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Via deze weg sturen we u onze GSV-nieuwsbrief, waarin we u op de hoogte willen stellen van
de ontwikkelingen in de afgelopen 3 maanden. Een periode waarin het in alle rust werken aan
onderwijs (na de hectische decembermaand) centraal heeft gestaan. Leerlingen hebben een
toets ronde gehad en hun eerste rapport van dit schooljaar gekregen. En zoals gebruikelijk gevolgd door 3 contactavonden voor de ouders om over hun kind(eren) en hun ontwikkeling te
spreken met de leerkracht(en). Enkele bijzondere ontwikkelingen en aandachtspunten hebben
we hieronder op een rij gezet. Deze nieuwsbrief kunt u ook weer terugvinden op onze website,
zodat ook externe belangstellenden en nieuwe ouders geïnformeerd kunnen worden over de
GSV.

Ton Wiegman, directeur

Studiereis Carlisle team GSV
Op 19 januari zijn 12 van onze collega’s vertrokken naar Carlisle, Engeland. We hebben als
school een projectaanvraag geschreven voor de verdere professionalisering van onze medewerkers op het gebied van Engelse taalvaardigheid en onderwijsdidactiek. Hiervoor hebben
we een subsidie toegekend gekregen (Erasmus+) welke het mogelijk maakt om een studiereis
naar Engeland te organiseren. Gedurende deze studieweek is er enkel en alleen Engels gesproken vanaf het ontbijt tot aan het diner. Daarnaast heeft de training zich gericht op het lesgeven in het Engels, zijn er inspirerende workshops bijgewoond, een basisschool bezocht en is er
veel informatie vergaard over het leren in een tweede taal en een effectieve manier om een
tweede taal aan te leren. Met veel inspirerende lesideeën rijker zijn onze collega’s weer teruggekeerd en zullen ze hun ervaringen verder in de praktijk brengen. De volgende groep staat
gepland in juni 2020.

Personele tekorten in het onderwijs
In januari 2020 is er landelijk actie gevoerd om het tekort aan leerkrachten en de werksituatie
in het onderwijs onder de aandacht te brengen. We hebben in de afgelopen maanden nagenoeg altijd de groepen nog kunnen bezetten. Maar dat er weinig leerkrachten zijn om bij ziekte of verlof de vervanging te doen beginnen ook wij steeds meer te voelen. Momenteel worden alle zeilen bijgezet om vervangers te vinden of vacatures in te vullen. Door onze formatieve situatie, met veel vakleerkrachten en onderwijsassistenten, kunnen we intern nog wel bijspringen, maar ook wij hopen dat de situatie in het onderwijs in de komende jaren structureel
zal gaan verbeteren.

Coronavirus
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In de afgelopen weken is het nieuws beheerst door berichtgeving over het Coronavirus. Voor
de GSV met veel internationale en reizende ouders/leerlingen een onderwerp waaraan we
veel aandacht hebben gegeven. We hebben geprobeerd door het geven van goede voorlichting ouders en leerlingen goed te informeren en te voorkomen dat er te veel onrust zou ontstaan. In alles hebben we de richtlijnen van het RIVM/GGD gevolgd en de nadruk gelegd op de
hygiëne in school. Ook hebben we bijgehouden welke ouders hebben gereisd naar risicogebieden. Met hen is, waar dat nodig en mogelijk was, overleg geweest.

