Aan de gemeenteraad Olst-Wijhe
Raadhuisplein 1
8131 BN Wijhe
Geachte raadsleden,
Met deze brief willen wij, ouders uit Olst en Wijhe, onze zorgen met u delen over het proces en de
communicatie rondom het thema “Antwoord op de krimp”.
Op 8 mei 2017 heeft u een hele duidelijke opdracht meegegeven aan de stichtingen MijnPlein en
deMare; verbeteren van de communicatie en een samenleving-breed gedragen voorstel.
Het is nu begin december en wij delen met u onze beleving van het proces tot nu toe.
Opdat u geïnformeerd bent over hoe een aantal van de inwoners die u vertegenwoordigd dit
belangrijke proces ervaren. Wij zijn benieuwd naar uw beleving van dit proces.
Een aantal feiten voor u op een rijtje:
·
Aanmelden op de website scholenvoormorgen.org gaat makkelijk, om vervolgens geen enkele
nieuwsbrief te ontvangen. Ondanks de toezegging op 21 november door de heer Zijderveld is er nog
geen nieuwsbrief verzonden maar wel info geplaatst op de website.
·
Het tijdspad van de stichting schoolbesturen zet de MR onderdruk waarbij er soms voor
gekozen wordt om het concept Projectplan niet met ouders te bespreken. Dit stond wel op de
routekaart maar gebeurt dus niet op elke school.
·
De MR-raden hebben begin september een advies gegeven aan de projectleiding, dit advies is
op sommige scholen niet besproken met de ouders. In ieder geval niet op de Bongerd vanwege het
tijdspad/tijdsdruk.
·
De vragen die op 8 mei jl. zijn gesteld door ouders zijn nog steeds niet beantwoord door de
schoolbesturen, MR of u als gemeenteraad zijnde.
·
De stichtingen lopen niet gelijk op in het traject. deMare heeft al drie werkgroep bijeenkomsten
gehad en mijnPlein nog geen enkele.
·
MijnPlein heeft de aanbeveling gedaan aan de projectgroepen om de werkgroepen samen te
stellen uit ouders die geen duidelijke mening hebben. Letterlijke tekst in brief van Louis Zijderveld:
”Profiel van de werkgroep leden is dat ze zonder last of ruggespraak een bijdrage willen leveren aan
de beantwoording van de vragen en de projectopdracht. Het is niet de bedoeling dat er mensen
deelnemen die uitsluitend voor of uitsluitend tegen bepaalde scenario’s zijn. De directeuren zullen dat
aspect in de werving nadrukkelijk meenemen”
·
Zijn toekomstige ouders benaderd? Nee, ouders zijn nog niet benaderd door de
kinderopvangorganisaties. De letterlijke tekst uit de brief van 8-11-17: ”De kinderopvangorganisaties
worden betrokken bij het benaderen van deze belangrijke groep.”
·
Tijdens de werkgroep-bijeenkomsten van deMare is het projectplan aan de kant geschoven om
de ideale school te creëren. Wat was de opdracht ook alweer? Juist ja, ga samen antwoord geven op
de vragen in het projectplan.
·
Het is was onduidelijk hoe men zich kon opgeven voor de klankbordavond op 28 november, er
is hierover geen correspondentie geweest. De correspondentie die opgang is gekomen spreekt elkaar
tegen.
13-11 oproep van de stichtingen schoolbestuur om aan te melden voor de klankbordavond.
23-11 bevestiging voor het aanmelden voor deze avond door de directeur van de Bongerd.
24-11 bericht van de projectgroep dat er max 2 personen een school of doelgroep mogen
vertegenwoordigen. Maximaal 28 personen mogen deelnemen aan de klankbordavond als
vertegenwoordiging van alle inwoners van deze gemeente. Uiteindelijk +/- 40 aanwezigen op de
klankbordgroepavond.
·
De routekaart die gepubliceerd is heeft geen doel, het beschrijft de stappen die genomen
moeten worden en kent geen andere paden om het doel te bereiken. Oja, dat doel was er niet maar
kunt u aanwijzen waar de samenwerking met ouders draagvlak heeft?
U als gemeenteraad vertegenwoordigd onze belangen, niet alleen van ouders maar van alle
inwoners. Wij vragen u om onze belangen te behartigen en uw invloed aan te wenden om dit proces
mooi en goed te laten verlopen!
Wij willen de mooiste oplossing voor de scholen in Olst&Wijhe. Waar de belanghebbenden:
leerkrachten, dorpen, schoolbesturen, gemeentebestuur, ouders en kinderen, met elkaar in
vertrouwen tot een mooie en breed-gedragen oplossing komen.

We wensen u een wijs beraad toe.
Met vriendelijke groet,
Betrokken ouders van KBS de Bongerd

