Februari 2019
Betreft: terugkoppeling vragenlijst OBS De Maaskei locatie Stein en BS Kerensheide
Beste ouders / verzorgers,
In november 2018 heeft u een vragenlijst ontvangen over een mogelijke samenwerking tussen de
locaties van OBS De Maaskei Stein en BS Kerensheide. In deze vragenlijst hebben we u over een
aantal aspecten uw mening gevraagd over dit kindcentrum. Doel van deze enquête was om een goed
beeld te vormen hoe ouders het vraagstuk over de huisvesting van een mogelijk kindcentrum
beoordelen.
Vele ouders hebben de moeite genomen om de lijst in te vullen, waarvoor hartelijk dank. We vinden
het belangrijk dat u uw mening heeft gegeven. In deze brief willen we u een terugkoppeling geven van
deze enquête, zoals ook toegezegd.
De opbrengsten van de enquête is één van de factoren die wordt meegenomen in het onderzoek door
de werkgroep Huisvesting. Daarnaast wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een
onderzoeksrapport over beide huidige gebouwen. Een rapport dat informatie geeft over onder andere
de hoeveelheid ruimte en de staat van de gebouwen. De laatste bouwsteen voor de werkgroep is de
afstemming met de missie en visie voor het nieuwe kindcentrum, waaraan medewerkers en ouders
van beide locaties meewerken.
Resultaten enquête
Algemeen
o In totaal is de enquête 188 keer ingevuld.
o BS Kerensheide: 70 x; een responspercentage van 66,7%
o OBS De Maaskei: 103 x; een responspercentage van 76,2%
o Kinderopvang + peuterspeelzaal + Anders (bijv. gastouder of ‘nog niet op school’): 43 x
o Ouders konden bij een aantal vragen meerdere antwoorden invullen, vandaar dat de optelsom
niet altijd gelijk is aan 188.
o Het deelnemerspercentage op beide locaties staat garant voor een representatief onderzoek.
o We kunnen geen volledig beeld geven over de gezinnen die kinderen in de voorschoolse
leeftijd hebben of gezinnen die nu nog geen kinderen hebben. Deze konden niet allen
bevraagd worden, in het kader van de privacy mogen we deze gezinnen niet rechtstreeks
benaderen. We kunnen wel een beeld geven over huidige populatie ouders die kinderen
hebben op een van beide basisscholen.
Kiezen voor kindcentrum
o Op de vraag: “Wanneer de twee scholen De Maaskei Stein en Kerensheide samengaan tot
één kindcentrum, kiest u dan voor dit nieuwe kindcentrum?”, antwoordt 52% JA, 45% IK
MAAK NOG GEEN KEUZE OMDAT en 3% NEE.
o Ouders van BS Kerensheide kiezen in grote meerderheid voor het nieuw vorm te geven
kindcentrum (76%). Van deze ouders van BS Kerensheide geeft 0% aan niet voor het nieuwe
kindcentrum te kiezen en 24% geeft aan nog geen keuze te kunnen maken. De meest
genoemde redenen om nog geen keuze te kunnen maken hebben betrekking op de
onduidelijkheid over de visie, de locatie van het kindcentrum en de groepsgrootte.

o

35% van de ouders van OBS De Maaskei geeft aan voor het nieuwe kindcentrum te kiezen,
5% kiest er niet voor en 60% geeft aan nog geen keuze te kunnen maken. De meest
genoemde redenen om nu nog geen keuze te maken hebben betrekking op het behoud van
de huidige locatie, de huidige werkwijze van de school en de organisatorische keuze voor het
continurooster.

Belangrijkheid locatiekeuze
o Ouders van BS Kerensheide vinden de uiteindelijke locatie minder belangrijk dan de
onderwijskwaliteit / de visie. Ouders van OBS De Maaskei vinden de locatiekeuze meer van
belang en benoemen ook de inhoudelijke elementen die zij willen behouden.
o Voor ouders van BS Kerensheide wordt de uiteindelijke keuze in volgorde van prioriteit
bepaald door:
a. kwaliteit
b. locatie
c. groepsgrootte
o Voor de ouders van OBS De Maaskei wordt de uiteindelijke keuze in volgorde van prioriteit
bepaald door:
a. locatie
b. kwaliteit
c. groepsgrootte
o 13% van de ouders geeft aan te kiezen voor de optie: onderbouw op een locatie en de
bovenbouw op de andere locatie (de twee huidige gebouwen blijven dan in gebruik).
Gefilterd naar onderbouw en voorschools
o Omdat de ouders van de kinderen die in de voorschoolse opvang en in de onderbouw zitten,
nog jaren hun kinderen naar de basisschool brengen, hebben we alle resultaten ook gefilterd
naar deze groep. Deze resultaten laten geen afwijkend beeld zien ten opzichte van de gehele
ondervraagde groep.
Hoe nu verder?
Het rapport over de gebouwen is, zoals eerder beschreven, mede bepalend voor de keuze indien het
nieuwe kindcentrum tot stand komt. Het onderzoek of en zo ja op welke wijze samenwerking mogelijk
is tussen beide locaties loopt nog.
Wat betekent dit voor de komende periode?
We willen het onderzoek zorgvuldig doen. We hebben geconstateerd dat er meer tijd nodig is om alle
consequenties van het onderzoek in beeld te brengen. Op 1 augustus 2019 starten beide scholen hun
schooljaar op de wijze zoals u dat nu gewend bent.
We gaan de komende periode samen met de teams en de werkgroepen verder met het vormgeven
van één visie voor het nieuwe kindcentrum en om die vervolgens te vertalen naar een mogelijke
nieuwe organisatie, waarin beide locaties kunnen opgaan in één kindcentrum.

We blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Mocht u vragen hebben, kunt u bij een van ons terecht.
Met vriendelijke groet,
Peter Demandt, directeur BS Kerensheide
Maurice Schrijen, directeur OBS De Maaskei

