Plan van Aanpak Welsum
1. Inleiding
Stichting de Mare wil een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren om helder te krijgen hoe en tegen welke kosten
obs Dijkzicht gehuisvest kan worden in het dorpshuis De Bongerd.

2. Projectopdracht voor de schoolbesturen
Zowel gemeente als schoolbesturen voeren, ieder in een eigen projectorganisatie, onderzoek uit naar de
haalbaarheid en de gevolgen van de gekozen scenario’s. Voor de schoolbesturen is de projectopdracht als volgt
geformuleerd:
Breng de gevolgen van de realisatie van het voorgestelde toekomstscenario voor Dijkzicht en de kinderopvang
in kaart, zodat schoolbesturen en medezeggenschapsraden een weloverwogen besluit kunnen nemen over de
uiteindelijke realisatie1.

3. Resultaat
Het haalbaarheidsonderzoek moet het benodigde inzicht bieden of Dijkzicht kan worden verplaatst naar De
Bongerd, waarbij het belangrijk is dat er toekomstbestendige, passend, kwalitatief hoogwaardig onderwijs
wordt geboden. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:
- Financieel gezonde exploitatie
- Verbreding onderwijs realiseren

4. Stappenplan
Stap 1: Startoverleg
Overleg met directie, schoolteam en MR om uitgangspunten te bepalen en een Programma van Eisen voor
Dijkzicht op te stellen.
Stap 2: Inventarisatie draagvlak en mogelijkheden dorpshuis de Bongerd
- Draagvlak stichting de Bongerd
- Ruimtelijke en functionele mogelijkheden
Stap 3: Haalbaarheidsonderzoek
Toetsen PVE Dijkzicht aan mogelijkheden dorpshuis de Bongerd
- Ruimtelijke toets
- Functionele toets
- Financiële toets
- Planning
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Met deze projectopdracht nemen de besturen het advies van de stuurgroep over en wordt er invulling gegeven aan het besluit om een

haalbaarheidsonderzoek te doen naar haalbaarheid en gevolgen van de realisatie van de voorgestelde scenario’s.
Dit onderzoek zal voor een deel een gezamenlijk onderzoek van de gemeente en Stichting de Mare zijn. De gemeente is zowel bij dorpshuis
de Bongerd als de huidige locatie Dijkzicht een partij. Het is daarom van belang de gemeentelijke afspraken te inventariseren om de rol van
de gemeente en schoolbesturen bij beide locaties gezamenlijk te kunnen bepalen.
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Stap 4: Verkennend onderzoek huidige locatie Dijkzicht
Onderzoeken mogelijkheden andere functie locatie Dijkzicht
- Ruimtelijke toets
- Functionele toets
- Financiële toets
- Planning

5. Projectstructuur
•
•
•
•

•

Voor de realisatie van deze projectopdracht wordt een werkgroep Welsum gevormd, welke hangt
onder de schoolbestuurlijke projectgroep.
De schoolbestuurlijke stuurgroep bestaande uit beide schoolbesturen aangevuld met de projectleider
is opdrachtgever van het onderzoek.
De werkgroep Welsum bestaat uit de projectleider, de directie van de school, het team,
vertegenwoordiging van MR en ouders.
In samenspraak met de medezeggenschapsraden, directies, teams en ouders wordt een
klankbordgroep geformeerd. Deze klankbordgroep wordt gehoord over gevolgen die betrekking
hebben op locatiekeuze, financiering van de huisvesting en verbreding van het onderwijs. De
klankbordgroepen bestaat uit ouders, toekomstige ouders, Plaatselijk Belang, direct belanghebbenden
en vertegenwoordigers Kinderopvang BSO en peuterwerk.
De werkgroep krijgt een voor iedereen duidelijke en uitgewerkte opdracht en een aantal deelvragen
mee. Deze vragen kunnen vooraf en tussentijds worden aangevuld door de werkgroep zelf en of de
klankbordgroep en gemeente. De werkgroep bepaalt zelf hoe met de deelvragen tijdens het proces
wordt omgegaan.

6. Planning
De schoolbestuurlijk projectgroep stelt in juni 2017 een uitgewerkt tijdpad vast, waarin de termijnen en
afspraken per werkgroep worden vastgelegd.
Voor directies en andere medewerkers van de school worden door de besturen faciliteiten in tijd en/of geld
beschikbaar gesteld om hun deelname mogelijk te maken.
Op basis van de in juni 2018 aanwezige informatie wordt in de stuurgroep het eindverslag van de opbrengsten
uit de werkgroepen vastgesteld en nemen de besturen hun voorgenomen besluiten over het vervolg. Deze
besluiten worden ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraden.

7. Communicatie
Ook voor het onderzoek naar de haalbaarheid is het van belang dat de communicatie helder duidelijk en
proactief is.
Ook voor dit deelproject zal een plek op de website “scholen voor morgen” vrijgemaakt worden.
De website zal de basis zijn om iedereen te informeren en te betrekken bij de uitvoering van het onderzoek.
Voorafgaande aan de start zal er een speciale mail uitgaan naar alle belanghebbenden en betrokkenen waarin
iedereen op de hoogte wordt gesteld van de website www.scholenvoormorgen.nl.
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