Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017.
Activiteit
Uitspreken intentie om scenario’s te uit te
werken
Schrijven projectplan met onderzoek naar de
gevolgen

Wie
Schoolbestuurlijke stuurgroep

Planning
Juni 2017

Projectleider/ besturen

Juni 2017

Overleg schoolbesturen en
portefeuillehouder over vervolgstappen die
genomen moeten worden voor
gemeentelijke besluitvorming over
uitwerking scenario’s
De voorgenomen intentie van de
schoolbesturen en het projectplan ter advies
voorleggen aan medezeggenschapsraden
Verwerken adviezen van de
medezeggenschapsraden en het
schoolbestuurlijke projectplan definitief
vaststellen
Formele start schoolbestuurlijk projectplan

Besturen en gemeente

29 juni 2017

Actie
Informeren
medezeggenschapsraden
Informeren gemeente en
medezeggenschapsraden en
directeuren
Overleggen en route uitzetten

Schoolbestuurlijke stuurgroep
Medezeggenschapsraden

Augustus 2017

Formeel Adviesvragen MR

Schoolbestuurlijke stuurgroep

September 2017

Vaststellen en Informeren van
MR en directeuren

Stuurgroep en projectorganisatie
Werkgroepen
Klankbordgroepen
Projectleider
Projectsecretariaat
Schoolbestuur
Directeuren
Deelnemers werkgroepen
Deelnemers klankbordgroepen

Week 35

Plannen vergaderdata en
bespreken deelopdrachten

Week 36-38

Start Inrichten week 36

Projectleider gemeente
Projectleider schoolbesturen
Projectsecretariaat
Communicatieadviseur

Week 39

Projectgroepleden

Maandelijks tot en
met week 47
/november 2017

Werkafspraken maken over de
wijze van afstemming tussen
schoolbestuurlijke
projectorganisatie en
gemeentelijke werkgroep
Voortgang monitoring

Start inrichten schoolbestuurlijke
projectorganisatie
Projectleider formeel benoemen
Projectsecretariaat benoemen en
inrichten
Projectgroepen inrichten
Klankbordgroepen inrichten
Werkgroepen inrichten
Startbijeenkomst projectgroep gemeente en
schoolbesturen

Schoolbestuurlijke projectgroepen eerste
fase

Gemeentelijk projectplan

25 september
Raadsbehandeling inzake uitwerking
scenario’s en bekostiging
gemeentelijk deelonderzoek

Start gemeentelijke werkgroep in
week 39; informeren
werkgroepleden over de opdracht
en maken van werkafspraken.

Activiteit
Schoolbestuurlijke werkgroepen overleggen
eerste fase
Schoolbestuurlijke klankbordgroepen.
Tijdens eerste bijeenkomst worden de
klankbordgroepen gevraagd in te stemmen
met de kaders & uitgangspunten, rollen en
wijze van besluitvorming.
Tijdens de tweede bijeenkomst wordt
gevraagd of de klankbordgroepen kunnen
instemmen met de tussenopbrengsten en dan
met name of ze voldoen aan de kaders en
uitgangspunten
Gezamenlijke klankbordgroep Locatie,
Samenwerking, Bereikbaarheid en Veiligheid
Consulteren ouders.
Zodra de gevolgen in kaart zijn gebracht en
het voorlopig advies gereed is, zullen de vier
werkgroepen ouders consulteren
Afronden advies en opbrengsten eerste fase

Advies en opbrengsten eerste fase
projectgroep gemeente en schoolbesturen
presenteren aan stuurgroep gemeente en
schoolbesturen

Wie
Werkgroepleden

Leden van de vier klankbordgroepen

Leden van de klankbordgroep Locatie,
samenwerking, bereikbaarheid en
veiligheid
Werkgroepen
Ouders

Schoolbestuurlijke stuurgroep,
projectgroep en werkgroepen

Schoolbesturen
Portefeuillehouder
Projectleiders (gemeente en
schoolbesturen)
Projectsecretariaat

Planning
3-wekelijks tot en met
week 47 november
2017
September 2017

Actie
Organiseren en onderzoeken

November 2017

Bespreken tussenopbrengsten
werkgroepen

September 2017
November 2017

Idem als schoolbestuurlijke
klankbordgroepen

Periode oktober
november 2017 na
tweede
klankbordavond
Week 49-51

In deze fase worden op alle
scholen ouders geconsulteerd
over al dan niet samenvoegen
van scholen
Opbrengsten eerste fase en
kaders & randvoorwaarden voor
de tweede fase vastleggen
Besluiten voorbereiden
Stakeholders informeren en
vervolgstappen vastleggen
Besluit over locatiekeuze,
gevolgen voor financiën, verkeer,
leefbaarheid kennen en op basis
daarvan vervolgstappen
vaststellen.

Week 51

Startavond - Bespreken
onderzoeksvragen en kaders en
uitgangspunten

Gemeentelijk projectplan
Overleggen gemeentelijke
werkgroep en gezamenlijke
projectgroep
November 2017
Bespreken eerste opbrengsten
locaties, verkeer op basis van
scenario’s

Idem als schoolbestuurlijke
klankbordgroepen

Week 1 2018: collegebesluit over
locatiekeuze, gevolgen voor
financiën, verkeer, leefbaarheid.
Week 1-3 2018; Gemeenteraad
informeren over stand van zaken
m.b.t. de onderwerpen waar de
gemeente in de toekomst een
besluit moet nemen + de
scenariokeuze van de
schoolbesturen voor cluster
Wijhe/Boerhaar. Er is in deze fase
nog geen raadsbesluit nodig.

