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De toekomst van de RK basisscholen De Vonder en De Wilsdonck (voortaan de Vonder/de Wilsdonck) 
wordt onderzocht. Gedurende het traject worden ouders, leerlingen en team, onder andere via 
nieuwsbrieven, op de hoogte gehouden van de voortgang. De nieuwsbrief wordt telkens met de beide 
medezeggenschapsraden afgestemd.  
 
Eind vorig schooljaar werd besloten om ook de Vonder te laten verhuizen naar de nieuwe locatie.  
Dat betekende dat vervolgens onderzocht moest worden:  
 
Gaan we naar de nieuwe locatie en vormen we een IKC met twee samenwerkende scholen of doen we 
dat als één gefuseerde school? 
 

Met deze vragen is een groep leerkrachten en de directeuren van beide scholen aan de slag gegaan, 

hierna projectgroep genoemd. Ze hebben zich laten begeleiden door een extern adviseur. Er is  

informatie verzameld binnen de stichting en binnen hun eigen school. Bij de afronding van de 

rapportage zijn ze in gesprek gegaan met de beide teams en medezeggenschapsraden.  
 
Alles afwegende komt iedereen tot de conclusie dat een IKC met één gefuseerde school de beste 
keuze is. De bestuurder heeft dit nu verwerkt in een zogenaamd ‘voorgenomen besluit’.  
Dit is een besluit dat pas definitief wordt nadat de medezeggenschapsraden hiermee hebben 
ingestemd. En voordat ze dat doen, zal eerst een ‘ouderraadpleging’ plaatsvinden. Ook gaan de 
medezeggenschapsraden met de leerkrachten in gesprek.  
 
In deze nieuwsbrief gaan we in op hoe het proces tot nu toe is gelopen en welke vervolgstappen er 
komen. Om de lezers van deze nieuwsbrief niet te overspoelen met informatie, doen we dat op 
hoofdlijnen. We vatten de belangrijkste onderwerpen samen.  
 
In de komende weken krijgt u meer informatie en de gelegenheid om zich, wanneer u dat wilt, zelf in 
te lezen en/of vragen te stellen. We bereiden meer gerichte informatie aan u voor en proberen dat zo 
goed mogelijk af te stemmen op alles wat nu toch al naar ouders/verzorgers toegaat.  
 
We hebben deze nieuwsbrief ingedeeld op thema’s, die u via de onderstaande link ook rechtstreeks 
kunt benaderen. Leest u liever van boven naar beneden, dan kan dat uiteraard ook.   
 

1.  Waarom wordt er gesproken over een IKC? 
2.  Hoe is het onderzoek aangepakt en zijn conclusies tot stand gekomen? 
3.  Gevolgen voor leerkrachten, leerlingen en ouders 
4.  Reactie van de bestuurder 
5.  Van de medezeggenschapsraden 
6.  Ouderraadpleging 
7.  Van de ouderklankbordgroep 
8.  Een doorkijk tot en met het einde van dit schooljaar 
9.  Veel gestelde vragen 
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1. Waarom wordt er gesproken over een IKC? 
Vanaf de start stond 1 ding centraal: het wordt een IKC. Maar wat is dat eigenlijk? 
 
De letters IKC staan voor: integraal kindcentrum. Op de nieuwe locatie komt een kindcentrum, waarbij 
onderwijs en opvang samen in één gebouw te vinden zijn. Het gaat om de opvang voor 0 tot 4 jaar en 
de opvang voor- en na schooltijd, in de vorm van een BSO. 
Het woord integraal staat voor de manier waarop verschillende organisaties met elkaar samenwerken. 
We willen niet alleen praktische zaken op elkaar afstemmen, maar samen werken vanuit dezelfde 
kernwaarden, met één pedagogische visie op de ontwikkeling van kinderen.  
Wij willen dat kinderen een basis van veiligheid geboden wordt, waarbij ze rust, orde en structuur 
vinden om met elkaar verbonden te zijn en plezier kunnen beleven in hun werk en ontspanning. Deze 
visie past bij onderwijs, bij opvang en bij elke vorm van talentontwikkeling.  Op weg naar een IKC 
willen we met alle medewerkers deze visie handen en voeten gaan geven, zodat we allemaal dezelfde 
beelden hebben en dit uit weten te dragen.  
 
