
  

 

1 

 

 

Nieuwsbrief 

 

Nieuwe Dorpsschool Westwoud 

 

Nr. 6, 11 oktober 2016 
 

Geachte ouders, 
 

Het schooljaar 2016-2017 is alweer weken gevorderd, de herfstvakantie 
staat zelfs al voor de deur. De voorbereidingen voor de Nieuwe 

Dorpsschool Westwoud gaan ondertussen ook gestaag door. 
 

In de laatste weken van september is het eindrapport van de Stuurgroep 

gepresenteerd aan en besproken met de beide schoolteams en de 
medezeggenschapsorganen.  

In hoofdlijnen samengevat adviseert de Stuurgroep de beide afzonderlijke 
schoolbesturen in het eindrapport:  

 De beide huidige basisscholen in Westwoud per 1 augustus 2017 
samen te voegen tot een informele samenwerkingsschool voor 

openbaar en katholiek onderwijs. 
 Om gezamenlijk een nieuwe rechtspersoon op te richten, waar deze 

Nieuwe Dorpsschool Westwoud bij ondergebracht wordt. 
 Om de definitieve besluitvorming en de teamsamenstelling af te 

ronden in het kalenderjaar 2016. 
 Om de inhoudelijke vormgeving van de school door de beoogde 

directie en het beoogde nieuwe schoolteam verder te concretiseren op 
basis van het voorbereidende werk vanuit de verschillende 

werkgroepen. 

 Om de Nieuwe Dorpsschool Westwoud tijdelijk te huisvesten op de 
huidige locatie van RKBS De Regenboog. 

 De huisvesting van de school op de langere termijn in samenspraak 
met de gemeente Drechterland te concretiseren, in het licht van de 

ontwikkeling tot een IKC (Integraal kindcentrum). 
 

Het eindrapport is door de beide afzonderlijke schoolbesturen besproken 
en beoordeeld. De gewenste samenvoeging van de scholen is voor alle 

betrokkenen een nieuw en complex proces. Er blijkt bij de toezichthouders 
behoefte te zijn aan een nadere uitwerking en aanscherping van hun eigen 

nieuwe rol als toezichthouder van de nieuw op te richten rechtspersoon. 
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Om tegemoet te kunnen komen aan deze behoefte, wordt op dit moment 
nog gewerkt aan een herziening van de stichtingstatuten voor die nieuwe 

rechtspersoon. Daarna zullen de beide afzonderlijke schoolbesturen de 
definitieve besluitvormingsprocedures binnen de eigen stichtingen in gang 

zetten, inclusief de wettelijke procedures betreffende medezeggenschap. 
 

We streven ernaar de besluitvorming in de maand november af te ronden. 
Daarna kan de samenstelling van het nieuwe schoolteam, inclusief 

directie, vorm krijgen. De besturen trachten dit alles nog voor de 
jaarwisseling klaar te hebben. 

De eerste helft van het kalenderjaar 2017 kan dan, door de beoogde 
directie en het beoogde nieuwe schoolteam, de inhoudelijke vormgeving 

van de nieuwe school verder geconcretiseerd worden. Daarbij zullen de 
verschillende werkgroepen op basis van het door hen geleverde voorwerk 

ook weer betrokken worden.  

 
De beide schoolbesturen werken steeds verder toe naar de daadwerkelijke 

start van de Nieuwe Dorpsschool Westwoud. Wij verheugen ons op het 
uiteindelijke doel, dat iedere dag weer een stapje dichterbij komt:  

De Nieuwe Dorpsschool Westwoud.  
 

 
Wij wensen u een fijne herfstvakantie toe. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

De Stuurgroep Nieuwe Dorpsschool Westwoud 

 

 


