Communicatieplan: Scholen voor Morgen
Inleiding
De aanwezigheid van goed en modern onderwijs voor onze inwoners, als onderdeel een aantrekkelijke
woonomgeving, is van groot belang. Deze voorzieningen staan onder druk als gevolg van een dalend
leerlingenaantal, verouderde schoolgebouwen met soms aanzienlijke leegstand en gewijzigde regelgeving.
Beide betrokken schoolbesturen, stichting de Mare (openbaar primair onderwijs) en stichting mijnplein
(bijzonder primair onderwijs), hebben gezamenlijk scenario’s beschreven. Deze scenario’s moeten ervoor
zorgen dat er ook voor de lange termijn kwalitatief goede, kansrijke, toekomstbestendige en betaalbare
voorzieningen voor onderwijs en kinderopvang in onze gemeente voorhanden zijn. Hierbij hebben zij
nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de gemeente, de school voor voortgezet onderwijs de
Capellenborg en kinderopvangorganisaties KOOS en de Bieënkorf (voorschoolse voorzieningen en
buitenschoolse opvang). De afgewogen scenario’s zijn beschreven in het rapport ‘Naar een toekomstbestendig
en passend onderwijsaanbod voor Salland’.
Communicatie
Doordat het project Scholen voor Morgen velen ‘raakt’ en er veel inwoners, ouders, leerlingen, leerkrachten en
organisaties en instanties bij betrokken zijn, is het belangrijk om met elkaar afspraken over communicatie te
maken. Bij zo’n proces dat te maken heeft niet ‘alleen’ met onderwijs, maar ook met van alles dat daarmee
een raakvlak heeft, liggen misverstanden, onduidelijkheden en verschillende verwachtingen op de loer. Dit
willen we met goede afspraken over communicatie zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Daarom hebben
de schoolbesturen van de Mare en mijnplein en het bestuur van de gemeente hierover afspraken gemaakt.
Deze afspraken zijn voor henzelf een kader voor de communicatie en vastgesteld in het bestuurlijke overleg op
1 juni 2018.
Doel communicatie
Belangrijke afspraak voor de communicatie is het doel en de aard van de communicatie. Want met
communicatie kun je verschillende doelen bereiken. Dat varieert van informeren tot beïnvloeden en houding
en gedrag veranderen.
In het project Scholen voor Morgen hebben de besturen afgesproken dat communicatie moet bijdragen aan
het geven van de informatie die ouders, leerkrachten en andere professionals nodig hebben om hun mening en
houding te kunnen bepalen. Tijdig, eerlijk en duidelijk communiceren zijn belangrijke uitgangspunten.
Eenduidige communicatie
Duidelijk communiceren doe je met ‘boodschappen’ die niet op verschillende manieren uitgelegd kunnen
worden. Eenduidig noemen we dat. Daarom hebben we met elkaar een kernboodschap afgesproken. Dit
verwoord de kern van het project Scholen voor Morgen. We hebben de volgende kernboodschap afgesproken:
Met het project Scholen voor Morgen anticiperen de schoolbesturen in Olst-Wijhe samen met de gemeente op
de consequenties van de teruglopende leerlingenaantallen. Samen met de ouders en toekomstige ouders van
leerlingen, werken ze aan passende oplossingen. Met elkaar wordt ingestoken op toekomstbestendige,
betaalbare onderwijsvoorzieningen en opvang voor kinderen van 0 – 16 jaar. Dit betekent dat ook de
kinderopvang/peuterwerk en voortgezet onderwijs hierbij worden betrokken. www.scholenvoormorgen.org.
Daarnaast hebben de scholen en de gemeente met elkaar afgesproken goed af te stemmen met elkaar als er
gecommuniceerd wordt over het project Scholen voor Morgen. Dit om juist te helpen dat er eenduidig en
duidelijk bericht wordt.
Doel bijeenkomsten

Een heel belangrijke manier van communiceren met bijvoorbeeld ouders, toekomstige ouders en bewoners is
de bijeenkomst. Of het nu gaat om een vergadering, informatiebijeenkomst, inloopbijeenkomst het is voor
iedereen die hier naar toe gaat belangrijk om van tevoren te weten wat hij daar kan verwachten. Gaat het om
dat er iets meegedeeld wordt of gaat het om het gesprek met elkaar, is er gelegenheid om vragen te stellen?
Allerlei zaken die belangrijk zijn om als bezoeker van zo’ n bijeenkomst van tevoren te weten. Want dan kun je
je er goed op voorbereiden. Daarom hebben de schoolbesturen en de gemeente afgesproken in de
voorbereiding hiervoor een checklist ge gebruiken. Ook hier geldt weer dat de eenduidige aanpak ervoor moet
zorgen dat de verwachtingen van de deelnemer overeen komen met het programma van die bijeenkomst.
Onderwijs en of huisvesting/gebouwen
Het project ‘Onderwijs voor Morgen’ gaat verder dan ‘alleen’ huisvesting en locaties. Onderwijsconcepten zijn
minstens zo belangrijk voor toekomstbestendig onderwijs. Dit betekent dat we hebben afgesproken dat ook
alle partners in hun uitingen dit meenemen.
Communicatiemiddelen
De belangrijkste communicatiemiddelen die gebruikt worden in het project Scholen voor Morgen zijn de
bijeenkomsten, de website www.scholenvoormorgen.org, de nieuwsbrief. Scholen voor Morgen heeft geen
‘eigen’ sociale media. Vanuit het project wordt wel gevolgd wat organisaties zoals scholen en belangengroepen
plaatsen via de sociale media. Indien nodig zal dan het gesprek worden gezocht.
Scholen voor Morgen gaat ook een eigen huisstijl ontwikkelen, waarmee benadrukt wordt dat dit project
overkoepelend is aan de schoolbesturen en gemeente.
Vragen over communicatie
Heeft u vragen m.b.t. communicatie voor Scholen voor Morgen, neem dan gerust contact op met onze
communicatieadviseur Gerardy Hulsbergen. Zij is te bereiken op 06 22972621 of via
info@scholenvoormorgen.org.
Het volledige plan
Tot zover een verkorte weergave van het communicatieplan. Wilt u het hele plan zien? Dat kan uiteraard. Zie
http://www.scholenvoormorgen.org/download/972/