Groningse Schoolvereniging

3

GSV Nieuwsbrief

Huisvesting GSV
Het bestuur en de directie zijn vanaf 2016 in gesprek met de gemeente over de huisvesting van de GSV i.v.m. de groei van
het aantal leerlingen. De groei zal voortduren t/m het schooljaar 2022-2023. Daarna is het beleid van de GSV gericht op het
stabiliseren van het aantal leerlingen.
Tijdelijke oplossing en niet realiseerbare locaties
In 2016 heeft de gemeente ons het gebouw aan de Hora Siccamasingel tijdelijk ter beschikking gesteld. In afwachting van
een andere definitieve oplossing is aangegeven dat we dat gebouw voor maximaal 4 tot 5 jaar in gebruik konden nemen.
Onze afdeling voor hoogbegaafden heeft in de afgelopen 4 jaar met 6 groepen de school gebruikt. Tegelijkertijd zijn we
verder met de gemeente in gesprek gebleven over een definitieve oplossing voor de huisvesting van de GSV. Daarbij is gekeken naar mogelijkheden om onze school als geheel op een andere locatie te huisvesten of om ergens anders een tweede
locatie mogelijk te maken. We hebben ouders/verzorgers in die periode, 2016 - 2018, geïnformeerd over de Van Schendelstraat. Ook is een locatie aan de Chopinlaan en Europapark nog in beeld geweest. Om uiteenlopende redenen waren die
locaties niet realiseerbaar.
Mogelijkheden Maartenscollege als extra locatie
In het laatste half jaar, na de gemeentelijke herindeling zijn de mogelijkheden voor huisvesting op locatie van het Maartenscollege weer actueel geworden en verder verkend in een aantal gesprekken tussen gemeente en beide besturen en
directies. Tot nu toe zijn zowel wij, als de gemeente en het Maartenscollege positief over de mogelijkheden van deze locatie als extra locatie voor de GSV. De afgelopen weken is gewekt aan het in kaart brengen van de praktische haalbaarheid
van deze locatie voor onze school. We hopen de resultaten hiervan half maart te ontvangen.
Inloopbijeenkomst/informatiemarkt/Informatieavond in maart
Mochten we van de huisvesting bij het Maartenscollege gebruik kunnen maken, dan betekent dit dat we afscheid nemen
van de tijdelijke locatie aan de Hora Siccamasingel. Dat betekent ook dat we de komende weken een antwoord dienen te
vinden op de vraag welke afdeling of groepen van onze internationale afdeling (ID), tweetalige afdeling (TPO) of hoogbegaafdenafdeling (AT) op de beoogde nieuwe locatie zouden moeten worden ondergebracht. In maart/april 2020 zullen we
ouders/verzorgers uitnodigen voor een Inloopbijeenkomst/informatiemarkt/Informatieavond.

Nieuwe groepen
Jaarlijks beginnen we met drie nieuwe instroomgroepen voor 4-jarigen. Na de eerste instroomgroep in oktober, is in januari 2020 de 2e instroomgroep gestart. Het is altijd een feest om te zien hoe de pas 4-jarigen hun eerste stappen naar de
basisschool maken en na twee maanden lopen ze al rond alsof ze al jaren naar school gaan. In april zal de 3e instroomgroep worden opgestart. In augustus 2020 vormen onze instroomgroepen de nieuwe groepen 1 in het volgend schooljaar.

team van de GSV

Binnenkort/ agenda

We gaan de komende periode het voorjaar weer in. Voor leerlingen een periode waarin ze weer veel meer buiten kunnen
zijn. In de maanden maart en april zullen de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar weer worden opgestart. In deze
periode zal ongetwijfeld ook veel tijd worden besteed aan de huisvestingsvraagstukken aangezien we in de periode augustus
-oktober 2020 oplossingen moeten hebben gerealiseerd. Voor ouders staat er nog een Open Huis IPC geland en zullen leerlingen kunnen meedoen aan een "GSV got Talent" avond. De leerlingen van de groepen 8 zullen in april ook hun Eindtoets
gaan maken en de VO-schoolkeuzes zullen daarna ook allemaal definitief worden. En we zullen ons jubileum verder gaan
voorbereiden. Op 4 juni vieren we met elkaar het 110-jarig bestaan van de GSV.
19 maart

GSV got talent

24 , 26, 30 maart

Contactavonden groepen 1 en 2

13 maart

Voorstelling groepen AT1 en 2

20 maart

Voorstelling groepen 2B en 2C
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