Oostvoorne, 21 december 2017
Onderwerp: Verslag informatiemarkt woensdag 29 november jl.

NIEUWSBRIEF 6
Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen van JPS De Driehoek en OBS Mildenburg,
Op woensdagavond 29 november jl. heeft op de locatie OBS Mildenburg de informatiemarkt
plaatsgevonden met betrekking tot de voorgenomen fusie tussen JPS De Driehoek en
OBS Mildenburg. In een aantal lokalen werden de plannen tentoongesteld en de aanwezige
ouders kregen de gelegenheid deze te bekijken, vragen hierover te stellen en tips en tops
achter te laten. Fijn dat er zoveel ouders de moeite hebben genomen om de informatiemarkt
te bezoeken.
Bij de werkgroep ‘onderwijsinhoud en organisatie’ werden de onderwijsinhoudelijke plannen
gepresenteerd. Onder andere met welke methodes we willen gaan werken en dat we naast
een goede basis willen leggen op het gebied van taal, rekenen, spelling, lezen, begrijpend
lezen en wereldoriëntatie, meer aandacht willen besteden aan natuur, techniek, gezondheid
en talentontwikkeling.
Bij de werkgroep ‘identiteit’ zijn de visie en de missie gepresenteerd. Er is uitgelegd wat voor
leerlingen wij aan het einde van de basisschool willen afleveren aan het voortgezet
onderwijs.
Bij de werkgroep ‘huisvesting’ is gepresenteerd hoe het gebouw eruit komt te zien. De
kleuren van de nieuwe vloeren en van de muren zijn getoond en er ligt een plan klaar om
een grote aula te maken waar gezamenlijke vieringen gehouden kunnen worden en waar
groepjes leerlingen kunnen werken.
Bij de werkgroep ‘verkeer’ is gezamenlijk gekeken naar de verkeerssituatie rondom de
locatie OBS Mildenburg en de omliggende (hoofd)wegen. De werkgroep onderhoudt contact
met wethouder Blok en omwonenden in verband met de mogelijke maatregelen die moeten
worden genomen om de verkeerssituatie en de veiligheid van onze leerlingen te verbeteren.
Op de presentatieavond hebben ouders met ons meegedacht en tips gegeven.

Bij de werkgroep PR kon er een lipdub bekeken worden die de leerkrachten samen hadden
gemaakt. Door het bekijken van de lipdub konden ouders kennismaken met alle leerkrachten
die bij de fusie betrokken zijn en kregen ouders een virtuele rondleiding door het
schoolgebouw. Ook liet deze werkgroep hun plannen zien op het gebied van communicatie
en de toekomstige website.
Ouders konden ook vragen stellen over de voor- en nadelen van een mogelijk
continurooster. Het voorstel voor een continurooster zal eerst aan de MR van
JPS De Driehoek en OBS Mildenburg moeten worden voorgelegd, voordat er een
ouderenquête kan worden uitgeschreven.
Vanuit de projectgroep:
Op 22 november jl. heeft er een vergadering met de projectgroep plaatsgevonden waarin de
stand van zaken vanuit de werkgroepen is besproken. Ook is er voor de MR-leden een
ervaringsdeskundige geweest die de MR-leden heeft bijgepraat over de rol van de MR in een
fusieproces en in de periode daarna. Er is afgesproken dat er wordt uitgezocht hoe het
proces gaat verlopen van de twee huidige MR-en na de fusie.
Op 13 december jl. heeft de projectgroep de tussenrapportage besproken. In deze
tussenrapportage kwam alles aan de orde wat tot nu toe is besproken en is voorgesteld
vanuit de werkgroepen. In januari 2018 zullen de beide MR-en een besluit nemen over de
voortgang van het eventuele fusietraject.
We kunnen ons goed voorstellen dat u als ouder geïnteresseerd bent in het proces tot nu toe
en de ideeën voor de nieuwe school. Op woensdag 10 januari a.s. zijn projectleider Wim Smit
en Caroline Stenneken van 8.30 uur tot 9.30 uur aanwezig op de locatie JPS De Driehoek om
eventuele vragen te beantwoorden en op dinsdag 16 januari a.s. zijn zij van 8.30 uur tot
9.30 uur aanwezig op de locatie OBS Mildenburg.
Tot slot willen wij alle ouders via deze weg bedanken voor hun betrokkenheid en enorme
inzet gedurende dit fusieproces.
Voor iedereen fijne feestdagen en de beste wensen voor 2018.
Met vriendelijke groet,
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Team OBS Mildenburg
Directie
MR-en
Projectleider

