Iedere basisschool wil natuurlijk het beste van het beste aanbieden aan hun leerlingen. Met heel
veel van dit en heel veel van dat. Maar omdat we (helaas) geen geld van de boom kunnen plukken
worden lang niet al onze plannen en wensen uitgevoerd.
Maar … voor heel even hoeft geld niet ons probleem te zijn.
Er is namelijk door onze schoolvereniging (VCOG) een groot bedrag aan prijzengeld beschikbaar
gesteld om te zorgen dat ook onze school nog beter kan worden.
Maar de vraag is dan natuurlijk: hoe kunnen we beter worden?
Daar hebben leerlingen, ouders en leerkrachten als ervaringsdeskundigen vast wel ideeën over.
Maar … welke ideeën en voorstellen zijn er en welk idee of voorstel is dan ook nog eens het beste?
We gaan daarom een ideeënwedstrijd organiseren.
De beste ideeën winnen een groot geldbedrag waarmee de school vervolgens aan de slag mag
gaan. Het gaat om heel veel geld waarmee we heel veel mooie plannen kunnen uitvoeren.
Er worden maar liefst een drietal wedstrijden georganiseerd:
A - het beste leerling-idee voor cbs AquaMarijn wordt beloond met € 10.000
(wanneer dit het beste idee van alle 10 VCOG-scholen is komt er zelfs nog een bonus van €5000 bij)
(alleen de leerlingen in de groepen 7 en 8 doen mee aan de wedstrijd – wel mag een leerling uit
groep 5 of 6 meehelpen bij het uitwerken/presenteren van het idee)

B - voor het beste ouder-/leerkracht-/directie-idee is op onze basisschool €18.775 beschikbaar
Wanneer een idee een bovenschoolse meerwaarde heeft kan de jury de bedenkers uitnodigen
om het idee af te vaardigen naar de VCOG-presentatie-bijeenkomst (zie punt C)
C - voor het beste VCOG-brede idee (dus toepasbaar en uit te voeren op alle tien VCOGbasisscholen) is in totaal €100.000 beschikbaar gesteld
Voor de wedstrijden A en B wordt op school een jury samengesteld. We willen ook de MR daar
nadrukkelijk bij betrekken. De jury beoordeelt de ingediende ideeën op basis van een aantal
belangrijke criteria:
-

Alle leerlingen moeten profiteren van het idee (dit jaar al of in volgende jaren)
Het idee moet passen binnen het beschikbaar gestelde budget
Het idee moet volgend jaar gerealiseerd kunnen zijn
Het idee moet passen bij de schoolplannen op langere termijn
(onze plannen: digitale werk- en leeromgeving, sport en spel, kunst en cultuur, taal en
lezen, Engels, leerlingbegeleiding, niveaudifferentiatie, natuur en techniek)

De ideeën worden tijdens een presentatiemiddag en/of -avond toegelicht en beargumenteerd en
de jury kiest vervolgens het beste plan dat binnen het budget kan worden uitgevoerd.
Voor traject B geldt aanvullend dat het idee een meerjaren - kwaliteitsverhogend effect moet
hebben, passend bij de schooldoelen voor de komende jaren.

Hoe gaan we het organiseren?
Heb jij of heeft u HET BESTE IDEE om ons basisonderwijs van een stevige kwaliteitsimpuls te
voorzien? Klim in de pen en beschrijf kort en duidelijk je/uw plan (maximaal 1 A4-tje) met
eventueel een extra A4-tje met daarop een schets/afbeelding e.d.
Wanneer het idee past binnen de schoolplannen mag je/u het plan nader toelichten voor een jury
tijdens een nog te plannen presentatiemiddag en/of avond.
De jury krijgt na iedere presentatie de mogelijkheid om ook nog aanvullende vragen te stellen.
We zijn natuurlijk al heel erg benieuwd naar alle plannen, voorstellen en ideeën die door iedereen
uitgewerkt gaan worden.

Tijdpad
Tot uiterlijk 4 oktober 2013
kunnen de ideeën en voorstellen op school worden ingediend.
Vermeld op je A4-tje ook duidelijk je/uw naam (namen) en een telefoonnummer.
Geef duidelijk aan wat de totale kosten van het idee/voorstel (kostenoverzicht)
Op 17 oktober 2013
hebben we (onder voorbehoud) de presentatiemiddag/-avond gepland.
Na bekendmaking van de leerling(en)winnaar(s)
wordt hun beste idee aangemeld voor de VCOG-bonus-presentatie op 30 oktober 2013.
Na bekendmaking van de winnaar van het beste ouder-/leerkracht-/directie-idee worden in overleg
de ideeën met een duidelijk meerschoolse toepassing aangemeld voor de VCOG-presentatie op 30
oktober 2013.
Op 30 oktober 2013
worden de VCOG-presentaties gehouden.

Verzamelen in de ideeënbus van school
Alle ideeën kunnen op school tot uiterlijk 4 oktober 2013 worden ingeleverd. Op de beide locaties
hebben we daarom een speciale ideeënbus neergezet.

SUCCES
MET
AL
HET
DENKWERK !!!

