
 

 

 

  

Eindelijk was het dan zover; de naam van de samenwerking tussen de vier openbare basisscholen in 

De Trynwâlden werd  tijdens een studiedag op 21 september van het personeel van de vier scholen, 

bekendgemaakt. 

Fierkracht! Een prachtige naam waaruit trots, kracht en samenwerking spreekt. We zijn erg blij met 

deze nieuwe naam en het nieuwe logo. 

De vier teams hebben zich in september onder leiding van een rekendeskundige tijdens deze 

studiedag verdiept in de nieuwe rekenmethode (Wereld In Getallen), waarna de naam en het logo 

werden onthuld door de Jeroen Kremer, lid van de medezeggenschapsraad van OBS Thrimwalda. 

Jeroen Kremer heeft de naam Fierkracht bedacht en we rekenen erop dat de scholen deze naam in 

de toekomst recht zullen doen. 

  

Na het ochtendprogramma hebben de teams op het terras van Stania State (dat kon/mocht toen 

nog!)  genoten van een heerlijke lunch waarna de voorzitter van het bestuur van Adenium, Dhr. Bas 

van Loo, ons feliciteerde met het samenwerkingsverband. 

Natuurlijk zijn we zeer content met de 10.000 euro die het samenwerkingsverband van het bestuur 

mocht ontvangen om meer van elkaar te kunnen gaan leren door middel van o.a. klassenconsultatie. 

  

Tijdens het middagprogramma is een start gemaakt met de wijze waarop we het cultureel aanbod 

en cultuureducatie meer in de scholen willen gaan brengen. We willen dit zeker ook vanuit de eigen 

omgeving gaan doen zodat de kinderen vanuit hun kennis van de eigen omgeving de wereld 

daarbuiten kunnen gaan ontdekken. Tijdens het thema van de kinderboeken week ‘En toen’..........is 

er op verschillende scholen al aandacht besteed aan de omgeving van de school en de historie van 

het dorp. 

 

Op 9 oktober was de tweede studiedag gepland. In verband met Covid-19 werd deze studiedag 

online gegeven. Deze dag stond in het teken van meer- en hoogbegaafdheid door een 

onderwijsadviseur op dit gebied. Wij willen op onze vier scholen meer richting geven aan het 

onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. De inleider liet ons aan de hand van vooroordelen en mythes 

kennis maken met hoogbegaafdheid. Want waar hebben we het eigenlijk over? Over wie hebben we 

het? Wat hebben deze kinderen nodig? Hoe kunnen we deze kinderen coachen en begeleiden in de 

groep? 

Aan de hand van praktische voorbeelden, gekoppeld aan theorie uit de inleiding hebben de 

leerkrachten inspiratie gekregen om in de klas aan de slag te gaan. We blikken vooruit op de 



toekomst en gaan een werkgroep vormen uit verschillende teams en groepen om beleid te maken 

op onderwijs aan meer-hoogbegaafden op de onderstaande vier scholen in de Trynwâlden, die 

samen ‘Fierkracht’ in de Trynwâlden vormen. 

 

OBS It Kruirêd Mûnein 

OBS De Opstap Oentsjerk 

OBS Sinnehonk Aldtsjerk 

OBS Thrimwalda Gytsjerk 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Kees Flikkema (directeur It Kruirêd en De Opstap) 

en Froukje Olijve (directeur Sinnehonk en Thrimwalda) 
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