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In deze bijzondere tijden van scholensluiting 
– scholen weer open – winterse 
omstandigheden, is het toch prettig dat de 
Fusieflits gewoon blijft verschijnen. Hierbij 
ontvangt u nummer 3 van de Fusieflits.
Onze bijeenkomsten worden nog steeds 
gekenmerkt door ‘online-vergaderingen’. Ook 
prima te doen, maar we snakken toch naar 
de ‘live’ ontmoetingen.

De fusie 

Kennismaken met…
Timo van den Heuvel
Mijn naam is Timo van den Heuvel, werkzaam 
als onderwijsadviseur bij Onderwijs Maak Je 
Samen. In die rol geef ik onder andere advies bij 
missie/ visietrajecten en help ik teams en 
schoolleiders bij het inrichten van het onderwijs 
aan de hand van de visie. Daarbij gebruik ik 
graag de Golden Circle die uitgaat van why, how
en what.

In dit begeleidingstraject maak ik graag gebruik 
van mijn ervaring als schoolleider op diverse 
scholen waarbij de organisatie steeds is ingericht 
vanuit kernwaarden. Wat mooi aansluit is een 
eerdere ervaring met de integratie van 
onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen tijdens 
een fusietraject. 

Ik kijk ernaar uit om de deelnemers van de 
werkgroepen snel te ontmoeten en inhoudelijk 
de toekomst te verkennen. Tot snel!
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Wij starten een nieuwe rubriek met de 
naam ‘Kennismaken met . . . ‘. In deze 
rubriek zullen steeds één of twee 
medewerkers van beide scholen zich kort 
voorstellen. Op die manier ontstaat er toch 
wat meer beeld van beide teams. In dit 
nummer beginnen we met de beide Intern 
Begeleiders en met Timo van den Heuvel.
Timo is begeleider van de werkgroepen 
‘Visie op onderwijs’ en ‘Hoogbegaafdheid’.

Nieuwe rubriek
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Mijn naam is Caroline de Kleer.                                                                                       

Mijn loopbaan ben ik begonnen als leerkracht op 

Het Palet en in 1992 ben ik daar als Iber gaan 

werken. Na een aantal jaar heb ik op de 

Zwanenburcht in Zwammerdam, op de Tamboerijn 

in Nieuwkoop en tot vorig schooljaar op Het nieuwe 

ambacht in Alphen IB werk gedaan. Sinds oktober 

2014 werk ik als Iber op de Populier. 

Het mooie van IB werk voor mij is wat te kunnen 

betekenen voor kinderen die een hulpvraag 

hebben, op cognitief gebied of sociaal emotioneel 

gebied. Samen met leerkrachten, ouders en waar 

het kan ook de leerling zelf nadenken over de weg 

waarin de leerling het best binnen zijn 

mogelijkheden tot zijn recht komt. 

Op de scholen waar ik Iber ben ( geweest) heb ik 

veel onderwijskundige vernieuwingen 

meegemaakt. Het is mooi om in dit fusieproces 

mee te mogen denken over de vormgeving van het 

onderwijs, dat  past bij deze tijd en kinderen toerust 

voor de toekomst. Ik verheug me dan ook op de 

samenwerking met de leerkrachten en ouders van 

de Populier en de Akker.

Met vriendelijke groet,

Caroline de Kleer

Kennismaken met…
Caroline de Kleer

Mijn naam is Helen de Groot en ik ben intern 
begeleider op De Akker. Ik ben getrouwd en ik 
heb drie kinderen. Sinds 2001 ben ik werkzaam 
op De Akker. Eerst enkel als leerkracht, 
vervolgens als leerkracht in combinatie met ib-
taken
en vanaf 2012 als ib-er.
Sinds 2019 werk ik ook in deze functie 
op Kindcentrum Koningskwartier in
Zevenhuizen. Op beide scholen werk ik met 
veel enthousiasme met bevlogen
collega’s. Het samen zorg dragen voor de 
leerlingen en het brengen en borgen
van kwaliteit staan bij mij voorop. Ik kijk uit 
naar een mooie samenwerking,
waarin we van en met elkaar kunnen leren en 
inspireren.

Met vriendelijke groet,
Helen de Groot
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Kennismaken met…
Helen de Groot
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Enige tijd geleden hebben wij een oproep gedaan richting 
u, als ouder(s) / verzorger(s), om deel te nemen in één van 
de werkgroepen. Misschien herinnert u zich nog dat 
werkgroepen een middel zijn om het onderzoek vorm te 
geven. Er zijn enkele werkgroepen, waarin alleen 
leerkrachten deelnemen, maar bij een aantal werkgroepen 
willen we ook heel graag ouders betrekken. Vandaar onze 
oproep.
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Naam Aantal ouders per school Aantal leerkrachten per school

Identiteit 2 2

Onderwijsvisie 2 3

Hoofbegaafdheid 2 2

Schooltijden en TSO 1 (uit de MR) 1

Oudercontacten 1 (uit ouderraad) 1

Wij zijn blij dat er zich een aantal ouders heeft aangemeld, zodat de werkgroepen inmiddels gevuld 
zijn. Op dinsdagavond 2 maart a.s. vindt er een gezamenlijke ‘kick-off’ van de werkgroepen plaats. 
Ook nu weer online.
Alle deelnemers van de werkgroepen komen bij elkaar. We maken kennis met elkaar en de ‘spelregels’ 
worden uitgelegd. Vanaf dat moment gaan de werkgroepen zelfstandig verder, waarbij elke werkgroep 
een ‘coördinator’ kiest. Hij/zij onderhoudt het contact met de projectgroep (bestaande uit beide 
directeuren en de fusieregisseur). De projectgroep houdt op die manier de overview.

Over welke werkgroepen hebben we het ook alweer? Hieronder nog een keer het overzicht:

Daarnaast zullen in de werkgroep ‘onderwijsvisie’ en ‘Hoogbegaafdheid’ de beide directeuren 
participeren. De werkgroepen ‘Onderwijsvisie’ en ‘Hoogbegaafdheid’ werken nauw met elkaar 
samen, omdat beide onderwerpen invloed op elkaar hebben.
Voor nu wensen we iedereen een fijne voorjaarsvakantie toe!


