النشرة األخبارية لالندماج
19-03-2021
السادة األعزاء اولياء األمور/آباء طلبة المدرسة األبتدائية د /ارينز و هولتهيوزين
فى هذه النشرة األخبارية ( ملخص ) للخطوات التى اتخذنها فى الفترة الماضية .
يوم الدراسة  91فبراير
في  91فبراير ،عملت مجموعات العمل بشكل ممتع ومثمر على االعمال الجزئية .قامت مجموعات العمل ببحث طريقة
عمل كل من المدرستين ،وأين يكون هناك تماثل واختالف في طريقة العمل وكيف يمكن التوصل إلى برنامج لمدرسة
االندماج
تقديم مجموعات العمل
وكما هو موضح في النشرة االخبارية لالندماج بتاريخ  82يناير ،فقد تم تشكيل  6مجموعات عمل للتحضير للعام الدراسي
الجديد .واجتمعت مجموعة عمل واحدة ،وهي مجموعة مساعدي التدريس .وفى هذه النشرة اإلخبارية لالندماج تقوم
مجموعتين بتقديم نفسهم اليكم.
مجموعة عمل المشاركة
كمجموعة عمل المشاركة تم تكليفنا بمهمة ضمان أن األطفال والمعلمين وأولياء األمور وربما األطراف األخرى من
المدرستين االشتراك بطريقة إيجابية لتشكيل مدرسة واحدة جديدة معا .نحن نعرض عليكم المحادثات المختلفة ،ونركز على
قواعد الفصل  /قواعد المدرسة  /طرق التعامل واألسابيع الذهبية.
مجموعة عمل الملكية
بصفتنا مجموعة عمل الملكية ،نتعامل مع مختلف االعمال الفرعية .في الفترة الماضية ،حددنا المواهب والتخصصات
الموجودة داخل كل من المجموعتين وكيف يمكننا االستفادة على أفضل وجه ممكن من هذه المعرفة والخبرة .باإلضافة إلى
ذلك ،تنسق مجموعة العمل بحيث يمكن للطالب تطوير الملكية ونقوم بعمل التقارير والثقافة المهنية داخل المدرسة وكذلك
المسائل العملية األخرى في المجموعات.
تقسيم المجموعات 8288-8289
نعمل حاليًا على تقسيم المجموعات للعام الدراسي  .8288-8289نحن نشرك فرق المدرستين واألطفال في هذا ونعتبر
ضا مع الميزانية المتاحة .بالنظر إلى عملية السكن المشترك واالندماج ،فإن
الرغبات واالحتياجات .والتي يجب أن تتناسب أي ً
ضا .سيتم إبالغكم بمجرد أن نكون أكثر واقعية حول هذا األمر
هذا يتطلب عناية إضافية وبالتالي وقتًا أي ً

تنفيذ استشارة الوالدين
وبجانب االشتراك في السكن في مبنى واحد ترغب مؤسسة كيندر ان تندمج المدرسة االبتدائية د /ارينز مع المدرسة
االبتدائية هولتهيوزين بحيث تصبح مدرسة واحدة .ولذلك يرغب مجلس المشاركة معرفة رأيكم .ونسمى هذا استشارة
األولياء او الوالدين.
وتتكون استشارة الوالدين من جزئين .وهما استشارة رقمية عن طريق قائمة باألسئلة وحلقات منقاشة رقمية (أي عن
طريق الكمبيوتر).
ستتلقى األسئلة لالستشارة الرقمية عبر البريد اإللكتروني في  86مارس  .8289إذا كنت ترغب في المساعدة في
استكمال االستشارة الرقمية؟ يمكنك االتصال:
 أولياء أمور الفصل (المدرسة االبتدائية د .أرينز) -لمدرسة هولتهيوزن عن طريق انك نوردنك e.a.noordink@home.nl :

