
 

 

 

  

De schoolvoorzieningen in de gemeente staan onder druk als gevolg van een dalend leerlingenaantal, verouderde 

schoolgebouwen, aanzienlijke leegstand en gewijzigde wet- en regelgeving. 

Beide betrokken schoolbesturen, De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland, en mijnplein, stichting voor bijzonder 

primair onderwijs in Salland, hebben toekomstscenario’s beschreven. Deze scenario’s moeten ervoor zorgen dat er ook voor 

de lange termijn kwalitatief goede, kansrijke, toekomstbestendige en betaalbare voorzieningen voor onderwijs (en 

kinderopvang) in de gemeente voorhanden zijn. Hierbij wordt onder meer samengewerkt met de gemeente, de 

Capellenborg en kinderopvangorganisaties KOOS en de Bieënkorf. 

Via deze nieuwsbrief en de website www.scholenvoormorgen.org willen wij u informeren over de voortgang van dit proces.  

 

Inleiding 

Nieuws van de schoolbesturen 
 

Informatiebijeenkomst leden MR scholen 

De schoolbesturen hebben op 27 maart en 3 april informatiebijeenkomsten 

gehouden voor de MR leden van de scholen in Olst en Wijhe. In deze 

bijeenkomsten zijn de MR leden geïnformeerd over het proces en hun rol daarin. 

Verder vonden de MR leden het prettig om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit 

te wisselen. De presentaties staan op de website. 

 

Werkgroep communicatie  

Eind februari is de werkgroep Communicatie samengesteld en voor het eerst bij 

elkaar geweest. De werkgroep is samengesteld om de communicatie te 

verbeteren en bestaat uit een afvaardiging van de schoolbesturen, de 

gemeente, de kinderopvangorganisaties. Het projectteam wordt per 1 mei 

aangevuld met een externe communicatieadviseur.  

 

Nieuws van de gemeente Olst-Wijhe 
 
Verkeersonderzoek Olst 

Op donderdag 22 maart is de begeleidingsgroep uitwerken verkeersonderzoek 

Olst bij elkaar geweest om de alternatieve fietsroutes en de optimalisering van de 

Jan Hooglandstraat voor fietsers te bespreken. De fietsroutes voldoen aan de eis 

scheiden en spreiden. De uitwerkingen worden verder onderbouwd met 

intensiteiten per gebied door Goudappel Coffeng om zeker te weten of de 

alternatieve fietsroutes in de praktijk gaan werken. www.olst-wijhe.nl/verkeerolst 

 

Kinderen maken en presenteren droomschool 

Op 15 februari hebben 2 leerlingen per school hun ontwerpen voor het College 

en de schoolbestuurders gepresenteerd. Mooie ideeën van duurzame scholen 

met zonnepanelen, tot pantoffels in de school en les van robots. De presentaties 

zijn te bekijken op http://www.olst-wijhe.nl/presentatiesdroomschool 
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Nieuws vanuit de projectorganisatie 
Onderzoek levendigheid en leefbaarheid 

We hebben op basis van vragen de gedachten van scholen, plaatselijke 

belangen en ondernemersverenigingen geïnventariseerd. Volgende stap is 

om op basis van de opbrengsten de gesprekken aan te gaan. Alle reacties 

zijn binnen en de opbrengsten worden overgedragen aan de gemeente. 

 

Werkgroep Olst mijnplein Scholen (PWA, Sint Willibrord en Sint Aloysius)  

De werkgroep Olst heeft in verschillende bijeenkomsten het draagvlak voor 

het samenvoegen van drie scholen naar twee scholen getoetst bij haar 

achterban en gaat verder met het uitwerken van de inhoudelijke concepten 

voor de toekomstige scholen.  

 

Werkgroep Olst De Mare Scholen (Holsthoek, Ter Stege en Klimboom) 

De werkgroep heeft op inhoud een gedragen idee voor een droomschool. 

Begin april is er een klankbordbijeenkomst geweest. In april zijn de 

opbrengsten met de ouders gedeeld tijdens drie informatieavonden. Op deze 

avonden is de vraag gesteld of er voldoende draagvlak is om het voorstel van 

de werkgroep, met het inhoudelijk concept, verder uit te werken. Op alle drie 

de avonden was er voldoende draagvlak en dat betekent dat de werkgroep 

verder kan.  

 

Werkgroep Wijhe mijnplein Scholen (Matzer, Sint Jozef en Bongerd) 

De werkgroep Wijhe heeft op eigen verzoek een verduidelijking van hun 

opdracht gekregen. De werkgroep is bezig met het onderzoeken van de 

haalbaarheid en het draagvlak om de drie scholen van mijnplein in Wijhe 

samen te voegen tot 2 scholen met onderscheidende 

onderwijsconcepten en/of identiteiten. Zodra deze vraag is beantwoord zal 

mijnplein, conform de twee scenario’s, kijken naar de gevolgen voor de 

locatiekeuzes. 