Kinderen ontwikkelingen zich de hele dag door! Als we kinderen goed willen begeleiden bij die 
ontwikkeling, vraagt dat ook iets van ouders, professionals in de opvang en in het onderwijs. Vandaar 
de wens voor een integraal kindcentrum.  
 
Vanaf het moment dat de nieuwe locatie bekend werd, was duidelijk dat het niet alleen om een 
basisschool zou gaan, maar om een IKC. De invulling van het IKC is op hoofdlijnen bekeken in de 
projectgroep, maar moet nog wel verder worden uitgewerkt. De keuze voor een IKC staat los van de 
vraag of er twee aparte scholen komen, of één gefuseerde school. Beide scenario’s zijn mogelijk.  

 

2. Hoe is het onderzoek aangepakt en zijn conclusies tot stand gekomen? 

De projectgroep, bestaande uit leerkrachten en directeuren van beide scholen, hebben de opdracht 

gekregen om 2 scenario’s te onderzoeken, te beschrijven, te beoordelen ten opzichte van elkaar en de 

gevolgen hiervan in kaart te brengen. In dit deel vertellen we hoe dit verliep en hoe de conclusies en 

adviezen tot stand zijn gekomen. 

 

1. ‘Een IKC met twee scholen’.  

In dit scenario gaat het om twee scholen die vanuit een gedeelde visie binnen het IKC samenwerken 

en tegelijkertijd een keuzemogelijkheid bieden aan zowel ouders als leerkrachten. Er wordt gewerkt 

op basis van een onderscheidend schoolconcept. 

 

2. ‘Een IKC met één school’.  

In dit scenario ontstaat er met behoud van vertrouwde onderdelen van beide scholen, een nieuwe 

school. Een school die zich, op basis van een te ontwikkelen gemeenschappelijk verhaal, naar 

leerlingen en ouders presenteert als één IKC. 

 

We zijn gestart met de geschiedenis van de scholen, hebben de huidige ontwikkelingen in kaart 

gebracht en gekeken naar de plannen per school wat betreft de ingezette ontwikkelingen. 

Het eerste scenario: Twee scholen die nauw samenwerken binnen één IKC leek in het begin het meest 

aantrekkelijk. Onze eerste gedachte: Pak beide scholen op en zet ze op de nieuwe locatie. Gaandeweg 

de gesprekken werd in de projectgroep duidelijk dat het scenario ‘intensief samenwerken tussen twee 

aparte scholen’ wel mooi klinkt, maar dat er toch een risico is dat dit verkeerd wordt geïnterpreteerd.  
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Wil je elk wat te bieden hebben voor ouders en kinderen, dan komt het accent te liggen op de 

verschillen van de scholen en is het nodig deze verder uit te vergroten. De vraag in de projectgroep 

was dan ook: hoe groot zijn die verschillen nu?  

 

Beide scholen zullen hun ontwikkeling juist in een andere richting ten opzichte van elkaar moeten 

vormgeven, willen ze niet de directe concurrentie met elkaar aan gaan. In ieder geval zal dan één van 

beide scholen een flinke verandering doormaken in onderwijsconcept en organisatievorm. In essentie 

betekent het, dat ouders en leerkrachten de keuze wordt voorgelegd: waar voel je je vooral thuis? 

Wat is het beste voor de ontwikkeling van je kind? Welk onderwijsconcept past het beste bij jou? 

 

Kortom: Er zal geen sprake zijn van zomaar oppakken en verder gaan als Wilsdonck en Vonder. Bij 

scenario één kwam ook de vraag bij de projectgroep: Willen we zo’n geforceerde keuze maken, 

waarbij minstens één school moet veranderen om zich te profileren? Ontwikkelen is goed, maar dan 

omdat het team dit belangrijk vindt voor de ontwikkeling van de kinderen of om te voldoen aan 

behoeften van de ouders voor een ander concept. 

