Informatie ouders Olst-Wijhe
Daling leerlingen
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Geld gebouwen

KWALITEIT
ONDERWIJS

PROGRAMMA
De opdracht en het doel van het krimponderzoek
Hoe zijn wij aan het werk gegaan?
Inhaalslag: toelichting op de verschillende scenario’s en de
keuze
Locatiekeuze en schoolkeuze, twee verschillende trajecten
Hoe verloopt het vervolg? Wie doet en moet wat?
Besluitvorming: wat en wie op welk moment?

Kader van de avond
▪ Informeren: waar staan we en hoe gaat het verder?
▪ Het college van bestuur heeft u uitgenodigd.
▪ Er vallen geen besluiten. Dat gebeurt (later) op andere
plekken.
▪ Aan het eind van deze bijeenkomst weet u hoe u
betrokken kunt zijn in het vervolgonderzoek.
▪ Kernvraag in het vervolgonderzoek: kan het wel?

De opdracht en het doel van het krimponderzoek tot
nu toe:
▪ Gevolgen daling leerlingen in kaart brengen
▪ Betrek directeuren, mr-en, personeel, dorpsraden,
kinderopvang e.a. bij het proces
▪ Stel uitgangspunten m.b.t. omvang, inhoud,
samenstelling huisvesting en locatie(s)
▪ Geef per scenario de voor- en nadelen aan
▪ Onderzoek mogelijkheden voor samenwerking met
kinderopvang, VO, Jeugdzorg e.a.

Hoe zijn wij te werk gegaan?
▪ Samenstelling stuurgroep = de groep, die heeft beslist over de
uitkomst van het rapport: Portefeuillehouders gemeenten
/besturen Mare en mijnplein
▪ Een projectgroep en twee werkgroepen: besturen + ambtenaren
beide gemeenten + procesbegeleiders
▪ Per school of groep van scholen een taakgroep: directeuren
scholen + ambtelijk advies vanuit gemeenten, raadpleging van
klankbordgroepen met ouders, partners en andere
belanghebbenden

Wie merkt wat?
Kinderen
• Meer handen in en om de klas
• Gezonde werkomgeving
• Een gebouw wat past bij een eigentijds concept
• Betere mogelijkheden om zorg en ondersteuning dichtbij te
brengen
• Inzet docenten met specialismen over-en-weer
• Betere omvang van groepen / voldoende leeftijdsgenoten
• Minder weglek lestijd

Wie merkt wat?
Ouders
• Schoolnabije aansluiting met kinderopvang/bso
• Betere overgang po-vo mogelijk maken
• Meer en betere voorzieningen dichtbij
• Relatie ouder-school blijft bestaan
• Scholen moeten zich richten op heel Olst of Wijhe

Wie merkt wat?
Leerkrachten

▪ Minder geld naar gebouwen, meer geld naar onderwijs
▪ Flexibeler en eigentijdser kunnen werken
▪ Nieuwe concepten kunnen uitvoeren
▪ Gezond werkklimaat
▪ Gebruik maken van elkaars specifieke deskundigheid
▪ Groter team: beter veelheid taken kunnen verdelen
▪ Aansluitingen onderwijsinhoud po-vo

Mogelijke risico’s
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Grotere reisafstand
Verkeersveiligheid
Onvoldoende afspraken tussen partijen
Relatie wijk-school krijgt meer afstand
Borgen sociale veiligheid via jaarlijkse monitoring
Norm overheid < 145 lln = kleine school;
onvoldoende bekostiging

Splitsen van voorzieningen op twee locaties = 4 nieuwe scholen 2 openbaar en 2 bijzonder
Klimboom en Aloysius blijven in Boskamp en 4 overige scholen naar nieuwbouw op
huidige locatie of nabij sport

Aloysius blijft op Boskamp, Klimboom naar Den Nul en overige 3 scholen nieuwbouw op
huidige locatie of nabij sport
Alles scholen blijven op de huidige locatie en slopen van de leegstand

Verbreding

Draagvlak
schoolbesturen

structureel
betaalbaar

Exploitatie

Kwaliteit

Onderhoud

Olst
Alle 6 de scholen nieuwbouw nabij de Sport en KDV 2,3,4,5 scholen

Leegstand

Scenario’s Olst den Nul Boskamp die nader zijn onderzocht

Alle 5 de scholen nieuwbouw nabij SPOC
Splitsen van voorzieningen op twee locaties = 4 nieuwe scholen 2 openbaar en 2 bijzonder
2 Wijhe Dorp en 2 nabij Cappelenborg /SPOC
Bongerd blijft op Boerhaar en 4 overige scholen naar SPOC
Onderbouw en bovenbouwschool op 2 locaties in Wijhe

Alle schoolgebouwen in standhouden en slopen van de leegstand.

