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Met het project Scholen voor Morgen anticiperen de schoolbesturen in Olst-Wijhe samen met de gemeente op de consequenties van de
teruglopende leerlingenaantallen. Samen met de ouders en toekomstige ouders van leerlingen, werken ze aan passende oplossingen.
Met elkaar wordt ingestoken op toekomstbestendige, betaalbare onderwijsvoorzieningen en opvang voor kinderen van 0- 16 jaar. Dit
betekent dat ook de kinderopvang/peuterwerk en voortgezet onderwijs hierbij worden betrokken. Via onder andere deze nieuwsbrief
willen wij u informeren over de voortgang van dit proces. Meer achtergrondinformatie is te vinden op www.scholenvoormorgen.org.

Nieuws van de schoolbesturen
De zomervakantie is al weer enige tijd geleden en sindsdien is het project ‘scholen voor morgen’ weer
voortvarend verder gegaan. Dit betekent onder andere dat de werkgroepen van De Mare Olst en Wijhe en
mijnplein in Olst de belangrijke afrondende fase zijn ingegaan. Onderdeel van deze fase is dat de opbrengsten
van het onderzoek voorgelegd gaan worden aan ouders in zogenaamde draagvlak onderzoeken . De
werkgroepen willen weten in hoeverre er draagvlak is voor uitwerking van de concepten van de nieuwe
scholen en de gevolgen van de mogelijke realisatie. Voorafgaande aan de onderzoeken worden ouders via film
of ouderavond geïnformeerd over de opbrengsten van het onderzoek.
De werkgroep van mijnplein Wijhe heeft een intentieverklaring opgesteld die is voorgelegd aan ouders en op
27 september aan de klankbordgroep. Het tussenadvies van de werkgroep zal worden voorgelegd aan de
bestuurders in de stuurgroep. Bij een positief advies zal de werkgroep opdracht krijgen voor onderzoek in fase
twee: is het daadwerkelijk mogelijk om de drie scholen samen te voegen op basis van gezamenlijk kernwaarden
en gemeenschappelijk visie op onderwijs.
Tot slot worden de eindadviezen van de werkgroepen samenwerking en verbreding en de werkgroep locatie
deze maand opgeleverd en worden deze de komende maand in de stuurgroep besproken.

Logo ‘scholen voor morgen’
Zoals u kunt zien op deze nieuwsbrief heeft het project ‘scholen voor morgen’ nu een eigen logo en huisstijl.
Dat vinden we belangrijk om de samenhang en samenwerking in dit project te verbeelden. U heeft dit ook al
kunnen zien op de banners die bij de communicatietafels in onder ander de scholen, kinderopvang en het
gemeentehuis te zien zijn. We hebben het logo aangevuld met een slogan die de kern van onze gezamenlijke
inspanningen weergeeft: ‘scholen voor morgen’, samen werken aan goed onderwijs. Met daarbij de
verbijzondering:
- duurzaam onderwijs
- kansrijk voor elk kind
- van en voor de samenleving.
Zo maken we kernachtig duidelijk waarom we dit traject met elkaar doorlopen.

Nieuws van de gemeente
Voorstellen voor scheiden en spreiden verkeer Olst besproken in gemeenteraad
De afgelopen maanden heeft de gemeente Olst-Wijhe in nauwe samenwerking met een begeleidingsgroep van
onder andere bewoners, ondernemers en plaatselijke belangen onderzocht hoe de veiligheid en de
leefbaarheid van Olst kan worden verbeterd door het scheiden van langzaam verkeer van gemotoriseerd
verkeer en het spreiden van dit langzame verkeer over meerdere spoorkruisingen. De voorstellen zijn op 24
september 2018 opiniërend besproken tijdens de openbare gemeenteraadsvergadering. De raad steunde de
plannen, maar wil meer maatregelen voor een veilig fietsverkeer. De voorstellen zijn niet afhankelijk van de
nieuwe locatie van de scholen. De mogelijke nieuwe locatie van de scholen aan de oostzijde van het spoor
maken maatregelen wel urgenter. In de volgende raadsvergadering wil de gemeenteraad het definitieve besluit
nemen over de voorstellen. Voor meer informatie zie www.olst-wijhe.nl/verkeerolst.

Nieuws vanuit de projectorganisatie
Werkgroep Olst de Mare scholen (Holsthoek, Ter Stege en Klimboom)
De werkgroep Olst de Mare heeft haar perspectieven gepresenteerd tijdens een ouderavond op maandag 24
september jl. De aanwezige ouders hebben aangegeven dat ze achter de uitgangspunten kunnen staan die de
werkgroep heeft bedacht. Het idee is dat er een toekomstgerichte school komt die vernieuwend onderwijs
biedt aan alle kinderen van Olst. De opmerkingen en aandachtspunten zijn meegenomen in het opstellen van
de draagvlaktoets. In deze draagvlaktoets vraagt de werkgroep aan de ouders of zij achter de fusie kunnen
staan tussen de drie openbare scholen in Olst tot een nieuwe gezamenlijke school met de genoemde
uitgangspunten. Deze resultaten wordt verwerkt in de zogenaamde Fusie Effect Rapportage (FER). Deze FER is
straks voor de directeur bestuurder het uitgangspunt om instemming te vragen aan de MR-en van de drie
scholen.

