Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe,
Postbus 23,
8130 AA Wijhe.
Olst, 15 juni 2017.
Betreft: Scholenplan Olst-Wijhe, indien mogelijk behandelen als ingekomen stuk voor de
raadsvergadering op 19 juni 2017.
Geachte leden van de raad van de gemeente Olst-Wijhe,
Op maandag 19 juni 2017 wordt het onderwerp ‘Voorstel tot het kennisnemen van het rapport “Naar
een toekomstbestendig en passend onderwijsaanbod voor Salland” en het instemmen met het
uitwerken van de scenario’s die hierin beschreven staan.’ in de raadsvergadering besproken.
Als leerkrachten en personeel van de Mijnpleinscholen horend bij de kern Olst willen wij d.m.v. deze
brief graag krachtig uitspreken dat wij aansluiten bij de inzichten van de gezamenlijke schoolbesturen
Mijnplein en de Mare. De beide schoolbesturen hebben deze inzichten beschreven in een brief aan
de raadsleden dd. 1 juni 2017, tevens zijn deze inzichten gedeeld met het personeel van Mijnplein op
14 juni 2017.
In het belang van alle (toekomstige) kinderen in de kern Olst zien wij nadrukkelijk dat nieuwe
huisvesting kansen biedt m.b.t. de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van 21ste eeuwse competenties en vaardigheden.
Voor het personeel betekent verbeterde huisvesting:
-Het beter kunnen bieden van eigentijdse onderwijsinhoudelijke activiteiten.
-Het gezamenlijk gebruik maken van alle brede voorzieningen zoals bijv. de BSO en Bibliotheek op
school.
-Minder werktijd die verloren gaat door problemen rondom leegstand, achterstallig onderhoud of
huisvesting.
-Meer mogelijkheden voor samenwerking en afstemming met andere scholen bij gezamenlijke
activiteiten.
-Minder kosten voor huisvesting en daardoor meer geld voor personeel.
-Door gezamenlijke huisvesting betere samenwerking met ketenpartners, zoals CJG, logopedie en
fysiotherapie. (denk bijv. aan mogelijkheden voor hulp onder schooltijd, op school voor kinderen)
-Nieuwe huisvesting biedt kansen voor nieuwe inrichting die kan worden afgestemd op onderwijs
voor de toekomst.
-Een aangenaam werkklimaat en toename van het werkplezier.
Kortom: Wij zien kansen! Kansen die belangrijk zijn voor onze leerlingen, waarvoor wij ons dagelijks
met veel passie en enthousiasme inzetten. Wij zouden het heel jammer vinden als er uitstel van deze
veelbelovende plannen zou ontstaan. Wij vragen u daarom om in te stemmen met het voorstel
(2017/36) zoals op de website van uw gemeente is geplaatst.
Vriendelijke groeten,
Team Willibrord school
Team Aloysius school
Team PWA school

