Aan de gemeenteraad Olst-Wijhe
Postbus 23
8130 AA Wijhe

Wijhe, 16-06-2017
Betreft: Onderwijshuisvesting, raadsvergadering 19 juni 2017
Geachte leden van de gemeenteraad,
Namens het team van KBS St. Jozef uit Wijhe willen wij u graag laten weten dat wij positief gestemd zijn ten
aanzien van het centreren van de scholen op een plek. Graag benoemen wij hiervoor onze beweegredenen:
-

Door het centreren van scholen verwachten wij een vermindering in de werkdruk die wij in de huidige
situatie ervaren. Door onder andere minder niet-lesgebonden taken te hebben verwachten wij dat wij
meer tijd kunnen besteden aan het echte werk in de klas. Momenteel gaat er namelijk veel tijd
verloren aan commissies rondom sinterklaas, kerst, de Bieb Op School, ICT etc. Deze taken moeten op
iedere school gedaan worden, waardoor er op ons huidige kleine team veel druk ligt. Als we op éen
locatie zitten kunnen wij van elkaars expertise gebruik maken door samen te werken aan taken en aan
onze professionalisering.

-

Momenteel gaat er veel tijd effectieve onderwijstijd verloren door het reizen (per bus of per fiets)
naar de sportzaal, het zwembad en naar cultuurvoorstellingen die op de Capellenborg plaatsvinden.
Door de gezamenlijke scholen dicht bij deze voorzieningen te plaatsen verwachten wij meer effectieve
onderwijstijd over te houden.

-

Meer leerlingen op één locatie zorgt ervoor dat leerlingen zich nog meer kunnen ontwikkelen in hun
maatschappelijk gedrag en bewustzijn. Momenteel hoeven de leerlingen maar met een klein aantal
andere leerlingen rekening te houden. Door meer leerlingen op één locatie te huisvesten zullen de
leerlingen meer begrip voor elkaar ontwikkelen en moeten zij leren rekening te houden met alle
leerlingen om hen heen.

-

In de huidige situatie gaat veel geld verloren aan leegstand op school. Een nieuw schoolgebouw zorgt
ervoor dat er geen leegstand zal zijn en dat het geld dat nu in een schoolgebouw wordt gestopt, aan
de leerlingen kan worden besteed. Dit kan in de zin van materiele ondersteuning, maar ook door het
kunnen inzetten van meer leerkrachten en leerkracht ondersteuners.

Als kritische kanttekening willen wij benoemen dat wij het belangrijk vinden om diversiteit aan te kunnen
bieden in de toekomstige situatie. Onze school heeft zijn eigen visie ontwikkeld en wil deze graag, eventueel in
samenwerking met andere scholen, blijven uitdragen. Wij geloven dat ouders een keuze moeten hebben om
voor een school te gaan die bij hun kind past. Wij vragen u dan ook om rekening te houden met de visie die wij
uitdragen en wij hopen dat onze visie een plek krijgt binnen het onderwijs in Wijhe.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben over een van de genoemde redenen dan staan wij u
graag te woord. Wij kijken uit naar de ontwikkelingen binnen het onderwijs van Wijhe en hopen met u mee te
mogen denken in het proces gericht op het centreren van de scholen in Wijhe.
Met vriendelijke groet,
Team KBS St. Jozef

