Nieuwsbrief 1

Oostvoorne, 5 april 2017

Onderwerp: Toekomst JPS De Driehoek/OBS Mildenburg

NIEUWSBRIEF 1
Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen van OBS De Mildenburg en JPS De Driehoek,
Gisterenavond heeft er een voorlichtingsavond plaatsgevonden op beide scholen waarbij wij
aanwezige ouders hebben geïnformeerd over de toekomst van deze scholen.
Wij zijn blij met de grote opkomst en de betrokkenheid van de aanwezige ouders.
Om de vragen, zorgen en kansen die geuit zijn tijdens deze avond voor alle ouders
overzichtelijk te krijgen, hebben wij getracht ze samen te vatten in deze Nieuwsbrief.
Op deze manier informeren wij ook de ouders die niet aanwezig konden zijn.
Het bestuur van Primo vpr, de gezamenlijke MR’s, de teams van OBS Mildenburg en JPS De
Driehoek en de directie van beide scholen, hebben gezien de krimp in Oostvoorne en het
dalend leerlingenaantal, het plan om te gaan onderzoeken en te ontdekken of het mogelijk
is om op termijn meer te gaan samenwerken en uiteindelijk te komen tot één school met een
nieuw concept, waarin het huidige concept van JPS De Driehoek en OBS Mildenburg
herkenbaar is voor de leerlingen, teamleden en de ouders. Deze samenwerking gaat geen
doel op zich worden, maar een middel om het goede onderwijs van de huidige scholen te
handhaven.
De avond heeft veel vragen, zorgen en kansen opgeroepen op beide scholen.
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Wij hebben geprobeerd een aantal van deze eerste vragen, zorgen en kansen voor u samen
te vatten. Wij hebben ons als doel gesteld om alle vragen, zorgen en kansen die nu en in de
toekomst onder de ouder(s)/verzorger(s) spelen, mee te nemen in het verdere proces.
VRAGEN/ZORGEN:
Hoe gaat de combinatie jenaplanonderwijs JPS De Driehoek en het onderwijs wat gegeven
wordt op OBS Mildenburg er uit zien?

Het eerste belang is goed onderwijs voor alle kinderen op onze school. Waarbij we op zoek
willen gaan naar een nieuw concept waarin beide scholen zich kunnen herkennen zonder
teniet te doen aan de jenaplanaspecten van JPS De Driehoek en alles waar OBS Mildenburg zo
trots op is (Werkgroep onderwijs).
Hoe groot zullen de groepen gaan worden?

Vanuit Primo vpr bestaat de norm dat wij een gemiddelde hebben van 23 leerlingen per
groep. In het kort gezegd: voor elke 23 leerlingen krijgen wij 1 fulltime leerkracht
(Werkgroep onderwijs).
Worden dezelfde leerlijnen en doelen gehanteerd op JPS De Driehoek en OBS Mildenburg?

De leerlijnen zijn hetzelfde. Hiervoor gebruiken wij SLO leerlijnen en de normen die
gehanteerd worden door de inspectie. Op beide scholen is vanaf het begin van dit
kalenderjaar SNAPPET/tabletonderwijs ingevoerd voor de vakken rekenen, spelling,
automatiseren en woordenschat (Werkgroep onderwijs).
Hoe gaan we onze leerlingen betrekken bij dit proces?

De leerkrachten van beide scholen hebben vanochtend besloten dat wij kind-volgend zullen
zijn. Dat betekent dat wanneer er kinderen zijn die dit onderwerp aansnijden, wij daar
aandacht aan zullen besteden in de groepen. Op langere termijn is de inbreng van onze
leerlingen belangrijk. Het wordt hun school, zij hebben ook ideeën over hoe het eruit zou
kunnen gaan zien en wat zij belangrijk vinden (Leerlingenraad).
We hebben gezamenlijk één belang en dat is uw kind en onze leerlingen.
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Wat is de streefdatum?

De streefdatum is 1 augustus 2018.
Wij realiseren ons dat dit zeer ambitieus is, maar we realiseren ons dat zorgvuldigheid
belangrijker is dan snelheid. Een fusie kan alleen plaatsvinden bij aanvang van een nieuw
schooljaar. Mochten wij er gedurende het proces achter komen dat wij meer tijd nodig
hebben, dan heeft PRIMO vpr hier begrip voor.
Welke locatie is de gedachte?

