nodig zijn voor de diverse
werkplekken.
Wel krijgen we langzaam aan van diverse organisaties geld en
materialen. Zo krijgen we de beschikking over een tweede 3D-printer
(bruikleen van de firma Ultimaker) en hebben we € 250 gekregen van de
kringloopwinkel in Ewijk.
Een lijst met middelen waarover we willen en moeten beschikken om dit
initiatief te kunnen laten slagen, komt binnenkort beschikbaar. Zeker is
dat we in ieder geval een aantal computers en/of laptops nodig hebben.
Mocht u interesse hebben in het plan van Het Laboratorium en/of u wilt
geld of middelen beschikbaar stellen, dan kunt u contact opnemen met
mij.
Ik ga hier het komend schooljaar in ieder geval mee verder.
Het zou mooi zijn als dit initiatief gesteund wordt door de Beuningse
samenleving!
Theo van Rossum

De Kameleon
LEERLINGENRAAD

Agenda
Juni
15 gr 7 Hellendoorn
16 20.30 u. Info-avond
23 groep 5/6 muziekafsluiting CMK
24 Kamele-on-stage
25 2de rapport
29 - 30 oudergesprekken
30 gr 4/5/6 Hemelrijk
Juli
1, 2 en 3 Kamp gr 8
1 Verjaardag men. Hein
7 Poetsavond gr 1/2
8 Verjaardag men. Kees
14 Musical groep 8
14 Doorschuifmiddag
15 Afscheid men. Theo
16 Ontbijt en uitkruien
groep 8
17 12.00 uur:
Start zomervakantie
Augustus
31 Eerste schooldag

Verslag 30 april jl.
Op 11 juni gaan we beslissen of de Pyjamadag doorgaat.*
Groep 1 tot en met 4 gaan dan ’s ochtends leuke spelletjes doen en nog
veel meer. Groep 5 tot en met 8 hebben 's avonds een kampvuur,
spelletjes en nog veel meer. De datum en de tijd van de activiteiten
worden nog besproken in de leerlingenraad.
Op 11 juni hebben we de eerstvolgende leerlingenraadvergadering en
daarin gaan we proberen om nieuwe ballen voor alle klassen te regelen
voor de pannakooi. Als de leerlingenraad akkoord gaat, komt er ook
hockey in de pannakooi.
*In de vergadering van 11 juni is inmiddels besloten dat e.e.a. dit jaar
niet meer te realiseren is.

UIT DE GROEPEN
Groep 5/6
Op dinsdag 23 juni bent u als ouder van harte welkom op de afsluiting
dit schooljaar van het project 'Music 4 All'.
Op dinsdag 30 juni gaan we naar attractiepark Hemelrijk.
Voor beide evenementen hebt u eerder al een brief meegekregen
waarin alle details beschreven staan. Er zijn inmiddels voor beide
evenementen voldoende rij-ouders. Zij krijgen deze week de autoindeling en de vertrektijden te horen.

