Nieuwsbrief 2

Oostvoorne, 20 april 2017

Onderwerp: Toekomst JPS De Driehoek/OBS Mildenburg

NIEUWSBRIEF 2
Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen van OBS Mildenburg en JPS De Driehoek,

Zoals u in Nieuwsbrief 1 heeft kunnen lezen, willen wij u verder informeren over de stand van zaken
en ingaan op een aantal vragen die nog niet beantwoord zijn naar aanleiding van de informatieavond
van 4 april jl.
VRAGEN/ZORGEN:
Hoe nemen we de ouders mee in het proces?

We hebben de volgende organisatievorm neergezet om zoveel mogelijk ouders, teamleden
en leerlingen mee te nemen in het onderzoek naar de samenwerking tussen de beide
scholen:
Stuurgroep:
Het doel van deze stuurgroep zal zijn:
Controleren of de gemaakte afspraken binnen de wettelijke kaders vallen.
De stuurgroep bestaat uit de bestuurder (Ingrid van Doesburg), de directeur
(Caroline Stenneken) en de projectleider (Wim Smit).
Projectgroep:
Het doel van deze projectgroep zal zijn:
Het aansturen van het proces, het vaststellen van onderzoekschema’s en het ondersteunen
van de werkgroepen.
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De projectgroep bestaat minimaal uit:


De directies van de scholen;



Een afgevaardigde vanuit het team van beide scholen;



Een afgevaardigde vanuit de MR van beide scholen (een ouder);



De projectleider;



De bestuurder kan indien gewenst aanschuiven.

Werkgroep(en):
Hoofddoel van de werkgroepen is het onderzoeken wat de gevolgen van een fusie zijn van
OBS Mildenburg en JPS De Driehoek per 1 augustus 2018 op de diverse domeinen en het
adviseren van de projectgroep.
Deze domeinen zijn verdeeld over de volgende 6 werkgroepen:
Werkgroep

Ouders M

Ouders D

Leerkracht
M

Leerkracht
D

Verder

Onderwijs
inhoud en organisatie

2

2

3

3

Directie

Identiteit
(burgerschap/
sociaal klimaat)

2

2

2

2

Directie

Huisvesting

2

2

2

2

Directie

1

1

Directie
Projectleider

Personeel en
Financiën
Verkeer en Omgeving

3

3

1

1

Directie

PR/Comm

1

1

1

1

Dir/proj/specialist
PRIMO

Omdat we de inbreng van onze leerlingen belangrijk vinden, wordt er een aparte
klankbordgroep gevormd bestaande uit de leerlingenraden van beide scholen en de directie.
De inbreng van de kinderen vanuit deze klankbordgroep zal worden meegenomen door de
werkgroepen.
In het bovenstaande organisatiemodel ziet u dat wij veel ouders nodig hebben in deze
onderzoeksfase. Maar u ziet ook dat de grote van de werkgroepen beperkt wordt gehouden,
zodat het werkbaar blijft. Wij streven naar een evenredige verdeling tussen ouders en
teamleden van de beide scholen.
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Daarnaast willen wij regelmatig klankbordgroep bijeenkomsten organiseren waar ouders hun
waardevolle inbreng met ons kunnen delen en de werkgroepen van input kunnen voorzien.
De data van de klankbordgroep bijeenkomsten en het tijdspad van de verschillende
werkgroepen zal in de eerstvolgende Nieuwsbrief (19 mei a.s.) met u worden gedeeld.
De eerste klankbord bijeenkomst op OBS Mildenburg zal plaatsvinden op
dinsdag 30 mei a.s. (aanvang: 19.30 uur).
De eerste klankbord bijeenkomst voor JPS De Driehoek zal plaatsvinden op
dinsdag 6 juni a.s. (aanvang: 19.30 uur).
Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan één van de werkgroepen, dan kunt u zich
aanmelden in de week na de Meivakantie (sluitingsdatum: 12 mei a.s.).
Het aanmelden kan uitsluitend via het volgende e-mailadres: c.stenneken@primovpr.nl.
Bij te veel aanmeldingen zullen wij een keuze maken. De keuze zullen wij baseren op de
vertegenwoordiging vanuit de verschillende “bouwen” binnen de scholen. Zoals daar zijn de
“onder-, midden- en bovenbouw”.

Waarom wordt er in eerste instantie gekozen voor de locatie OBS Mildenburg:
Er is vanuit de gemeente Westvoorne geen “onderwijshuisvestigingsplan” beschikbaar.
Binnenkort gaan de schoolbesturen en het gemeentebestuur om de tafel zitten, waarbij de
onderwijshuisvestiging aan bod zal komen.
Bij het samengaan van de JPS De Driehoek en OBS Mildenburg is in eerste instantie gekozen
voor de locatie van OBS Mildenburg. De capaciteit van het schoolgebouw is groter (meer
lokalen) maar ook de ligging van het gebouw in de nabijheid van bos/natuur zal een
aanvulling zijn op ons onderwijs.
Natuurlijk realiseren wij ons dat het gebouw van OBS Mildenburg aanpassing nodig heeft. Dit
zal één van de opdrachten zijn voor de Werkgroep huisvesting.
Tot slot willen wij alle ouders van JPS De Driehoek en OBS Mildenburg bedanken voor de
reacties en input tot nu toe en een fijne Meivakantie toewensen
Met vriendelijk groet,

Team JPS De Driehoek
Team OBS Mildenburg
Directie
MR’s en
Projectleider

