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Nieuwsbrief 

 

Nieuwe Dorpsschool Westwoud 

 

Nr. 7, 22 November 2016 
 

Geachte ouders, 
 

Het verheugt ons u te kunnen melden dat de besluitvorming omtrent de 
Nieuwe Dorpsschool Westwoud door de beide schoolbesturen begin 

november formeel in gang gezet is.  
 

Nadat de bestuurders en toezichthouders in de maand oktober gewerkt 

hebben aan een nadere uitwerking en aanscherping van hun eigen nieuwe 
rol als bestuurders en toezichthouders van de nieuw op te richten 

rechtspersoon, is het eindrapport door de beide schoolbesturen 
geaccordeerd.  

 
Daaropvolgend hebben de beide schoolbesturen het voorgenomen besluit 

genomen om de beide scholen in Westwoud per 1 augustus 2017 samen 
te voegen zoals omschreven in het eindrapport. 

Op 4 november j.l. hebben de schoolbesturen dit voorgenomen besluit ter 
instemming en advisering voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen. 

In formele zin verzoeken de schoolbesturen de instemming van de school-
medezeggenschapsraden om het voorgenomen besluit ten uitvoer te 

mogen brengen. Daarnaast verzoeken de schoolbesturen de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraden hen te adviseren omtrent 

het voorgenomen besluit. 

 
De schoolbesturen hebben de medezeggenschapsorganen daarbij verzocht 

om uiterlijk in week 50 van 2016 hun reactie aan het schoolbestuur 
kenbaar te maken.  

In week 51, de laatste schoolweek van 2016, kunnen de schoolbesturen 
vervolgens het definitieve besluit nemen om de beide scholen in 

Westwoud per 1 augustus 2017 samen te voegen. Daarbij dient 
vanzelfsprekend nog het voorbehoud gemaakt te worden dat er positieve 

reacties ontvangen worden vanuit de medezeggenschapsorganen. 
 

De schoolbesturen hebben met de voorgenomen besluiten en het starten 
van de procedure voor de medezeggenschapsorganen, de formele 

besluitvorming omtrent de Nieuwe Dorpsschool Westwoud in gang gezet. 
Daarmee is wederom een belangrijke bestuurlijke stap gezet! 
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Direct na de kerstvakantie wordt vervolgens gewerkt aan de samenstelling 
van het nieuwe schoolteam, inclusief directie. De schoolbesturen treffen 

daartoe al de mogelijke voorbereidingen. 
De eerste helft van het kalenderjaar 2017 wordt dan, door de beoogde 

directie en het beoogde nieuwe schoolteam, de inhoudelijke vormgeving 
van de nieuwe school verder geconcretiseerd.  

Zoals eerder al aangekondigd zullen daarbij de verschillende werkgroepen 
weer betrokken worden. Het door hen geleverde voorwerk is een 

belangrijke basis en richtinggevend voor de vormgeving van de nieuwe 
school. 

 
Natuurlijk, wij realiseren ons dat er nog steeds veel werk te verzetten is, 

maar wij voelen ons door het akkoord op het eindrapport van de 
bestuurders en toezichthouders en de voorgenomen besluiten van de 

schoolbesturen, gesteund in ons streven de Nieuwe Dorpsschool 

Westwoud te realiseren per 1 augustus 2017. 
 

Wij wensen de medezeggenschapsraden veel wijsheid toe bij het 
uitbrengen van hun reactie en vertrouwen erop gezamenlijk de ingeslagen 

weg te kunnen vervolgen. 
 

 
Wij wensen u een fijne decembermaand toe. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

De Stuurgroep Nieuwe Dorpsschool Westwoud 

 

 