Werkgroep Olst mijnplein scholen (PWA, Sint Willibrord en Sint Aloysius)
Ook de werkgroep van mijnplein in Olst heeft de uitgangspunten geformuleerd voor het vormgeven van de
nieuwe school. Deze perspectieven op het onderwijs en de nieuwe school worden nu getoetst op draagvlak bij
de ouders. Daarvoor is een enquête ontwikkeld die ingeleid werd door een informatief filmpje. De terugblik op
het proces, de perspectieven en enquête zijn besproken en toegelicht in een bijeenkomst met de gezamenlijke
MR-en en een bijeenkomst met de klankbordouders. De klankbordouders gaven aan dat ouders voldoende
gelegenheid hebben gehad om zich op diverse manieren te laten informeren. En dat ze voldoende betrokken
zijn en worden. De enquête is eind september uitgezet en het wachten is nu op de uitslag.

Werkgroep Wijhe de Mare scholen (Tellegen en Peperhof)
De werkgroep van de Mare in Wijhe heeft tijdens een goed bezochte informatieavond op 25 september de
perspectieven op onderwijs en ontwikkeling voor haar scholen in Wijhe gepresenteerd. Onder het motto “uw
kind verdient het beste” zijn ouders meegenomen in de uitgangspunten met betrekking tot leren, ontwikkelen,
rol van ouders, rol van de leerkracht, huisvesting, financiën en personeel.
De draagvlaktoets, waarin de ouders van obs de Peperhof en obs Tellegen gevraagd zal worden of zij zich
kunnen vinden in de gepresenteerde adviezen, is eind september verstuurd.
De opbrengst van deze toets zal worden verwerkt in het advies dat de werkgroep uit gaat brengen aan de
directeur bestuurder van de Mare.

Werkgroep Wijhe mijnplein scholen (Matzer, Sint Jozef en Bongerd)
De werkgroep Wijhe mijnplein heeft op 27 september de derde klankbordbijeenkomst gehouden.
Een klein groepje ouders en leerkrachten is tijdens deze avond geïnformeerd over het proces tot nu toe. De
werkgroep heeft van januari tot juli 2018 meerdere teambijeenkomsten en een ouderbijeenkomst gehouden
om tot kernwaarden van het toekomstige onderwijs van de betrokken mijnplein scholen te komen.
De ouders en leerkrachten die aanwezig waren op deze avond, gaven aan dat de werkgroep verder kan met de
bestuursopdracht en dat de intentieverklaring naar het bestuur en de projectleider verstuurd kan worden. Met
deze intentieverklaring geeft de werkgroep aan dat zij met de teams van de drie mijnplein scholen in Wijhe, de
kernwaarden verder gaan uitwerken tot een of twee onderwijsconcepten en identiteit van een nieuwe school
of scholen. De door de teams uitgewerkte kernwaarden worden op 19 november tijdens een ouderbijeenkomst
aan de ouders voorgelegd.

Werkgroep Voorzieningenhart Wesepe
In Wesepe wordt door de verschillende werkgroepen hard gewerkt aan het onderzoek of een multifunctionele
accommodatie in het dorp haalbaar is. De werkgroep “fysiek” heeft zich gebogen over mogelijke locaties voor
zo’n multifunctionele accommodatie. De werkgroep “financiën” gaat de financiële consequenties en
haalbaarheid daarvan onderzoeken. De werkgroep “organisatie” inventariseert welke “gebruikers” er zijn in
Wesepe en op welke manier zij nauwer (en effectiever) samen zouden kunnen werken. Tot slot heeft de
werkgroep “communicatie” zich bezig gehouden met het onder de aandacht brengen van deze mooie kans in
Wesepe, onder meer door zich in de dorpskrant en tijdens het Weseper feest te presenteren.
De voorlopige uitkomsten van alle werkgroepen worden gepresenteerd tijdens de dorpsavond op donderdag 1
november aanstaande. Het kernteam is nieuwsgierig naar de geluiden uit het dorp en laat haar ideeën graag
aanvullen en versterken tijdens deze dorpsavond.

Kernteam Dijkzicht Welsum
Het kernteam Welsum heeft op tijdens een informatieavond op 10 september alle ouders geïnformeerd over
het onderzoek of de school kan gaan samenwerken met en gehuisvest kan worden in het dorpshuis.
Op woensdag 10 oktober wordt er een avond voor het dorp georganiseerd. Tijdens deze avond wordt een
kringgesprek gehouden met alle belanghebbende groeperingen. Uitgenodigd voor dit kringgesprek zijn het
bestuur van het dorpshuis, de brandweer, het plaatselijk belang, verenigingen die in het dorpshuis zitten, de
school en de ouders. De vraag zal zijn: Wat is voor jullie belangrijk, waar liggen de kansen, wat moet
gewaarborgd blijven als school en dorpshuis samengaan? Overige belangstellenden zijn als toehoorders van
harte welkom. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het Dorpshuis.

Werkgroep Locatie
De werkgroep Locatie komt in oktober weer bij elkaar en gaat dan de locaties toetsen aan de opgestelde
uitgangspunten en kaders. Vervolgens kan dan een advies worden uitgebracht. Daarna volgt nog een
klankbordbijeenkomst.

Werkgroep Samenwerking en Verbreding
De werkgroep Samenwerking en Verbreding is nog bezig met het opstellen van het eindadvies. Op 15 oktober
komt de werkgroep weer bij elkaar.
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