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Met het project ‘scholen voor morgen’ werken de schoolbesturen in Olst-Wijhe samen met de gemeente aan de toekomst van het
onderwijs. Onder het motto ‘samen werken aan goed onderwijs’ steken de partners in op duurzaam onderwijs, dat kansrijk is voor elk
kind en dat een plek heeft midden in de samenleving. Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang, voortgezet onderwijs en
sport is hierbij de succesfactor. Met elkaar realiseren wij toekomstbestendige, betaalbare voorzieningen voor onderwijs en opvang voor
kinderen van 0 – 16 jaar. Meer achtergrondinformatie is te vinden op www.scholenvoormorgen.org.

Nieuws vanuit scholen voor morgen
Olst in Ontwikkeling
In mei verscheen de nieuwsbrief ‘Olst in Ontwikkeling’. In deze nieuwsbrief vertellen schoolbestuurders en
kinderopvang over het nieuw kindcentrum in Olst. In juni heeft de gemeenteraad gesproken over de locatie
van het kindcentrum. Op 30 juni heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de definitieve locatie van
het kindcentrum. Er is gekozen voor de locatie Averbergen in Olst.
• Lees hier het hele verhaal over de toekomstgericht ontwikkeling van kinderen.
• Lees hier het persbericht over het genomen besluit ‘locatiekeuze’ van de gemeenteraad.

Een dag in het kindcentrum
Als input voor de raadsvergadering eind juni hebben de kwartiermakers in Olst een verhaal geschreven over de
dag van een kind in het kindcentrum. Dit verhaal geeft een mooi beeld over hoe de toekomst van kinderopvang
en onderwijs er uit kan zien in de nieuwe scholen en- opvanglocatie.
Lees het hele verhaal ‘hoe een dag van een kind eruitziet in het kindcentrum’.
In de krant
'Een dag in het leven van een basisschoolkind verandert voorgoed met de komst van een nieuwe school'. Zo
luidt de kop in de zaterdagkrant van 20 juni 2020. De Stentor heeft het verhaal ‘hoe een dag van een kind eruit
ziet in het kindcentrum’ opgepikt. De kwartiermakers uit Olst vanuit de kinderopvang en basisscholen vertellen
in een interview aan de Stentor wat het toekomstbeeld is van het scholencluster in samenwerking met de
kinderopvang.
Lees hier het hele interview.

Onderwijs en dorpshuis gaan samen
In Welsum ligt er een definitief JA voor de verbouwing en verhuizing van obs Dijkzicht naar het dorpshuis de
Bongerd. Op 22 juni 2020 zijn de handtekeningen gezet. Het dorpshuis kan hiermee in de steigers.
Er wordt zo snel mogelijk gestart met de verbouwing, waarna de verhuizing van de school naar het dorpshuis
snel volgt. Het streven is dat de kinderen vanaf het voorjaar 2021 in hun nieuwe school kunnen.
Naast de verbouwing en de verhuizing wordt ook het schoolplein aangepakt. De ideeën zijn bedacht en na de
zomervakantie wordt dit verder opgepakt en uitgevoerd.
Zoals eerder vermeld gaat de Mare Olst het Jeelo-onderwijs volgen. Ook in Welsum wordt hiermee gestart. De
kinderen starten na de herfstvakantie met hun eerste project: ‘maken van je eigen product’.
Vol energie wordt na de zomervakantie dus gestart met allerlei ontwikkelingen in Welsum: op naar een nieuw
multifunctioneel centrum in Welsum.

Terugblik door de programmamanager Henry Hennink
In het afgelopen jaar stonden een paar punten op de agenda van het project: de fusie-effectrapportage in
Wijhe rondkrijgen, de fusies van de verschillende locaties officieel maken en een start maken met het
bouwprogramma van de scholen. Er waren een aantal drempels die genomen moesten worden, maar er zijn
uiteindelijk ook een aantal mooie stappen gezet. Eind juni heeft de gemeenteraad een besluit genomen over
de locatie in Olst. De locatie in Wijhe ligt al vast. De tweede fase scholen voor morgen kan daarna afgesloten
worden en starten met het ontwerp en bouwtraject. In Welsum is gestart met de verplaatsing van de Obs
Dijkzicht naar Dorpshuis de Bongerd en ook in Wesepe wordt op korte termijn duidelijk hoe en waar de A.
Bosschool de komende jaren haar onderwijs gaat verzorgen.
Afscheid
Na vijf jaar onderzoek doen naar de gevolgen van de Krimp en ‘scholen voor morgen’ is het goed om ook als
programmamanager terug te kijken. Het grootste succes is voor mij de realisatie van de samenwerking tussen
scholen onderling, tussen schoolbesturen en tussen gemeente en schoolbesturen. Van deze samenwerking was
in 2015 nauwelijks sprake en is nu het de basis voor succes.
Vijf jaar is voor een project best lang. En de realisatie van de kindcentra kost ook de nodige tijd. Het is dus een
goed moment om een besluit te nemen over het vervolg. Alles afwegende heb ik besloten om bij de afronding
van de tweede fase mijn werkzaamheden als programmamanager te beëindigen en het stokje over te dragen
aan de mensen die straks de scholen voor morgen daadwerkelijk gaan vormgeven.
Het was voor mij vijf jaar bouwen aan onderwijs in Salland. Dat heb ik met heel veel liefde gedaan, maar het is
goed om nu te stoppen.
Ik wens iedereen en vooral de kinderen datgene toe waar kinderen in Olst, Wijhe, Wesepe, Welsum toe waar
ze recht op hebben: het beste onderwijs en de beste opvang en zorg die je maar kan bedenken.

Groet, Henry Hennink

Stand van zaken
Wilt u meer weten over de stand van zaken van de verschillende deelgebieden, klik dan verder.
Update schoolontwikkelingen in Olst
Update schoolontwikkelingen in Wijhe
Update samenwerking & verbreding Olst-Wijhe

Fijne vakantie
Namens iedereen die betrokken is bij het project ‘scholen voor morgen’ een hele fijne en gezonde
zomervakantie.
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