
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders, 
In de vorige nieuwsbrief werd al aangekondigd, dat wij, Nine en Anja, snel weer met een nieuwsbrief 
zouden komen om u als ouder mee te nemen in de stand van zaken.  
 
In deze brief vindt u:  

- een korte terugblik op hoe we door de gemeente zijn bijgepraat over het verkeerskundig 
onderzoek; 

- informatie over hoe we aan de slag gaan met het vervolgtraject 
- iets over de recente studiedag: we worden steeds meer 1 
- en hoe we aan de slag gaan met het verder door ontwikkelen van onze visie op onderwijs. 

 
Schroom niet om wat meer informatie te vragen als dat gewenst is. 
 

Goed overleg met gemeente over verkeer 
Het heeft even geduurd, maar op woensdag 21-04-2021 is er een online-meeting geweest met 3 
ouders per school uit de ouderklankbordleden, beide directies, de bestuurder van Stichting Uniek en 
de gemeente.  
 
Door middel van een uitgebreide, gedegen presentatie werd het onderzoek over de verkeerssituatie in 
het voedingsgebied van de fusieschool toegelicht. Aansluitend werden een aantal mogelijke 
aanpassingen besproken waaronder; Parklaan 30 km zone, oversteek Parklaan met midden-eiland, 
snelheidsremmende maatregelen. Naar aanleiding van deze presentatie konden de betrokkenen 
vanuit de scholen aan het woord komen, waarbij zorgen en knelpunten toegelicht werden.  Tijdens dit 
overleg hebben we afgesproken om nog een keer (digitaal) bij elkaar te komen om de mogelijke 
oplossingen te delen met elkaar. 

 

Goed voorbereid verder gaan 
Om duidelijkheid te geven over hoe we verder gaan, werken we aan een zogenaamde 

‘ontwikkelingsagenda’. Hierin komt onder meer het volgende terug;  

- de planning van de nieuwbouw; 

- hoe we de visie op onderwijs en IKC steeds verder uitwerken en uiteindelijk het moment van 

samenvoegen goed voorbereiden  
 

Bij het opstellen van de ontwikkelingsagenda worden alle aandachtspunten vanuit het team, MR’s en 

ouderraadpleging zo veel mogelijk meegenomen, zoals kleinschaligheid, geborgenheid, 

verkeersveiligheid. Zeker de MR’s hebben bij de instemming van het besluit een aantal belangrijke 

aandachtspunten meegegeven en zullen ons hierop kritisch volgen. 

 

  



 

 

We worden steeds meer 1 
 

Met de nodige creativiteit en rekening houdend met de richtlijnen, zijn we er toch in geslaagd om op 

26 april een studiedag te organiseren voor beide teams. Plenair digitaal gestart en in kleine groepjes 

fysiek in gesprek.  

Een paar uitspraken van leerkrachten:  

- Goede open sfeer 

- Leuk om nu echt eens de andere school te bekijken! 

- Wees duidelijk wat je besluit, directie. Neem ons mee.  

- Wanneer we samen een goed team vormen, dan zal dat goed zijn voor de kinderen op onze nieuwe 

school 

- We moeten wel nog heel veel punten op de i zetten, maar daar hebben we nog wel de tijd voor 

 

 

We gaan verder met het ontwikkelen van onze 

gezamenlijke visie 
 

We starten met de ontwikkelingen die nu al op de scholen plaats 

vinden en zullen zeker nog eens kijken naar de ontwikkeling in het 

onderwijs in het algemeen op dit moment. Wat hebben onze 

kinderen nodig om straks een goede plek in de maatschappij te 

vinden? Wat is er nodig om onze kinderen voor te bereiden op 

hun toekomst? Hoe willen we dat organiseren? Allemaal vragen 

die we nog eens onder de loep willen nemen voordat we de 

vertaalslag maken naar het nieuwe gebouw.   

 
 

 

Anja Kerremans, directeur de Vonder 

Nine van Linge, directeur de Wilsdonck 


