
 
 

 

Openbaar Onderwijs Terschelling zet samen koers!    
 
Nieuwsbrief 1, maart 2022   
  

De afgelopen maanden zet het Openbaar Onderwijs Terschelling zich gezamenlijk in om het 
onderwijsaanbod beter op elkaar af te stemmen én om als verschillende locaties nog meer de 
krachten te bundelen en elkaar te inspireren. In deze nieuwsbrief nemen we u mee naar de 
aanleiding en ontwikkelingen rondom deze samenwerking en leest u wat u de komende tijd 
kunt verwachten en voor welke onderdelen wij u van harte uitnodigen!   

  

Aanleiding  
Sinds dit schooljaar is Jannie Docter directeur-bestuurder van zowel het voortgezet openbaar 
onderwijs als het primair openbaar onderwijs. Een mooie functie waarin zij kennis maakt met de 
passie en de brede expertise binnen de verschillende teams, maar ook met de uitdagingen die het 
verzorgen van onderwijs op Terschelling met zich meebrengt.   

Door binnen het Openbaar Onderwijs Terschelling meer de 
samenwerking op te zoeken, het onderwijsaanbod nog beter op 
elkaar af te stemmen én gebruik te maken van elkaars kennis & 
kunde is het mogelijk om het onderwijs naar een hoger niveau te 
tillen en ons enthousiasme, plezier en ervaringen met elkaar te delen!   

Opdracht Integrale Onderwijsvisie   
Met deze gedachte is Sanne de Jong afgelopen november aangesteld als projectleider Integrale 
Onderwijsvisie. Sanne is beleid, communicatie- en organisatiedeskundige en is, dankzij haar 
jarenlange ervaring als docente binnen het voortgezet onderwijs Terschelling en als ouder (in de 
GMR) binnen het primair onderwijs goed op de hoogte van de huidige stand van zaken.   

De opdracht die zij meegekregen heeft, moet leiden tot drie uitkomsten:   

- Gezamenlijk koers zetten en dit uitdragen naar de omgeving  
- Gezamenlijk zorgen voor een veilig leerklimaat middels een sociaal pedagogisch beleidsplan  
- Gezamenlijk de doorgaande leerlijn in kaart brengen inclusief verbetersuggesties voor zowel 

de korte- als lange termijn.   

Ontwikkelingen   
 
Werkgroepen   
Nadat alle teams in december kennis hebben gemaakt met Sanne en op de hoogte zijn gesteld van haar 
opdracht Integrale Onderwijsvisie, zijn er in januari 3 werkgroepen (koers, sociaal pedagogisch 
beleidsplan en doorgaande leerlijn) opgezet ter voorbereiding van de werkconferentie welke gehouden 
werd op 17 & 18 februari. Waardevol hierbij was de betrokkenheid en inzet van enkele MR-ouders in 
deze voorbereidende fase.   



 
 

 

Werkconferentie.   
De werkconferentie werd op 17 & 18 februari 
gehouden en hiervoor waren naast het personeel ook 
ouders/verzorgers en andere belangstellenden 
uitgenodigd. Vanwege corona- en stormachtige 
omstandigheden werd het programma van de 
werkconferentie enigszins aangepast en kwam er 
hierdoor op woensdag 2 maart nog een werkmiddag 
voor het personeel bij. De rode draad van de 
werkconferentie was: Ontmoeting, Inspiratie & 
Samenwerking.   

  

Ter inspiratie waren er 2 gastsprekers uitgenodigd. Erik Roth (vestigingsdirecteur Accent 
praktijkonderwijs Capelle) kwam vertellen over de succesvolle invoering van het Levensecht Leren op 
zijn school. De mogelijkheden voor onze eilander leerlingen en onze gemeenschap rondom dit thema 
werden besproken en bieden voldoende stof tot nadenken voor de toekomst.   

Orthopedagoog Nynke van de Werf was uitgenodigd om te vertellen over het belang en de betekenis 
van een veilig leerklimaat. Welke voorwaarden zijn hiervoor noodzakelijk en hoe creëer je deze? Een 
goede theoretische basis van waaruit het Openbaar Onderwijs Terschelling zich kan richten op een 
meer Integrale aanpak om dit veilige leerklimaat nog steviger neer te zetten.   

Tijdens de werkrondes (inclusief de extra werkronde op 2 maart) werd er in kleine & gevarieerde 
groepsopstellingen gesproken over de drie domeinen: Koers, Veilig Leerklimaat & Doorgaande 
Leerlijn. Centraal stonden de 4 vragen:   

- Wat leeft er?  
- Wat gaat er goed?  
- Wat kunnen we gezamenlijk afspreken ter verbetering?  
- Wat zijn de toekomstsdromen?  

 
Door met elkaar in gesprek te gaan over het onderwijs, te luisteren naar andermans ideeën en 
geïnspireerd te raken door elkaars successen ontstond een mooie basis om samen vooruit te kijken. 
Daarnaast was er ruimte om ook elkaar als collega’s beter te leren kennen, middels spelopdrachten, 
gezamenlijke activiteiten en natuurlijk tijdens de pauze-momenten.   

Al met al zeer waardevolle dagen waarbij de eerste vervolgstappen zijn gezet naar een meer integrale 
benadering van alles wat bij het onderwijs komt kijken.   

Vervolgstappen   
Uiteraard wordt datgene wat er tijdens de werkconferentie opgebracht is omgezet naar concrete 
plannen, acties en afspraken. Hiervan worden de personeelsleden intern op de hoogte gehouden, maar 
natuurlijk is het ook belangrijk om ouders/verzorgers en andere belangstellenden hierover te 
informeren. Daarom zullen de (G)MR-organen constant geïnformeerd worden, zal er een vervolg 
komen op deze nieuwsbrief en wordt er een informatieavond gehouden.   



 
 

 

 
Informatieavond   
Om alle ouders/verzorgers te informeren over de ontwikkelingen die gaande zijn, wordt een 
informatieavond georganiseerd op donderdag 24 maart op ’t Schylger Jouw. Aanvangstijd 19:30 uur. 
Let op! De locatie betreft dus ’t Schylger Jouw, maar de avond wordt georganiseerd voor álle 
ouders/verzorgers van alle onderwijslocaties van het Openbaar Onderwijs Terschelling.   

Week van het Openbaar Onderwijs Terschelling   
In de week van 4-9 april wordt op Terschelling de week van het Openbaar Onderwijs georganiseerd, 
waarin het onderwijsaanbod en de verschillende locaties gepresenteerd worden door de leerlingen en 
personeelsleden. De voorbereidingen zijn in volle gang en u ontvangt binnenkort een uitnodiging.   

Contact  
Voor vragen, opmerkingen aangaande de ontwikkelingen richting een Integrale Onderwijsvisie voor 
het Openbaar Onderwijs Terschelling kunt u altijd contact opnemen met de projectleider Sanne de 
Jong (sanne.dejong@opot.nl). Uiteraard zijn aanvullende ideeën of enthousiaste mensen die graag 
mee willen helpen ook van harte welkom!   