 
Het tweede scenario: Eén school waarin van beide scholen de vertrouwde onderdelen worden 

meegenomen en zich verder samen ontwikkelen richting eigentijds onderwijs. Hierbij gaat het juist om 

de overeenkomsten. Beide scholen ontwikkelingen zich in de richting van eigentijds onderwijs en de 

projectgroep heeft uitgebreid bekeken of de beide scholen in de huidige situatie niet ver uit elkaar 

liggen op het gebied van visie en organisatie. Dit blijkt zeker niet het geval. De visie van beide scholen 

over het bieden van goed en efficiënt onderwijs blijkt grotendeels met elkaar overéén te komen. De 

kernwaarden zijn overlappend en de basis is overeenkomstig. De organisatie is op de Vonder net wat 

anders dan op de Wilsdonck, maar de totale schoolontwikkeling van beide scholen liggen op dezelfde 

gebieden. De kleine verschillen die er nu zijn, staan het komen tot een gezamenlijke visie op onderwijs 

niet in de weg. 

 

Tevens speelt mee dat de leden van de projectgroep er samen meer uit willen halen. Van elkaar leren, 

elkaar opzoeken en opvangen wanneer dat nodig is. Dat komt sterker aan de orde in één fusieschool 

(sc. 2). Dat vraagt natuurlijk ook om elkaar nog beter te leren kennen, een gezamenlijk vertrekpunt te 

vinden en te benoemen, maar de projectgroep denkt dat dat goed mogelijk is. Het scenario met twee 

onderscheidende onderwijsconcepten (sc. 1) brengt daarentegen eerder het risico van concurrentie 

tussen twee kleinere scholen met zich mee. 

 

In een grotere school kan meer ruimte ontstaan voor maatwerk en beter onderwijs. Nu wordt dit 

beperkt door de grenzen van de groepen, die telkens per leeftijd zijn georganiseerd. De projectgroep 

ziet mogelijkheden om samen in te zetten op een ontwikkeling naar meer kindgericht onderwijs, 

waarbij kinderen zowel in de vertrouwde groep als individueel en groepsoverstijgend les krijgen. Daar 

komt bij dat op een grotere school alle taken en de organisatie van activiteiten gedeeld worden door 

een groter team van leerkrachten. Het idee is dat er dan meer tijd overblijft om na schooltijd aan 

gericht les/leerling gebonden taken aandacht te besteden. 

 

Met dit alles in het achterhoofd is de conclusie getrokken dat het scenario met één IKC en één 

(fusie)school minder veranderingen met zich mee zal brengen voor de leerkrachten en ouders dan het 

scenario met 2 scholen.  
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Het scenario met één school biedt ruimte voor een gezamenlijke en stapsgewijze doorontwikkeling, 

die niet ‘af’ hoeft te zijn om het moment dat het nieuwe gebouw wordt betrokken. 

 

De projectgroep heeft daarom het advies gegeven om in te zetten op een fusie en te bekijken op 

welke manier het beste van de Wilsdonck en de Vonder kan worden gebruikt en welke vernieuwingen 

nodig zijn. Dus niet vernieuwen om te vernieuwen of veranderen om te veranderen, maar zeker ook 

niet stilstaan, juist met elkaar kijken naar de toekomst en hoe we ons onderwijs met elkaar vorm 

kunnen gaan geven. 

 

Een omvangrijk onderzoeksrapport en een samenvatting hiervan in de ‘FER’ 

De hele procesbeschrijving en de gevolgen zijn vastgelegd in een omvangrijk onderzoeksrapport, dat 

in conceptvorm ook is besproken met de beide medezeggenschapsraden en de teams. Naar aanleiding 

hiervan is het rapport op onderdelen aangepast en verbeterd. 