Intentieverklaring van de deelnemende
scholen waarin ze zich uitspreken om al dan
niet deel te nemen aan de voorgestelde
scenario’s en opbrengsten van de eerste fase
en de kaders en uitgangspunten voor
vervolgonderzoek tweede fase

Schoolbesturen
Medezeggenschapsraden

Week 49-51

Consulteren en vragen van
formeel advies over de
opbrengsten eerste fase en de
beantwoording van de
projectvraag eerste fase.
De opbrengsten en het advies
worden vastgelegd in een
Intentieverklaring die ter advies
wordt voorgelegd aan de
medezeggenschapsraden

Start tweede fase onderzoek naar de
gevolgen van de uitvoering van de scenario’s

Stuurgroep
Communicatie

Januari 2018

Afhankelijk van uitkomst eerste
fase zal in januari de tweede fase
van het onderzoek Scholen voor
Morgen starten

Communicatie MR-en, GMR-en en
belanghebbenden

GMR-en
MR-en
Belanghebbenden

Juli-2017 tot en met
Januari 2018

Via de website en nieuwsbrieven
worden (gemeenschappelijke)
medezeggenschapsraden en
belanghebbenden geïnformeerd
over voortgang en de
opbrengsten

Gemeentelijke werkgroep gaat na of
er op basis van opbrengsten eerste
fase al in de tweede fase, waarvan
de uitvoering grotendeels bij de
schoolbesturen ligt, voorbereidende
werkzaamheden gestart kunnen
worden t.a.v. bestemmingsplan en
grondverwerving

Tweede Fase onderzoek “Scholen voor Morgen” januari 2018 – juli 2018
Activiteit
Projectplan tweede fase vaststellen
Planning tweede fase op hoofdlijnen

Wie
Schoolbestuurlijke werkgroepen
Schoolbestuurlijke stuurgroep
Schoolbestuurlijke projectgroepen
Schoolbestuurlijke werkgroepen

Planning
Januari 2018
Jan – juli 2018

Actie
Onderzoeken
Huisvesting - nadere uitwerking
huisvestingsplannen
Onderwijsconcepten- onderzoek
naar concrete invulling scholen &
organisatie Olst en scholen &
organisatie Wijhe

Klankbordgroepen schoolbestuurlijk en
gemeentelijk

Schoolbestuurlijke/gemeentelijke
klankbordgroepen

Mei 2018

Verzoek om te klankborden op
eindadvies. Hierbij wordt vooral
ingezoomd om de inhoudelijke &
organisatorische invulling van het
onderwijsaanbod, de
onderwijsconcepten de scholen

Onderzoeken of schoolbestuurlijk
onderzoek in deze fase tot wijziging van
opbrengsten eerste fase leidt t.a.v.
huisvesting, financiën, verkeer, veiligheid

Projectleiders schoolbesturen en gemeente

Mei 2018

Onderzoeken naar gevolgen scenario’s
afronden, eindadvies formuleren

Schoolbestuurlijke werkgroepen,
projectgroepen, stuurgroep

Juni 2018

Nagaan of klankbordgroep
huisvesting, financiën, verkeer en
veiligheid nog bij elkaar moet
komen (is afhankelijk van de
vraag of schoolbestuurlijk
onderzoek nog tot wijzigingen
leidt)
In juni zullen de projectgroep en
de werkgroep de opdracht in een
rapport afronden

Gemeentelijk projectplan
Werkgroep gaat de Huisvesting nu
uitwerken op basis van
voorkeurscenario inclusief dekking
investeringskosten op basis van
gewenste omvang en kwalitatieve
uitvoering voorziening
Klankbordavond voor gezamenlijke
schoolbestuurlijk/gemeentelijke
klankbordgroep waarbij vooral wordt
ingezoomd op:
Inhoud van de scholenclusters,
De samenwerking met VO
De samenwerking tussen scholen en
de verbreding met PSZ, KDV en BSO

Gemeentelijke werkgroep stelt vast
of schoolbestuurlijk onderzoek in
tweede fase nog tot een wijziging van
de opbrengsten uit de eerste fase
leidt t.a.v. huisvesting, financiën,
verkeer, veiligheid

Besluitvorming op basis van rapportage
eerste en tweede fase (fusie
effectrapportage)

Schoolbesturen en
Medezeggenschapsraden

Juli 2018

Volgens vastgestelde procedure
zullen schoolbesturen
voorgenomen besluiten
formuleren en deze ter
instemming voorleggen aan
ouder- en teamgeleding van de
MR-en. Dit gebeurd d.m.v. een
fusie-effectrapportage voorzien
van conclusie en voorgesteld
besluit

Raadsvoorstel voorbereiden waarin
een definitief besluit gevraagd wordt
over omvang en invulling huisvesting,
infra en verkeer.
September 2018; behandeling in
gemeenteraad. Op basis van
besluitvorming in Raad kunnen de
schoolbesturen aanvragen
vervangende nieuwbouw indienen

