Oostvoorne, 23 februari 2018

FUSIE NIEUWSBRIEF 7
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van JPS De Driehoek en OBS Mildenburg,
Op woensdagavond 7 februari jl. is er een vergadering geweest met de projectgroep. De
projectgroep bestaat uit ouder- en leerkrachtvertegenwoordigers van beide scholen,
Caroline Stenneken en Wim Smit. Tijdens deze vergadering is de fusie-effectrapportage (het
uitwerkingsplan van de fusie) uitvoerig doorgenomen. De projectgroep heeft daarna advies
uitgebracht aan de beide MR-en en deze adviezen zijn toegevoegd aan de fusieeffectrapportage.
De week erna, op woensdagavond 14 februari jl., heeft er een MR-vergadering
plaatsgevonden waar beide MR-en aanwezig waren. De beide MR-en hebben ingestemd met
de adviezen en de fusie-effectrapportage en hebben daarna instemming gegeven op de
fusie.
Op woensdag 21 februari heeft de raad van toezicht van PRIMOvpr officieel ingestemd met
de fusie. Begin maart zal de fusie-effectrapportage formeel aangeboden worden aan het
college van B&W van de gemeente Westvoorne.
Dus wij kunnen mededelen dat de fusie doorgaat.
Wij kunnen ons voorstellen dat u nieuwsgierig bent en vragen heeft over de praktische
uitwerking en invulling van de fusie en de nieuwe school. Wij willen u graag de gelegenheid
bieden om uw vragen te stellen en zullen daarvoor een inloop informatieavond organiseren.
U hoort hier spoedig meer over.
Traject geslaagd (vanuit MR-en)
Eind vorig jaar constateerden we nog een behoorlijk aantal te zetten stappen om het voor
elkaar te krijgen om nog komend schooljaar ‘de Nieuwe School’ te creëren. Het fusietraject is
in overleg met de projectgroep in een versnelling gezet om goed te kunnen waarborgen dat
er deze maand een weloverwogen besluit genomen kon worden. De teams van
De Mildenburg en De Driehoek en de betrokken ouders in de werkgroepen hebben veel werk
verzet om uiteindelijk te komen tot het met overtuiging kunnen instemmen met de
voorgenomen fusie. Als MR zien we een nieuwe school die toekomstbestendig is, niet alleen
door de krachten te bundelen maar vooral ook door de karakters en de fijne sfeer die ze op
beide afzonderlijke scholen zo koesteren samen te voegen tot een unieke plek aan het bos.
Naam nieuwe school
Na de voorjaarsvakantie komt er op beide scholen een ideeënbus te staan voor de naam van
de nieuwe school. We zouden het leuk vinden als u meedenkt over een naam voor de nieuwe

school en u dus uw idee in de ideeënbus doet. Tot 16 maart kunt u uw ideeën hierin kwijt,
daarna gaat de werkgroep pr ermee aan de slag.
Continurooster met 5–gelijke dagen model
Op beide scholen is er stemming geweest over het continurooster. De stemmen zijn
inmiddels geteld en ruim 80% van de ouders op zowel De Driehoek als de Mildenburg
hebben een positieve stem uitgebracht voor het continurooster met 5-gelijke dagen model.
U wordt nader geïnformeerd over de praktische uitwerking.
Verbouwing
De eerste stappen rondom de verbouwing zijn inmiddels gezet. Het budget dat we
aangevraagd hebben is goedgekeurd door het College van Bestuur van PRIMOvpr. De
werkzaamheden zullen zoveel mogelijk uitgevoerd worden in de vakanties, zodat de
leerlingen en het leerproces hier geen hinder van gaan ondervinden.
Wat gaat er allemaal gebeuren:


De muur in de aula wordt verwijderd en er komt een raam in de muur naar het bos,
zodat het bos zichtbaar is als je de school via de hoofdingang binnenkomt en er een
grote aula zal ontstaan voor vieringen en meerdere activiteiten.



De keuken wordt vervangen door een nieuwe open keuken in de aula zodat deze ook
gebruikt kan worden door kookactiviteiten met de leerlingen.



De bovenverdieping wordt aangepakt en de trap wordt vervangen, zodat leerlingen
veilig naar boven kunnen.



De vloerbedekking wordt vervangen door marmoleum of linoleum.



Het lokaal van de huidige groep 7/8 wordt gesplitst, zodat er twee lokalen ontstaan,
hierdoor wordt het huidige podium verwijderd.



De lokalen krijgen een frisse nieuwe kleur.



De fietsenstalling wordt opgeknapt.

Verkeerssituatie:
Om de veiligheid te waarborgen van onze leerlingen is er door de werkgroep verkeer een
aantal aanpassingen aan de bestaande verkeerssituatie voorgesteld aan de gemeente.
Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de wethouder P. Blok en de directie
om te bespreken welke aanpassingen op korte termijn realiseerbaar zijn.
Als er meer duidelijkheid is, wordt u via deze nieuwsbrief op de hoogte gebracht welke
aanpassingen er uitgevoerd zullen worden.
Tot slot willen wij alle ouders via deze weg bedanken voor hun betrokkenheid en enorme
inzet gedurende dit fusieproces. Iedereen een fijne voorjaarsvakantie gewenst.
Met vriendelijke groet,
Team JPS De Driehoek
Team OBS Mildenburg
Projectleider
MR-en
Directie