 

Vervolgens is het geheel samengevat in een format dat door het ministerie van OC&W hiervoor is 

vastgesteld; de zogenaamde ‘Fusie Effect Rapportage (FER)’. Ook deze is ter instemming voorgelegd 

aan de beide medezeggenschapsraden en kan door ouders en medewerkers worden opgevraagd.    

 

 

3. Gevolgen voor leerkrachten, leerlingen en ouders 
Natuurlijk hebben we ook de gevolgen van de fusie verder in kaart gebracht. Wat betekent dat voor de 

leerkrachten, voor de ouders en leerlingen? Belangrijk voor hen is dat: 

 

- De fusie ingaat vanaf het moment waarop we het nieuwe gebouw kunnen betreden, we zetten in 

op 1 augustus 2023. Dat betekent dat de kinderen in de huidige groepen 6, 7 en 8 hiervan niets 

zullen merken. Zij hebben dan de school verlaten en zijn gestart op het Voortgezet Onderwijs. 
 

- De kinderen in de huidige groepen 4 en 5 van elke school willen we in die groep de basisschool 

laten afmaken. Zij, en hun ouders, krijgen dus wel de gelegenheid van het nieuwe gebouw en alle 

voorzieningen gebruik te maken maar blijven (zoveel als mogelijk) in de vertrouwde groep. 
 

- Alleen de leerlingen, en hun ouders, in de huidige groepen 1 tot en met 3 kunnen te maken 

krijgen met het mengen van kinderen van beide scholen. Met deze kinderen willen we in de 

aanloop naar de fusie allerlei activiteiten organiseren om elkaar beter te leren kennen. 
 

Verder is het nog belangrijk om te weten dat er wordt gekozen om in een periode van maximaal 2 jaar 

na opening van het IKC, te werken met een directie, die bestaat uit de huidige directeuren. Op deze 

manier wordt gezorgd voor continuïteit en extra capaciteit om het nieuwe  IKC goed neer te zetten. 

Als gevolg van de fusie zullen geen van de leerkrachten hun baan verliezen. Sterker nog, we zijn ervan 

overtuigd dat we – op deze locatie en met deze nieuwe voorzieningen- meer leerlingen zullen 

aantrekken.  
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4. Reactie van de bestuurder 
Ik heb vanaf enige afstand het proces gevolgd. Natuurlijk was ik erg benieuwd wat er uit zou komen. 

Eerder had ik al aangegeven voor een fusie te zijn, maar zou dat ook zo worden gezien door de 

leerkrachten in de projectgroep? Zou er een goede onderbouwing voor juist iets heel anders 

uitkomen?  

 

Het uiteindelijk te bereiken doel is het realiseren van de beste school in Raamsdonksveer. Een vitale 

school, met betrokken leerkrachten en ouders, die erin slaagt om uitstekend onderwijs aan te 

bieden. En zo, samen met partners in en rondom de school, een betekenisvolle bijdrage levert aan 

de toekomst van jonge mensen tussen 0 en circa 13 jaar. Een Kindcentrum dat functioneert als 

ontmoetingsplek voor onderwijs, opvang en ontspanning.  

 

Ik vind het belangrijk dat er in dat IKC een school aanwezig is, die door haar omvang in staat is om 

leerlinggericht onderwijs aan te bieden. Waarin ruimte is ontstaan (ten opzichte van de huidige 

situatie met twee relatief kleinere scholen) voor meer maatwerk, flexibiliteit, groepsdoorbrekend 

leren en anders organiseren. En dat er tegelijkertijd sprake is van kleinschaligheid of welllicht beter: 

geborgenheid. Elk kind moet zich gezien voelen en met plezier naar het nieuwe IKC gaan.  

 

Laat ik helder zijn, het succes van deze fusieschool wordt niet door mij als bestuurder bepaald, 

maar door betrokken leerkrachten en ouders. De samenwerking tussen de twee teams, op weg 

naar een nieuw IKC wordt een kapstok om te versterken waar mensen goed in zijn en te 

ontwikkelen van datgene wat ontbreekt.  

