Aan: de ouders van de kinderen op de KBS St. Jozef, KBS De Bongerd en PCBS Matzer
Betreft: advies van de teams van de scholen en de werkgroep Onderwijs mijnplein Wijhe
over samenvoegen scholen
Wijhe, 29 maart 2019
Beste ouders,
Zoals jullie weten zijn wij als teams van de scholen en de werkgroep Onderwijs mijnplein
Wijhe de afgelopen tijd bezig geweest te onderzoeken of we het beste in de toekomst door
kunnen gaan met twee schoolconcepten of met één. Nu is de situatie nog dat we met drie
verschillende schoolconcepten werken en dat is in de toekomst niet te handhaven. Daarover
zijn jullie de afgelopen periode ook geïnformeerd of bij betrokken geweest.
Naar één schoolconcept
De uitkomsten van alle onderzoeken en gesprekken is dat
zowel de teams als de werkgroep Onderwijs het wenselijk
vinden om samen te gaan naar één schoolconcept.
De reden hiervoor is dat de teams vanuit een gezamenlijke
verantwoordelijkheid zorg willen dragen voor het onderwijs
aan leerlingen in en rondom Wijhe. Zo draag je met een groot
team, vanuit een herkenbare en gedeelde visie en missie,
samen het onderwijs. Doordat met een grotere groep
professionals gewerkt wordt kan er gezorgd worden voor
verdieping van het onderwijs en verminderen we de
kwetsbaarheid.
Wat zegt dit nu al over locatie of locaties?
Het uitgangspunt van ons schoolbestuur is dat de nieuwe
school gevestigd wordt bij het SPOC. Daarnaast onderzoeken
we op verzoek van ouders en gemeenteraad of het mogelijk
en wenselijk is om een vestiging op de Boerhaar (met hetzelfde onderwijsconcept als de
vestiging bij het SPOC) te behouden. We verwachten dat dit onderzoek gereed is begin juni.
Betrokkenheid ouders bij onderzoek vestiging Boerhaar
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een werkgroep bestaande uit 1 ouder, 1 kartrekker en
de directeuren van de betrokken scholen. Zij worden begeleid door de projectleider van
'scholen voor morgen'. De werkgroep voert haar opdracht uit aan de hand van een serie

onderzoeksvragen. De concept-onderzoeksvragen zijn in te zien via deze link
https://bit.ly/2V33hzN.
Een aantal voorbeeldvragen zijn:
-Wat is de verwachte of exacte capaciteit van de gebouwen in de twee scenario’s? Wat zijn
de voor- en nadelen en of gevolgen voor de capaciteit van gebouwen van de twee scenario’s
indien we uitgaan van huidige aantallen kinderen?
- Wat zijn de voordelen/nadelen als het gezamenlijk concept op 1 of 2 locaties wordt
aangeboden?
- Wat zijn de voordelen/nadelen in beide varianten als het gaat om samenwerking tussen het
onderwijs en de kinderopvang/BSO?
- Wat zijn de gevolgen voor de ouders van de huidige onderbouwkinderen?
- Wat zijn de gevolgen voor en nadelen voor toekomstige ouders 2024?
Graag willen we per school maximaal vijf ouders uitnodigen om in een klankbordgroep
plaats te nemen. Je kunt dan ook meedenken of we met elkaar de juiste vragen hebben
bedacht voor dit onderzoek. Wil je dit? Meld je dan voor 3 april aan bij de directeuren van
de scholen. De eerste klankbordavond is op 8 april om 19.30 uur en houden we op KBS de
Bongerd.
Draagvlakmeting uitgesteld
De draagvlakmeting onder de ouders over het nieuwe schoolconcept hebben we uitgesteld.
Het was eerst de bedoeling om dit in maart te doen, maar tijdens onder andere de
ouderavond van 28 januari jl. en de klankbordavond van 11 februari gaven ouders aan deze
meting niet te kunnen invullen zonder ook informatie te hebben over de gewenste locatie of
locaties. En dat begrijpen we. Daarom willen we nu deze draagvlakmeting houden begin juni.
Dan is ook het onderzoek afgerond naar een eventuele locatie op de Boerhaar.
Proces tot en met definitief besluit fusie
Voor de stappen in het proces die nu nog volgen hebben we een schema opgesteld. Die zie
je in de bijlage en via deze link https://bit.ly/2UaSVAU. In het kort betekent dit dat er bezig
wordt gegaan met het maken van een fusie effectrapportage (FER). Hierin worden ook de
resultaten van de draagvlakmeting onder ouders meegenomen. De FER met het eindadvies
over de fusie van de scholen wordt medio juni aangeboden aan het schoolbestuur. Het
voorgenomen besluit dat het schoolbestuur vervolgens neemt wordt voor instemming
voorgelegd aan de medezeggenschapsraden van de scholen. Het is de bedoeling dat het
definitieve besluit genomen wordt rondom de zomervakantie.
Tot zover
Tot zover deze update over het proces binnen 'scholen voor morgen'. Heb je vragen of wil je
je aanmelden voor de klankbordgroep neem dan contact op met de directeuren van de
mijnplein scholen. Dit kan per e-mail via de onderstaande adressen:
m.slagman@mijnplein.nl; t.claassen@mijnplein.nl; r.vanderwoude@mijnplein.nl.
Met vriendelijke groet,
Teams KBS St. Jozef, KBS De Bongerd en PCBS Matzer
Werkgroep Onderwijs mijnplein Wijhe

