Stein, 12 juli 2017
Aan: de ouders/verzorgers van de leerlingen van BS Kerensheide en OBS De Maaskei
Betreft: voortgang onderzoek samenwerking

Beste ouders / verzorgers,
In de brief van 28 maart 2017 hebben we u geïnformeerd over de mogelijke samenwerkingsvormen
voor de toekomst van BS Kerensheide en OBS de Maaskei. We hebben daarin ook aangegeven dat
we voor het einde van het schooljaar een definitief besluit nemen welk scenario we komend schooljaar
verder gaan onderzoeken.
Mogelijke scenario’s
We hebben in de brief van 28 maart drie mogelijke scenario’s genoemd:
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.
Conclusie
We hebben met beide teams en MR’en gesprekken gevoerd om te verkennen welk scenario verder
onderzocht wordt.
Vanaf 1 september 2017 gaan we het derde scenario: “De scholen worden in één gebouw gehuisvest
op het moment dat zij zich ontwikkeld hebben tot één school met één visie en één concept” verder
onderzoeken. Dit betekent dat komend schooljaar onderzocht gaat worden hoe de twee scholen
uiteindelijk één school worden in één gebouw.
Werkgroepen
Zoals eerder gecommuniceerd, hebben we een aantal werkgroepen geformeerd om diverse
onderwerpen te onderzoeken. Deze werkgroepen bestaan uit ouders uit de MR’en en leerkrachten.
Op dit moment zijn er drie werkgroepen actief: een werkgroep “Visie”, een werkgroep
“Schoolpopulatie” en een werkgroep “Voor- en nadelen van de gebouwen”.
Deze werkgroepen zullen gedurende het volgende schooljaar via de gebruikelijke
communicatiekanalen van de scholen met ouders gaan delen waar ze mee bezig zijn en wat hun
bevindingen zijn.
Dit jaar heeft u bijvoorbeeld een enquête ontvangen waarin vragen werden gesteld over de visie. De
analyse van de enquête wordt begin komend schooljaar met u gedeeld.
Hoe nu verder?
De komende periode moeten nog meer werkgroepen geformeerd worden over o.a. identiteit en
schooltijden. We streven ernaar om in elke werkgroep een teamlid, een ouder en een MR-lid van elke
school te laten deelnemen. Wanneer er meer duidelijkheid is over te vormen werkgroepen, wordt u
hierover geïnformeerd en krijgt u de mogelijkheid aan te geven of u wilt participeren in een werkgroep.

Tijdpad
Komend schooljaar verandert er voor u en uw kinderen niets. De kinderen blijven op hun huidige
locatie het onderwijs geboden krijgen zoals u dat van uw school gewend bent. Aan het einde van
volgend schooljaar 2017-2018 willen wij helder hebben hoe het een en ander in de toekomst mogelijk
zou kunnen gaan uitzien.
We blijven u komend schooljaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen en het onderzoek.
Mocht u vragen hebben over dit besluit, kunt u hiervoor altijd terecht bij de directeur van de school van
uw kind(eren).
Met vriendelijke groet,

Peter Lemmens, voorzitter
College van Bestuur Kindante