 

Peter Hendrix  

 

5. Van de medezeggenschapsraden 
Al heel wat jaren wordt er gesproken over een nieuw schoolgebouw voor de Wilsdonck.  Voor de 

zomervakantie van 2019 kwam de bestuurder van Stichting Uniek plots met de mededeling dat de 

Vonder naar dezelfde locatie zou verhuizen en dat de twee scholen misschien zouden gaan fuseren.  

 

Als MR's hebben we hier kritisch op gereageerd en gevraagd om een meer gedegen onderzoek en 

onderbouwing voor de verhuizing van de Vonder en mogelijke fusie. Te meer omdat er op dat 

moment nog geen alternatieve scenario’s waren onderzocht en ook geen zicht was op de gevolgen 

van verhuizing of eventuele fusie. Daar maakten we ons ook zorgen over. Voor de MR van de 

Wilsdonck ging dat bijvoorbeeld over de planning van de nieuwbouw. Er is al zo lang gewacht op een 

nieuwe school en telkens schoof de datum door.  

Voor de MR van de Vonder zaten de zorgen in eerste instantie bij de verhuizing van de Vonder. Hier is 

toen een onderzoek naar geweest door een projectgroep bestaande uit leerkrachten en directies van 

beide scholen. 

 

Zowel MR van de Wilsdonck als de MR van de Vonder, ten tijde van het onderzoek naar de verhuizing, 

heeft dit onderzoeksverslag bekeken en een positief advies uitgebracht voor de verhuizing. Daarnaast 

heeft MR de Vonder ook aangegeven dat ze, vooral voordelen van de verhuizing zagen, als beide 

scholen zouden fuseren. 
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Dit schooljaar heeft de projectgroep, onder begeleiding van een extern procesbegeleider, onderzoek 

gedaan naar twee scenario’s; een Integraal Kindcentrum(IKC) met twee aparte scholen onder één dak 

en een IKC met één gefuseerde school. Beide MR's wilden dat het proces richting de nieuwe locatie 

(fusie of niet) beter in kaart werd gebracht en dat hierin alle stappen goed gezet zouden worden. 

  

Nadat duidelijk werd dat de Vonder mee zou verhuizen, was het voor beide MR’s belangrijk om de 

vervolgstappen te beoordelen. Om te beoordelen of deze stappen zorgvuldig zouden worden gezet en 

of de uitkomsten voldoende zorgvuldig zijn onderbouwd werden de volgende vragen gesteld: 

- Hebben we het idee dat alle scenario’s evenveel aandacht hebben gekregen? Of hebben we de 

indruk dat er al vrij snel is toegewerkt naar een vooraf bedachte oplossing? 

- Zijn de gevolgen voldoende in kaart gebracht en worden die ook goed beschreven in de stukken, 

waarop de MR’s om instemming wordt gevraagd?  

- Zijn we van mening dat die gevolgen acceptabel kunnen zijn voor onze achterban?  

- Welke beleidsmatige uitspraken komen in de rapportages nog meer aan de orde en moeten we 

als MR’s nu al apart beoordelen? Dit om te voorkomen dat we vertrekken vanuit onvoldoende 

goed afgestemde verwachtingen. Wanneer we tegen het ene onderwerp ‘ja’ zeggen, betekent dat 

dan automatisch ook ‘ja’ tegen andere onderwerpen? Het is goed dat er nog veel zaken moeten 

worden uitgewerkt / ontwikkeld, maar het moet dan wel helder zijn waarop en wanneer de MR’s 

hier dan nog bij worden betrokken.     
 