De gedachte gaat uit naar de locatie OBS Mildenburg. Deze afweging vraagt wel verdere
onderbouwing (Projectgroep/huisvesting).
De verkeerssituatie omtrent een nieuwe locatie zal bekeken moeten worden en de Gemeente
Westvoorne zal hierbij betrokken moeten worden. (Werkgroep verkeerssituatie)
Hoe staat het met de ontwikkeling van de brede school in Oostvoorne?

Ons bestuur heeft een directe lijn met de Gemeente Westvoorne, Paméla Blok, en het plan
omtrent de brede school in Oostvoorne ligt voorlopig in de koelkast.
Wat gaat de rol van de MR worden in dit proces?

Alle plannen die worden voorgelegd tijdens dit proces en vanuit de verschillende
werkgroepen gaan komen, moeten door de MR, ouder- en personeelsgeleding, in eerste
instantie van advies worden voorzien. Uiteindelijk, aan het einde van het traject, moet elke
MR afzonderlijk instemmen met de zogeheten “fusie effect rapportage”. De MR’s zijn ook
vertegenwoordigd in de Projectgroep, zodat zij mede toezicht houden op de uitvoering van
het projectplan. Het bestuur kan pas definitief akkoord gaan met het plan als MR’s hebben
ingestemd.
Wat gebeurd er met het personeel in dit traject?

Alle personeelsleden worden betrokken in de Werkgroepen en Projectgroepen.
Alle personeelsleden met een vaste aanstelling gaan in principe mee naar de nieuwe school.
Wij vinden het voor de leerlingen belangrijk dat zij de voor hun bekende leerkracht terug
zien in de nieuwe school.
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KANSEN (aangedragen door de ouders van beide locaties):

-

Nieuwe, moderne, onderwijsontwikkeling;

-

Concept dat past;

-

Betere onderwijsondersteuning;

-

Meer geld voor het onderwijs;

-

Beste van beide systemen samen (natuur + jenaplanonderwijs);

-

Nieuwe, betere, huisvestiging;

-

Mogelijke invoering van continurooster;

-

Mooi gebouw, aanwezigheid van natuur en bos;

-

Leuke, gezellige, sociale, nieuwe school.

Hoe gaan de komende weken eruit zien?
Voor de meivakantie volgt Nieuwsbrief 2. Hierin zullen we onder andere nog resterende
vragen, zorgen en kansen aan de orde brengen en krijgt u van ons een eerste planning
(Projectplan + werkgroep). In de volgende Nieuwsbrief zal ook de werkwijze en doelstelling
van de verschillende werkgroepen worden uitgelegd, zodat u in de meivakantie rustig kunt
nadenken of u wilt gaan deelnemen aan één van de werkgroepen.
Tot aan de meivakantie is Wim Smit (projectleider) op de volgende dagen aanwezig:
Dinsdag 11 april:

JPS De Driehoek 08.30 -12.00 uur

Dinsdag 18 april:

OBS Mildenburg 13.00 – 16.00 uur

Donderdag 20 april:

JPS De Driehoek 08.30 – 12.00 uur
OBS Mildenburg 13.00 – 16.00 uur

De MR is te allen tijde voor alle ouders te bereiken via de mailadressen van de MR:
OBS Mildenburg
bjf.hovens@gmail.com
Bart Hovens
Gert-Jan Pols
Natascha Bussum
JPS De Driehoek
mr-driehoek@hotmail.com
Annette Maassen
Roosmarijn Saat
Virna van Uden
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De eerstvolgende MR-vergaderingen vinden op de volgende data plaats:

Dinsdag 18 april:

JPS De Driehoek aanvang: 19.00 uur

Nog niet bekend:

OBS Mildenburg aanvang:

Tot slot willen wij u meegeven dat wij volgend schooljaar 2017-2018, op de beide scholen,
dezelfde groepsindeling (JPS De Driehoek 4 stamgroepen en OBS MIldenburg 5 groepen)
hanteren als het afgelopen schooljaar.
Wij willen alle ouders van OBS Mildenburg en JPS De Driehoek bedanken voor hun
aanwezigheid en betrokkenheid bij ons onderwijs en de zorg voor uw en onze kinderen.
Met vriendelijke groet,
Team Mildenburg
Team De Driehoek
Directie
MR’s en
Projectleider

