
 

 

 

 

Betreft:  1 school Westwoud 

 

Westwoud, 10 juni 2015 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

En dan is het zover, het schooljaar 2015/ 2016 zal in het teken staan van het samenvoegen van de twee 

basisscholen in Westwoud. ‘t Skitteljacht Westwoud en De Regenboog gaan samen de uitdaging aan om in het 

voorjaar 2016 een plan te presenteren waarin beide scholen tot hun recht komen. In deze brief leggen we kort 

het plan van aanpak uit en kunt u zich opgeven om met ons mee te denken en de nieuwe school mede vorm te 

geven.  

Om één school Westwoud te kunnen realiseren is er een extern adviseur aangetrokken die ervaring heeft met 

het samenvoegen van scholen. Dit is Jos van Ewijk en met zijn ondersteuning is er een projectplan opgesteld. In 

dit projectplan staat het traject omschreven. Een onderdeel van dit projectplan zijn 5 werkgroepen, die in 

augustus zullen starten, te weten: 

1. bestuurlijke aspecten  

2. identiteit 

3. onderwijs, kwaliteit en leerlingenzorg 

4. ouderbetrokkenheid/ participatie 

5. Huisvesting 

In twee werkgroepen; identiteit en ouderbetrokkenheid/ participatie wordt vertegenwoordiging van u als 

ouders gevraagd. De werkgroepen starten direct na de zomervakantie en daarom willen we de samenstelling 

van deze groepen voor de zomervakantie klaar hebben.  

 

Wat wordt er van u verwacht?  

Wij vragen u mee te denken in de periode van augustus 2015 tot en met januari 2016 volgend schooljaar om 

op 1 februari 2016 een voorstel klaar te hebben.  

Wat is de opdracht? 

opdracht Identiteit: Vormgeving en borging nieuwe identiteit 

tijdsinvestering:  ongeveer 20 uur 

Opdracht ouderbetrokkenheid/ participatie: in kaart brengen huidige ouderbetrokkenheid en uitwerking voor 

de nieuwe school. 

Tijdsinvestering: 12 uur 

 

Het kan zijn dat ook tijdens schooltijden een beroep op u gedaan wordt. Hebt u affiniteit met een van de 

onderwerpen en lijkt het u leuk en interessant om uw bijdrage te leveren, dan kunt u zich opgeven bij Wies 

Klaassen, directeur obs ’t Skitteljacht of bij Marielle van Wijk, directeur rkbs De Regenboog. Wij ontvangen de 

opgave graag z.s.m., maar in ieder geval vóór 19 juni. Daarna zullen wij de werkgroepen gaan formeren. We 

kunnen u na opgave geen toezegging doen voor deelname. Voor vragen kunt u bij beide directeuren terecht. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Wies Klaassen     Marielle van Wijk 

w.klaassen@skitteljacht.nl    directie@regenboogwestwoud.nl  

0228 563501     0228 561714 
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