Nu ligt dus het voornemen voor om de beide scholen te fuseren en zo samen een integraal kind 
centrum (IKC ) te vormen. Dit alles vraagt van alle betrokkenen een behoorlijke inspanning: om samen 
een nieuwe school vorm te geven. Het is daarmee een proces met een emotionele lading: kinderen, 
ouders, leerkrachten en andere betrokkenen worden geconfronteerd met het gegeven dat hun 
vertrouwde school na verloop van tijd opgaat in een nieuwer geheel, zonder dat direct duidelijk is hoe 
dat geheel eruit gaat zien. Feitelijk wordt daarmee aan alle betrokkenen gevraagd om bereid te zijn de 
vertrouwde omgeving los te laten, maar zich tegelijkertijd verantwoordelijk te gaan voelen voor de 
nieuwe school, wat gevormd kan worden uit overeenkomstige waarden en visies. Dat betekent ook 
dat iedere betrokkene de kans moeten krijgen om in dat proces te groeien en actief betrokken te 
worden bij het proces. 
 
Als MR's vinden we het belangrijk dat er vanuit een duidelijke gezamenlijke visie wordt gewerkt en in 
het fusierapport wordt hiervoor een basis gelegd, waarin we ons kunnen vinden:  
 
Wij willen dat kinderen een basis van veiligheid geboden wordt, waarbij ze rust, orde en structuur 
vinden om met elkaar verbonden te zijn en plezier te beleven in hun leren en ontspanning. Op die 
manier willen we dat zij de wereld kunnen ontdekken, uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te 
halen. Dat kan alleen als zij waardering en erkenning krijgen voor wie ze zijn.  
 

We denken dat het zeer belangrijk is om met ouders in gesprek te gaan over hun wensen, over hoe ze 

betrokken willen zijn, hun ideeën over het verhaal van de samengevoegde school, maar ook 

(misschien wel startend): om elkaar te leren kennen. Hiertoe is al een klankbordgroep van ouders 

geformeerd, waarin ouders van de Wilsdonck en de Vonder zitting hebben.  

 

Voordat er sprake is van een formele raadpleging van de ouders (digitale enquête), vinden de beide 

MR's en de bestuurder het belangrijk om een informatiemoment(en) te organiseren voor ouders. 

Hierin wordt dan een toelichting gegeven op de twee verschillende scenario’s, hoe deze zijn 

beoordeeld, wat de gevolgen zijn en waarom wordt gedacht dat fusie de beste keuze is. Daarnaast is 

er natuurlijk ruimte voor ouders om vragen te stellen. 
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6. Ouderraadpleging 
Voordat de MR’s en de bestuurder de besluitvorming kunnen afronden, worden de ouders 

geraadpleegd. Dit is niet alleen een procedure eis, die in de wet medezeggenschap is opgenomen, 

maar beide raden en de bestuurder willen dit zelf ook. Welke aandachtspunten geven ouders 

bijvoorbeeld mee voor het vervolg? Voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs, het IKC, het 

nieuwe gebouw of de verkeerssituatie? Welke kansen zie ze? Welke risico’s? En hoe kan daar goed 

mee worden omgegaan?   

 

Dat vraagt wel om heldere afspraken hoe zo’n raadpleging in zijn werk gaat, welke vragen worden 

voorgelegd en hoe recht gedaan kan worden aan het feit dat de ene groep ouders niets tot weinig zal 

merken van de fusie, terwijl dat voor de andere groep wel of meer het geval is.  

 

Alle ouders ontvangen hier op een later moment meer informatie over.  

 

7. Van de ouderklankbordgroep  
 

Op 27 januari 2021 heeft er weer een digitale bijeenkomst plaatsgevonden tussen de directieleden 

van De Vonder, De Wilsdonck en de ouderklankbordgroep onder begeleiding van een externe 

deskundige, over de verhuizing van beide scholen naar de nieuwe locatie. 

 

In tegenstelling tot de MR hebben wij als ouderklankbordgroep geen invloed op het uiteindelijke 

besluit tot het wel of niet samengaan van beide scholen op deze plek. Maar wat is onze rol dan wel en 

wat kunt u zelf doen tijdens dit proces? 

