Aan alle betrokken volwassenen bij
de VCOG*

Groningen, 27 augustus 2013.

Beste allemaal,
De VCOG vormt het bestuur van tien prachtige basisscholen in de stad Groningen. Daar zijn we
trots op!
Op onze scholen wordt iedere dag opnieuw met veel inzet en enthousiasme onderwijs verzorgd
aan meer dan drieduizend kinderen in en rond de stad.
Samen werken we hard om de kwaliteit van dit onderwijs steeds opnieuw te verbeteren en leuker te
maken voor alle kinderen. We zijn continu op zoek naar mogelijkheden en kansen die we kunnen
omzetten in plannen om ze vervolgens uit te voeren. Met samen bedoelen we dan natuurlijk
voornamelijk alle mensen die bij de VCOG werken.
Maar dat woord samen krijgt extra betekenis wanneer we naast onze medewerkers ook andere
betrokkenen bij de VCOG groot en klein de mogelijkheid bieden ideeën te bedenken die ons
onderwijs verbeteren. En dat gaan we dit schooljaar bij de VCOG organiseren!
Op iedere school wordt zowel onder leerlingen van de hoogste groepen als onder de
ouders/verzorgers al actie ondernomen om ideeën voor de school te bedenken en aan elkaar te
presenteren.
De beste plannen van leerlingen en ouders zullen worden uitgekozen en uitgevoerd.
Op bestuursniveau wil de VCOG ook deze mogelijkheid gaan bieden. Het gaat dan om ideeën van
ouders die niet alleen voor de eigen school, maar ook voor andere VCOG scholen uitvoerbaar en
interessant zijn. En daarnaast om ideeën van betrokkenen die niet direct aan een school
verbonden zijn, zoals o.a.
de leden van de VCOG en de Raad van Toezicht.
Daarom organiseren wij op 30 oktober aanstaande een presentatie avond!!
Op deze avond worden ingeleverde plannen, ideeën en initiatieven die het onderwijs voor de hele
VCOG verbeteren uitgelegd en gepresenteerd. Er wordt een jury samengesteld bestaande uit
leerkrachten, directeuren en ouders. Zij zullen de beste ideeën uitkiezen, waarna ze uitgevoerd
kunnen worden op alle VCOG scholen.
Een enthousiaste oproep dus aan u allemaal om deze kans te benutten en uw frisse, bijzondere en
kleurrijke ideeën uit te werken en te presenteren voor de VCOG.
Wij verwachten uw uitgewerkte idee uiterlijk voor maandag 7 oktober 2013 digitaal op het volgende
email adres: b.bolt@vcog.nl.
U kunt uw plan ook overdag langsbrengen op het VCOG Verenigingskantoor aan de
Eenrumermaar 4 te Groningen.
Na binnenkomst zal de jury checken of uw idee voldoet aan de voorwaarden, zoals vermeld op het
tweede blad van deze brief.

Wanneer u massaal mee gaat doen aan deze wedstrijd, waar wij natuurlijk op hopen, kan het
nodig zijn dat de jury een voorselectie maakt voor de presentatieavond.
Ruim voor deze avond ontvangen alle deelnemers de nodige informatie over het verloop van de
presentaties.
Onder deze brief vindt u de voorwaarden waaronder u kunt meedoen aan de wedstrijd.
Met vriendelijke groet,
De regiegroep onderwijs VCOG:
mw. Anneke van Bergen
mw. Liesbeth Kouwen
dhr. Rudie Bilder
dhr. Henk Huisinga
dhr. Ronald Staal
mw. Bieny Bolt
*alle betrokken volwassenen bij de VCOG zijn:
Ouders, VCOG leden, Raad van Toezicht, (G)MR-leden, leerkrachten,
leidinggevenden, staf- en bureaumedewerkers, bestuurder.

Voorwaarden waar bij deelname aan voldaan moet worden:








Het idee betreft een eenmalige investering, maar heeft in ieder geval meerdere jaren een
effect op de kinderen.
Alle VCOG scholen en uiteindelijk alle kinderen kunnen profiteren van het idee.
(van een idee enkel voor groep 7 en 8 profiteren na meerdere jaren uiteindelijk alle
kinderen)
Het idee levert een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de tien VCOG scholen.
Het beschikbare budget voor alle bovenschoolse ideeën samen is €100.000,-. Het idee
moet dus binnen dit budget uitvoerbaar zijn.
Het idee wordt voorzien van een onderwijskundige onderbouwing en een begroting.
Het idee kan (bij selectie) kort, krachtig en duidelijk worden uitgelegd op de
presentatieavond.

