
Nieuwe naam, basisschool ‘t Getij 

 
Deze fusieflits had al een nieuwe naam kunnen hebben maar we hebben er voor gekozen om deze 

fusieflits nog de fusieflits Brede School Kloosterzande te noemen. Het zal een van de laatste fusieflitsen 

zijn, er verschijnen er nog hooguit 1 of 2 en dan zal het nieuws worden verspreid via de nieuwsberichten 

vanuit ‘t Getij. Mocht u de ontwikkelingen  (al ) van ‘t Getij willen volgen dan kan dat via onze website: 

www.t-getij.nl 

 

 

Voor u ligt al weer de zesde fusieflits Brede school Kloosterzande.  Met behulp van de fusieflitsen willen we u zo goed mogelijk op 

de hoogte houden van het traject dat we aan het doorlopen zijn met als doel het komen tot een Brede School Kloosterzande. Mocht u 
opmerkingen/reacties kwijt willen omtrent deze fusieflits of het fusieproces dan  kunt u deze richten aan: godfriedblaeke@leertij.nl 
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Werkgroepen  in beeld 

Om het fusieproces zo goed mogelijk te begeleiden 

zijn er een dertigtal werkgroepen van start 

gegaan. In deze rubriek belichten we iedere 

keer een werkgroep. 

Werkgroep inrichting ‘t Getij 

Deze werkgroep bestaande uit een aantal per-

soneelsleden is een aantal keren bij elkaar 

geweest.  Dit onder begeleiding van inrich-

tingsbureau, Projectum, die ons adviezen 

geeft op gebied  van de inrichting. We willen 

aan de slag gaan met de klassen, de aula van 

de kleuterbouw en de grote aula. De laatstge-

noemde zal de meest ingrijpende zijn.   Om 

alvast een indruk te geven van de toekomstige 

aula  ziet u hiernaast een prachtige  “artist im-

pression” (standpunt vanaf groep 8 kijkt u 

richting het keukenblok). 

 

Nieuwe school,…nieuwe naam… 

De nieuwe naam van de (nieuwe) school 

in Kloosterzande is bekend gemaakt en de 

reacties hierop zijn heel erg uiteenlopend. 

Sommige mensen vinden de naam prach-

tig, andere mensen hebben zoiets van 

“Hoe hebben ze dit nou kunnen kiezen?”. 

Wennen aan een nieuwe naam is een ge-

bruikelijk proces en naar verwachting zal 

de naam binnen de kortst mogelijke tijd  

binnen het dorp en ver daarbuiten inge-

burgerd zijn.   

Wel kwamen er nog een aantal vragen binnen 

over het proces van totstandkoming. Deze 

vraag wordt in de vragenrubriek aan de ach-

terkant uitgelegd. 

Zoals al eerder gemeld zullen we de prijs, 
(het attractiepark-reisje)  op een passend mo-
ment nog verloten onder de inzenders  van 

een nieuwe naam! 

</body>

 

Planning  

We naderen langzaam het moment dat 

het samengaan van beide scholen een 

feit  is. Om dit alles zo duidelijk mogelijk 

te maken voor kinderen en personeel 

zullen we de planning van week tot week 

in beeld brengen. Deze verschijnt  z.s.m. 

op de website van ‘t Getij.   

We kunnen ons voorstellen dat iedereen 

erg benieuwd is naar de groepsleer-

kracht van volgend jaar, de groepssa-

menstelling en de lokaliteit.  

Deze “puzzel” zijn we druk aan het leg-

gen en we zijn hier uiteindelijk afhanke-

lijk van “het groene licht” van ons be-

stuur (Leertij-Kapriom).  Dit verwachten 

we rondom de meivakantie.   

Het doel is om uiterlijk 23 mei helder-

heid te bieden  zodat we daarna kunnen 

werken aan “het snuffelen”  aan het lo-

kaal , klasgenoten en de (nieuwe) mees-

ter of  juf. 

Werkgroep Verkeer 

& Parkeer 

Deze werkgroep zal 

woensdag 24 april 

a.s.  bijeenkomen.  

Samen met een amb-

tenaar van de ge-

meente Hulst worden 

de ideeën die er zijn 

op dit gebied verder 

bekeken. 



 

Vanuit de werkgroep identiteit—vragenlijstje— 
 

We zijn druk bezig met de invulling van  tal van zaken voor de nieuwe brede school ’t Getij te  Kloosterzande. 