 

Op verschillende bijeenkomsten zetten wij, ouders van beide scholen, ons in voor uw en onze 

kinderen. De directieleden nemen ons in deze bijeenkomsten mee langs de vele aandachtspunten die 

er zijn vanuit de Stichting, directieleden en leerkrachten  rondom de nieuwe situatie en gaan hierover 

met ons in gesprek. Tijdens de bijeenkomsten is er ook ruimte voor ons als ouders om aan te geven 

wat wij belangrijk vinden. Zo vinden wij het belangrijk dat de kinderen zich veilig en vertrouwd gaan 

voelen in en rondom het nieuwe schoolgebouw. 

 

Een voorbeeld is dat wij ons hard maken voor het item verkeersveiligheid naar en rondom de 

school. Wij sturen aan op een gesprek met de wethouder van Verkeer en Veiligheid, zodat de 

gemeente de scholen en ons als ouder(s)/verzorger(s) meeneemt in dit traject. Met als doel onze 

wensen/eisen duidelijk te kunnen maken, voordat er belangrijke beslissingen worden genomen. 

 

Maar ook u als ouder/verzorgende kunt meedenken en uw wensen kenbaar maken. Binnenkort zullen 

er één of meerdere digitale informatiemomenten zijn, waarin de plannen rondom het al dan niet 

samen gaan van beide scholen op de nieuwe locatie zullen worden toegelicht. Hierna zal de MR een 

ouderraadpleging uitzetten om na te vragen wat uw gedachtes zijn bij een eventueel samengaan van 

beide scholen. Onze vraag aan u als ouder(s)/verzorger(s) is om hier gebruik van te maken.  
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Zo kunnen al uw wensen en/of aandachtspunten zoveel mogelijk worden meegenomen bij het 

realiseren van een nieuwe plek voor onze kinderen. Een plek waar ze zich veilig en gezien voelen, want 

uiteindelijk is dat voor al onze kinderen het allerbelangrijkste.  

 

Bij vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of het voorgenomen besluit, kunt u altijd terecht bij 

beide directeuren of bij de MR. 

 

8. Een doorkijk tot en met het einde van dit schooljaar 
Verschillende vragen en opmerkingen vanuit de teams, medezeggenschapsraden en ouders worden 
meegenomen in het vervolgproces. Dit ziet er (globaal) als volgt uit:  

 

Februari  a. Nieuwsbrief met samenvatting 

b. Informatiebrief naar ouders: verdere toelichting op fusie en ouderraadpleging 

c. Informatiemoment(en) digitaal 

d. Enquête  

Maart  a. Verwerking resultaten enquête door o.a. enkele leden medezeggenschapsraden 

b. Afronding van de besluitvorming over de fusie 

c. Terugkoppeling naar de ouders: wat is besloten en hoe is gebruik gemaakt van alles wat ouders 

en leerkrachten hebben aangegeven? 

d. Vaststellen wat de vervolgactiviteiten zijn t/m nieuwbouw (onze ‘ontwikkelingsagenda’), 

waaronder de ontwikkeling van eisen en wensen nieuwbouw IKC en schetsontwerp 

April  - Ontwikkeling PvE en schetsontwerp 

Mei  - Ontwikkeling PvE en schetsontwerp en eerste doorrekening 

- Indien het weer mag: ‘normale’ bijeenkomst(en) voor leerkrachten, ouders en leerlingen   

Juni  - Besluitvorming gemeente Geertruidenberg over nieuwbouw IKC en sportvoorziening 

 

Deze planning wordt in de komende week verder gedetailleerd uitgewerkt en daarover volgt dan ook 

meer informatie.  

 

9. Veel gestelde vragen 
Regelmatig krijgen wij vragen van ouders, leerkrachten, soms kinderen of anderen rondom de scholen.  

We willen proberen om elke nieuwsbrief een paar vragen en antwoorden aan bod te laten komen. Hebt 

u vragen? Laat het ons weten!  