باإلضافة إلى االستشارة الرقمية ،تتم مناقشة النتائج مع مجموعات صغيرة من أولياء األمور .نسمي هذا "مناقشات
الفريق" .حلقات المناقشة تكون رقمية أي عن طريق الكمبيوتر.
تم تحديد موعد حلقات المناقشة ألولياء أمور مدرسة د .ارينز في:
•  91أبريل 2:22 - 0:22 :مساء
•  91أبريل 1.98 - 2.98 :مساء
تم تحديد موعد حلقات المناقشة ألولياء األمور لمدرس هولتهيوزين في:
•

 91أبريل 1.98 - 2.98 :مسا ًء

•

 91أبريل 2:22 - 0:22 :مسا ًء

في السؤال األخير في االستشارة الرقمية ،يمكنك إخبارنا بما إذا كنت ترغب في المشاركة في حلقات المناقشات الرقمية.
اسم جديد لمدرسة االندماج
قدم أولياء أمور طلبة المدرسة االبتدائية د/ارينز والمدرسة االبتدائية هولتهيوزن ما ال يقل عن  02فكرة واقتراح مبتكر
لالسم الجديد لمدرسة االندماج .ويتم تجميع أفضل  8أفكار .في األسبوع الممتد من  88إلى  81مارس ،يمكن لكل عائلة
التصويت لصالح واحد من أفضل  8أسماء

اذا كان لديك اى سؤال بشأن مشروع اندماج المدرسة األبتدائية د/ارينز مع المدرسة األبتدائية هولتهيوزين ،
انظر اوال باألسئلة المتداولة تحت زرار األندماج فى موقع المدرسة األلكترونى  .فاذا لم تجد سؤالك بين
األسئلة المتداولة فالرجاء ارسال رسالة بالبريد األلكترونى الى :

VragenFusieschoolAriensHolhuizen@keender.nl
ونحن نضم لكم األجابة السريعة والدقيقة .

الجدول الزمني
وسنقدم لكم نظرة فى الخطة الزمنية لعملية األندماج  .ومع تقدم العملية وسنقوم باتمام الخطة الزمنية .

مارس

•  26مارس :يتلقى اآلباء  /أولياء األمور االستشارة الرقمية عن طريق البريد اإللكتروني

أبريل

•  2أبريل  :تعمل مجموعات العمل على األعمال الجزئية
•  6أبريل 09:00 :إغالق االستشارة الرقمية
•  13أبريل :حلقة المناقشة
•  14أبريل :حلقة المناقشة
• يطلب مجلس ادارة مؤسسة كيندر من مجلس األشراف الموافقة على قرار األندماج المقترح .
• يطلب مجلس ادارة مؤسسة كيندر من مجلس المشاركة للمدرستين الموافقة على قراراألندماج المقترح

مايو

• يطلب مجلس ادارة مؤسسة كيندر من مجلس األشراف الموافقة على قرار األندماج النهائى .
•  25مايو  :تعمل مجموعات العمل على األعمال الجزئية .

يونيو

• بدء األنتقال الى مدرسة هولتهيوزين األبتدائية .

يوليو

• توديع موقع مدرسة د/ارينز األبتدائية  - .نهاية العام الدراسى .2021/2022

أغسطس

• أبتداء العام الدارسى  2021/2022كمدرسة مندمجة فى مبنى مدرسة هولتهيوزين.

مع التحيات
هنرى فيرهاى  ،مدير المدرسة األبتدائية د /ارينزبالنيابة .
ماريم هافيركات  ،مديرة المدرسة أألبتدائية هولتهيوزين بالنيابة .

اذا كان لديك اى سؤال بشأن مشروع اندماج المدرسة األبتدائية د/ارينز مع المدرسة األبتدائية هولتهيوزين ،
انظر اوال باألسئلة المتداولة تحت زرار األندماج فى موقع المدرسة األلكترونى  .فاذا لم تجد سؤالك بين
األسئلة المتداولة فالرجاء ارسال رسالة بالبريد األلكترونى الى :

VragenFusieschoolAriensHolhuizen@keender.nl
ونحن نضم لكم األجابة السريعة والدقيقة .