Hiervoor zijn een groot aantal werkgroepen opgericht. Een van die werkgroepen is de werkgroep 

“identiteit”.  Vanuit deze werkgroep is o.a.  een waardenmenu  voor onze samenwerkingsschool ontstaan; waar 

staan we voor als basisschool ‘t Getij! Naast deze invulling is er een advies gekomen omtrent  invulling van de 

levensbeschouwelijke lessen.  In tegenstelling tot de inschrijving, waarbij ook gevraagd is naar uw gezindte/

geloofsovertuiging, gaat het nu om een antwoord op de invulling van de levensbeschouwelijke lessen, voor de 

duidelijkheid: dit hoeft dus niet hetzelfde te zijn als uw geloofsovertuiging. 

Alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8 krijgen algemene levensbeschouwing met behulp van de methode 

“Kleur”. (meer informatie hierover op: www.kleuropschool.nl)  U als ouder kunt aangeven op welke 

levensovertuiging of godsdienst wij bij uw kind het accent  moeten leggen. Binnen het thema 

van “Kleur” zal er een verdieping plaats vinden vanuit de aangeven religie of 

levensovertuiging. Men kan dan denken aan vieringen, rituelen en symbolen. Vandaar onze 

vraag: “Wenst u verdieping voor uw kind en zo ja welke?”  

 

 Het is belangrijk voor de leerkrachten om dit te weten omdat men dan op de persoonlijke 

religieuze  beleving van het kind  kan ingaan. 

Deze vragenlijst zal net voor of net na de meivakantie digitaal worden uitgezet.  
 

 

De volgende Fusieflits verschijnt:  mei/juni 2013           

                 Opmerkingen/reacties?  Mailtje naar godfriedblaeke@leertij.nl 

Tijdsplanning:   
Juli/augustus  2013:  Start verbouwing 

Augustus 2013:  Start  ‘t Getij op twee locaties 

Januari 2014      :   Verbouwing is klaar en werken op 1 locatie 

????????  2014:    Officiële  opening 
 

Stand van zaken omtrent de verbouwing 

 We zijn momenteel druk bezig om de bouwtekeningen definitief te maken.  De teke-

ningen worden voor de meivakantie ingediend. Daarna zal het vergunningenverhaal 

worden opgestart. In deze periode zal het bestek geschreven worden, aannemers wor-
den benaderd en uiteindelijk  zal de bouw toegewezen worden aan een bouwbedrijf.  

Naar verwachting zal de eerste spade net voor de zomervakantie of net na de zomerva-

kantie de grond in gaan………  

Een vraag :   Hoe is het mogelijk dat er bij de 170 inzendingen niet de nieuwe naam van de Brede School 

Kloosterzande zat?   

Antwoord:  De werkgroep  “nieuwe naam  Brede School Kloosterzande” , bestaande uit 2 ou-
ders, 2 leerkrachten en de directeur,  heeft een selectie gemaakt uit de vele inzendingen. Na 
een aantal rondes bleef er een top 10 over en uiteindelijk  een top 3  die de werkgroepleden 
als geschikte namen hadden betiteld.  Bij navraag/controle bleek echter dat de namen die in 
de top 3 en zelfs in de top 10 stonden  geen unieke basisschoolnamen waren en al veelvuldig 
in Nederland voorkwamen. Vervolgens heeft de werkgroep besloten om zelf een creatieve 
sessie in te gaan en zo is uiteindelijk unaniem  ‘t Getij eruit gerold. Een naam, gekoppeld aan 

de omgeving, gekoppeld aan de dynamiek van het onderwijs en het leren.  

De  (eerste) vormen van samenwerking - deel 6-  
 

Ook de ouderraden van  beide scholen hebben een werkgroep gevormd en zijn al een aantal 

keren bij elkaar geweest. Tijdens deze prettige bijeenkomsten hebben we vanuit  overeenkom-

sten naar een  koers toegewerkt voor de ouderraad van ‘t Getij.  We hebben o.a. gewerkt aan 

een (nieuw) verkiezingsreglement, een ambitiedocument (waar staan we voor als ouderraad 

van ‘t Getij) en we hebben een (nieuw) activiteitenprogramma samengesteld. Alle voorstellen  

liggen nu bij beide teams.  