Verbreding

Draagvlak
schoolbesturen

Structureel betaalbaar

Exploitatie

Kwaliteit

Onderhoud

Leegstand

Wijhe

Leerling prognoses

Scenario’s Wijhe/Boerhaar die zijn bekeken/onderzocht.

Locatiekeuze en schoolkeuze, twee verschillende trajecten
School ≠ gebouw
Locatiekeuze gaat over de vraag waar het gebouw moet staan.

Schoolkeuze gaat over de vraag welke en hoeveel scholen zitten er straks in.
▪ In het proces is nu de vraag aan de orde om een verdiepend onderzoek naar de gevolgen en de
haalbaarheid (‘kan het wel?’)van het voorkeur-scenario Olst en voorkeur-scenario Wijhe; dit onderzoek
wordt door gemeente en schoolbesturen gezamenlijk uitgevoerd.
▪ Voor Wijhe wordt ook de haalbaarheid onderzocht van het scenario waarin de locatie op de Boerhaar
behouden blijft.

▪ De schoolbesturen hebben het besluit tot onderzoek al genomen, de gemeenteraad beslist hier later
over.
▪ Er wordt voorlopig dus geen besluit genomen of een scenario doorgaat. Dat vindt op basis van dit
onderzoek naar verwachting plaats in december 2017.

Wie moet wat uitwerken?
Gemeente

Schoolbestuur

Waar

Wie met wie en waarom?

verkeersveiligheid

Samenvoegen scholen

Financiële haalbaarheid / kredietvaststelling/
grondverwerving/bestemmingsplan
Omvang/inrichting

Keuzemogelijkheden voor ouders/divers aanbod

Aansluiting / samenwerking met kinderopvang en
Voortgezet Onderwijs
Bijdragen aan kwaliteit van onderwijs in een goed
werkklimaat voor leerlingen en personeel.

Gemeente
Hoe verloopt het vervolg? Wie doet en moet wat?
Stap 2
• Overleg met
personeel en MR-en
• Informatie aan
ouders

• Haalbaarheidsonderzoek
• Stuurgroep/werkgroepen
deskundigenmedewerkers/klankbordgroe
pen
• Opdrachten aan werkgroepen

• Adviesvraag aanmr-en
door bestuur m.b.t.
de locatiekeuze
• Voorstel
gemeentelijke
projectorganisatie aan
B&W

Stap 1
Voorgenomen
besluiten

Besluitvorming
• Voorstel B&W aan de
raad locatiekeuze

Gemeente
In tijd:

Juni 2017

• Projectorganisaties
gemeente en
besturen
• Opdrachten
werkgroepen
• Klankbordgroepen
• Voorstel voor
vervolg proces ter
advies aan mr-en

Septemberdecember
2017

• Haalbaarheid
locatie scenario’s
duidelijk
• Besluit
gemeenteraad

Schoolbestuur
Hoe verloopt het vervolg? Wie doet en moet wat?
Besluitvorming

Stap 2
• Overleg met
personeel en MRen
• Aan ouders

Stap 1

• Haalbaarheidsonderzoek
• Stuurgroep/werkgroepen
deskundigenmedewerkers/klankbordgroepen
• Opdrachten aan
werkgroepen

• Advies / instemming
van de mr-en m.b.t.
schoolkeuze

Voorgenomen
besluiten

• Besluit
schoolbestuur
over
schoolkeuze

Schoolbestuur
In tijd:

Juni
2017

• Projectorganisaties
gemeente en
besturen
• Opdrachten
werkgroepen
• Klankbordgroepen
• Voorstel voor
vervolg proces ter
advies aan mr-en

Juli
2018

• Schoolkeuze per
locatie
• Voorgenomen
besluit voor mr-en
• Keuze van
mijnpleinscholen
per scenario

Onderzoekgroepen haalbaarheidsonderzoek
Werkgroep 1:
Financiën en huisvesting

Werkgroep 3:
Onderwijs Olst

Werkgroep 2:
Verbreding: kinderopvang - VO

Werkgroep 4:
Onderwijs Wijhe

breed samengestelde klankbordgroepen per werkgroep

Rol van de MR
• Voor het bestuur is de mr op de formele momenten in
dit proces per school de gesprekspartner.
• De mr vertegenwoordigt personeel en ouders.
• mr-leden hebben een onafhankelijke positie(‘zonder
last- en ruggespraak’)
• De directeur vertegenwoordigt het bestuur in de mr en
adviseert de mr.

Dank voor uw aandacht en aanwezigheid.
Zie de nieuwsbrief van de school voor meer informatie de website
www.scholenvoormorgen.org
info@scholenvoormorgen.org