 

1) Is het al zeker dat het een fusie wordt? 
Wat betreft de betrokken leerkrachten in de projectgroep en directeuren wel. Op basis van hun 

conclusies en adviezen heeft nu ook de bestuurder een besluit hierover genomen. Hij zet in op 

een fusie per 1-8-2023. Dat is het moment waarop we denken gebruik te kunnen maken van het 

nieuwe gebouw.   

 

2) Wat is de rol van de beide medezeggenschapsraden?  

Deze zijn vroegtijdig betrokken bij het traject, denken kritisch mee op zowel inhoud als proces en 

hebben namens alle ouders en personeelsleden een formele betrokkenheid. De uitkomsten van 

het onderzoek zijn tussentijds met de medezeggenschapsraden besproken. Het voorgenomen 

besluit ligt hen nu ter instemming voor.  
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De MR's hebben met de bestuurder afspraken gemaakt op welke manier zij samen de ouders 

zullen raadplegen.  
 

3) Waarom is het zo belangrijk om de nieuwbouw snel te realiseren? En wie is daarbij allemaal 

betrokken?  
Zolang de school niet gefuseerd is, wordt gebruik gemaakt van de huidige twee gebouwen.  

Maar deze gebouwen zijn op veel onderdelen verouderd.  

  

4) Ik hoor en lees over een integraal kind centrum (IKC), welke ideeën zijn hierover ontwikkeld?   

 
We gaan voor een IKC waar ouders alle faciliteiten onder één dak vinden en waarin onderwijs en 
opvang meer in elkaar over kunnen lopen. Op die manier bieden we iets nieuws in onze kern aan. 
Er is niets vergelijkbaars in Raamsdonksveer en daarmee willen we ons onderscheiden van andere 
scholen. De nieuwe locatie biedt voor onderwijs en voor opvang een scala aan mogelijkheden.  
 
1. Alle organisaties binnen het IKC onderstrepen dezelfde kernwaarden en maken deze zichtbaar 

in hun werk;  
2. Het IKC heeft één pedagogische en didactische visie;  
3. Er wordt samengewerkt aan één passend ontwikkelingsaanbod voor elk kind;  
4. Er werkt een team van professionals met een grote mate van diversiteit aan competenties, 

kennis en vaardigheden. Een team waarbinnen iedereen duidelijk zijn eigen taken en 
verantwoordelijkheden heeft  

5. We werken met een dagindeling die past bij een integraal kind centrum, waarbij 
onderwijsblokken en opvang duidelijk zichtbaar zijn;  

6. In het hele kind centrum staan we in verbinding met de omgeving en bieden we kinderen een 
uitgebreid pakket aan vrije tijdsbesteding aan.  

 

5) Hoe groot wordt de nieuwe school? En hoe wordt de kleinschaligheid toch ook behouden?  
 

Bij beide scholen staat de kleinschaligheid hoog in het vaandel. Deze kleinschaligheid willen we 

waarborgen door de wijze waarop het gebouw wordt ingedeeld. Het gebouw zal twee 

verdiepingen krijgen, waarbij we de onderbouwgroepen beneden zullen situeren. Naast deze 

indeling willen we verschillende ingangen voor verschillende leeftijdsgroepen. De onderbouw zal 

in verbinding komen met de kinderopvang en zal gesitueerd zijn bij een eigen speelplein. Door 

met verschillende ingangen te werken en in het gebouw de groepen per bouw bij elkaar te 

houden, maken we de binnenkomst en het vertoeven in het gebouw overzichtelijk. Ook de pauzes 

van deze bouwen zijn niet gelijktijdig, zodat er veel buitenspeelruimte is voor de kinderen en 

overzicht voor de leerkrachten.  Bij de nieuwe school zal goed gekeken worden naar de haal -en 

brengmomenten. Op die tijdstippen zijn er immers de meeste verplaatsingen en willen we dat 

iedereen goed zijn weg kan vinden. We denken aan voldoende parkeergelegenheid, een plaats 

waar ouders de kinderen op kunnen wachten en een kiss-en-ride zone. 

 
 

 


