Stein, 28 maart 2017
Beste ouders / verzorgers,
Sinds 2012 voert Kindante beleid ten aanzien van Spreiding en Huisvesting. Uitgangspunt van dit
beleid is om goede kwalitatieve onderwijslocaties te spreiden over het gebied waarin Kindante
werkzaam is.
Vanuit dit beleid is er in december 2012 met de ouders van OBS De Maaskei en BS Kerensheide
gecommuniceerd over de toekomst van deze scholen. In deze brief stond het volgende vermeld:
“Op OBS De Maaskei in Stein en BS Kerensheide in Stein worden alle noodzakelijke stappen gezet
om te komen tot één Integraal Kindcentrum. Wanneer dat kan hangt af van hoe leerlingenaantallen
zich de komende periode ontwikkelen.”
Stand van zaken
Hierna heeft de ontwikkeling tot één Integraal Kindcentrum stil gelegen. Dat heeft met meerdere
factoren te maken. Zo hebben beide scholen te maken gehad met een directiewisseling, Wanneer we
kijken naar de leerlingenaantallen van de beide scholen zien we de volgende aantallen op dit moment
en de prognoses voor de toekomst:
Jaartal
1-10-2016 (gerealiseerde teldatum)
1-10-2017
1-10-2018
1-10-2019
1-10-2020

OBS De Maaskei Stein
191
180
168
166
166

BS Kerensheide
163
157
152
140
140

Beide scholen krijgen de komende jaren te maken met een leerlingendaling. Daarnaast hebben beide
scholen te maken met druk op de exploitatiekosten. Dat wil zeggen: als er minder kinderen zijn, blijven
de kosten voor bijvoorbeeld een gebouw hetzelfde. Ook is er op beide scholen een volledig team
nodig om goed kwalitatief onderwijs te kunnen blijven geven.
Toch hebben de scholen in de tussentijd wel de samenwerking opgezocht; zo worden er verschillende
gezamenlijke activiteiten georganiseerd zoals de eerste heilige communie en de koningsspelen. Ten
aanzien van de inhoudelijke samenwerking wordt nu eerst verkend welke mogelijkheden er zijn.
Expertises zouden in de toekomst ook gedeeld kunnen worden.
Update beleidsnotitie
In oktober 2016 is de beleidsnotitie Spreiding en Huisvesting geüpdatet. In deze notitie staat over de
scholen OBS De Maaskei en BS Kerensheide het volgende geschreven:
“In Stein blijven de dislocatie OBS De Maaskei en BS Kerensheide als autonome schoolorganisaties
bestaan zolang leerlingenaantallen dat voor beide scholen rechtvaardigen voor de vormgeving van
een goede onderwijskundige organisatie en de financiële exploitatie en de begroting van beide
scholen sluitend is. De exploitatie van beide gebouwen staat op dit moment al onder druk. Op een
nader te bepalen moment zullen beide scholen worden gehuisvest in één gebouw, waarbij Kindante
en de gemeente Stein samen de wenselijkheid van de locatie onderzoeken.”

Samenwerking
We zijn actief aan de slag om te onderzoeken hoe we de samenwerking tussen beide scholen kunnen
ontwikkelen.
Er zijn drie opties voor de toekomst van de twee scholen:
1. De scholen worden als zelfstandige school in één gebouw gehuisvest en blijven zelfstandig.
2. De scholen starten in één gebouw als zelfstandige scholen en groeien vervolgens naar elkaar
toe tot één school.
3. De scholen worden in één gebouw gehuisvest op het moment dat zij zich ontwikkeld hebben
tot één school met één visie en één concept.
Deze opties worden de komende maanden onderzocht. Bij dit onderzoek wordt rekening gehouden
met de vragen: “Wat past bij onze kinderen? Wat betekent dit voor ouders? Welke criteria vinden we
belangrijk om mee te nemen in onze keuze? Welk gebouw is geschikt bij het doel dat we willen
realiseren?” Het doel is om een toekomstbestendige, duurzame onderwijslocatie te realiseren die
garant staat voor kwalitatief goed onderwijs.
Teambijeenkomst
Beide teams hebben op woensdag 8 maart 2017 gezamenlijk nagedacht over de toekomst van de
scholen. Het was een mooie, zinvolle en constructieve bijeenkomst waarin nadrukkelijk de
samenwerking tussen de teams is gezocht. Ze hebben nagedacht over de vraag: “Wat is nodig om tot
een keuze te komen?” Ook hebben ze samen nagedacht over welke zaken er dan onderzocht dienen
te worden en hoeveel tijd hiervoor nodig is.
De MR’en zijn door de leidinggevenden geïnformeerd over het proces en worden bij het vervolg ervan
betrokken.
Werkgroepen met ouders
In deze bijeenkomst kwam naar voren dat er werkgroepen geformeerd moeten worden om diverse
onderwerpen te onderzoeken. Duidelijk is dat ouders ook moeten kunnen meedenken over dit proces
en dus ook deel moeten nemen aan de werkgroepen. Hoe de werkgroepen eruit gaan zien en over
welke onderwerpen ze gaan nadenken, wordt op korte termijn met u gedeeld. Hebt u nu al interesse
om deel te nemen aan een werkgroep? U kunt dit aangeven bij de leidinggevende van de school van
uw kind.
Hoe verder?
Er worden op korte termijn werkgroepen samengesteld zoals hierboven beschreven.
Het streven is om voor het einde van het schooljaar een definitief besluit te nemen over welke van
bovenstaande scenario’s we komend schooljaar verder gaan onderzoeken.
We begrijpen dat er nog geen concrete informatie in deze brief staat en dat deze brief ook veel vragen
kan oproepen. U kunt met al uw vragen terecht bij de leidinggevende van de school van uw kind. We
blijven u informeren over de ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
Peter Lemmens,
Voorzitter College van Bestuur

