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Nieuwsbrief 

 

Nieuwe Dorpsschool Westwoud 

 

Nr. 4, 20 april 2016 
 

 
Geachte ouders, 

 
Begin april hebben we u geïnformeerd over de bijeenkomst op 

dinsdagavond 5 april jongstleden, waarbij de leden van de werkgroepen 
"Nieuwe Dorpsschool Westwoud" en vertegenwoordigers van de 

medezeggenschapsraden met ons van gedachten hebben gewisseld over 

de voortgang van de samenvoeging van de beide basisscholen in 
Westwoud.  

We hebben daarbij aangekondigd er naar te streven om u voor de 
meivakantie te informeren over de vervolgactiviteiten gericht op de 

samenvoeging van de scholen, met de daarbij behorende planning. 
 

We zijn echter op dit moment nog volop bezig om verschillende scenario’s 
te bespreken en op haalbaarheid te beoordelen.  

Daarbij gaat het vooral om de vraag op welke wijze er, vooruitlopend op 
de voorgenomen samenvoeging per 1 augustus 2017, door de beide 

scholen al gedurende het schooljaar 2016-2017 op een intensieve wijze 
kan worden samengewerkt. De scenario’s die wij in dit verband met elkaar 

bespreken zijn: 
- De scholen blijven tot 1 augustus 2017 afzonderlijk op hun eigen 

locatie functioneren en werken intensief samen op een aantal 

specifieke terreinen.  
- De onderbouw van beide scholen wordt ondergebracht op de locatie 

van RKBS De Regenboog, de bovenbouw van beide scholen wordt 
ondergebracht op de locatie van OBS ’t Skitteljacht. 

- Beide scholen worden tijdelijk ondergebracht op de locatie van RKBS 
De Regenboog. Omdat de klassen tot de formele samenvoeging nog 

niet samengevoegd mogen worden, is er in dit scenario een 
tijdelijke uitbreiding van het aantal leslokalen op deze locatie 

noodzakelijk.   
 

Er wordt bovendien besproken en afgewogen op welk moment we 
verantwoord met een bepaald scenario kunnen starten, is dat al direct 

vanaf 1 augustus 2016 of bijvoorbeeld vanaf de herfstvakantie, of vanaf 1 
januari 2017.    
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Wij vragen uw begrip voor het feit dat we deze afwegingen in alle 

zorgvuldigheid willen maken. Zeker met het oog op het belang van de 
kwaliteit van onderwijs en mede met het oog op de haalbaarheid en de 

afstemming met verschillende instanties (zoals de Onderwijsinspectie en 
de gemeente) is hier echter meer tijd voor nodig. 

 
De besluitvorming over deze verschillende scenario’s van intensieve 

samenwerking gedurende het schooljaar 2016-2017 moet in de maand 
mei afgerond zijn. Wij informeren u daarover zo spoedig mogelijk na de 

meivakantie.  
 

De besluitvorming gericht op de formele samenvoeging per 1 augustus 
2017, gaan we zodanig uitlijnen dat het definitieve besluit tot 

samenvoeging van de beide scholen uiterlijk in de maand oktober 2016 

door de beide schoolbesturen zal zijn genomen.  
 

We blijven eendrachtig werken aan de realisatie van de gezamenlijke 
Nieuwe Dorpsschool Westwoud en voelen ons daarbij gesterkt door de 

positieve en constructieve inzet van ouders en leerkrachten. 
 

 
Wij wensen u een goede meivakantie toe.  

 
Met vriendelijke groet, 

 
De Stuurgroep Nieuwe Dorpsschool Westwoud 

 