 

Werkgroep Wijhe De Mare Scholen (Tellegen en Peperhof) 

De werkgroep Wijhe heeft met behulp van het droomschoolconcept de 

mogelijkheden voor een nieuwe gezamenlijke school gereed. De ideeën over 

samenvoeging en hoe deze nieuwe school eruit gaat zien zijn gedeeld met 

de klankbordgroep en met de ouders tijdens 2 informatiebijeenkomsten. Zowel  

in de klankbordgroep als bij de ouders van beide scholen is er groot draagvlak 

voor het gepresenteerde onderwijsconcept. De werkgroep heeft deze 

tussenstand in een advies aan het schoolbestuur verwoord en gevraagd of zij 

aan de tweede fase mogen beginnen om het concept verder uit te werken. 

 

Werkgroep Locatie, Veiligheid, bereikbaarheid en financiën 

Deze werkgroep is gestart met het formuleren van de randvoorwaarden voor 

de locatie van de nieuwe scholen. Naast verkeersaspecten, buiten spelen, 

parkeren, veilig halen en brengen is de onderlinge relatie tussen onderwijs, bso 

en scholen onderling ook van belang. Wat kan je delen en wat moet apart. 

Deze werkgroep heeft daarom input gevraagd van andere werkgroepen. 

Naast deze input maken zij natuurlijk ook gebruik van de input uit de 

klankbordavond in november 2017. 

 

 

Het winnende 
droomschoolontwerp 



 

 

 

 

 

 

 

Werkgroep Samenwerking en Verbreding 

Deze werkgroep is wat later gestart maar nu goed op weg. De werkgroep 

bestaat uit professionals en experts op het gebied van PO, VO, kinderopvang, 

VVE en jeugdzorg. De werkgroep is gestart met het beschrijven van de 

gewenste situatie en hoe zij de samenwerking en verbanden tussen de 

verschillende disciplines ziet. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke visie.  

Men is nu bezig te onderzoeken wat er nodig is om deze gewenste situatie 

daadwerkelijk te realiseren. Als laatste zullen ze de visie en de invulling 

daarvan op de verschillende scenario’s leggen en de voor- en nadelen van 

deze scenario’s in kaart brengen. Op 11 juni wordt de eerste 

klankbordbijeenkomst georganiseerd.  

 

Dijkzicht Welsum 

Op de goed bezochte informatiebijeenkomst half februari zijn 

belangstellenden geïnformeerd over het doel van het project. Voor het 

vervolg wordt er een kernteam gevormd met daarin vertegenwoordigers van 

belanghebbenden. Deze groep komt voor het eerste samen op 24 mei en zal 

het doel en de gewenste opbrengsten gaan beschrijven. Op basis van deze 

gezamenlijke doelen kan dan gekeken worden naar wat er nodig is om deze 

doelen te realiseren. Nog steeds is er groot draagvlak om de school in Welsum 

toekomstbestendiger te maken. Menigeen ziet samenwerking met het 

dorpshuis als een oplossing. Dit biedt niet alleen financieel voordelen, maar 

vooral mooie kansen voor inhoudelijke samenwerking. Het verslag en de 

presentatie van de bijeenkomst staan op de website bij projectdocumenten. 

 

Werkgroep Voorzieningenhart Wesepe 

In Wesepe waar plaatselijke stakeholders de handen ineen geslagen hebben 

is gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor het Multifunctioneel centrum. 

Hier werken plaatselijk belang, gemeente, onderwijs en kinderopvang plus 

lokale stakeholders van Wapen van Wesepe samen onder leiding van een 

extern begeleider. De eerste bijeenkomsten zijn geweest. Er is eind maart een 

dorpsavond georganiseerd waar veel input van de bewoners is opgehaald. 

Deze input is verwerkt tot een soort van startdocument en de vervolgstap is 

om de opbrengst van de dorpsavond verder uit te werken naar een 

gezamenlijke visie en randvoorwaarden en uitgangspunten voor een 

toekomstig MFA. De uitwerking zal plaatsvinden in verschillende werkgroepen 

en de initiatiefnemers hopen in juli de eerste resultaten te kunnen presenteren. 

 

Nieuw op de website 

 
Alle documenten die op de website worden geplaatst kunt u terugvinden op 

de pagina projectdocumenten. 

http://www.scholenvoormorgen.org/projectdocumenten/ 

 
Overzicht ingeplande overleggen in mei 
 

15 mei   werkgroep Samenwerking en Verbreding 

22 mei   werkgroep Olst de Mare 

24 mei  kerngroep Dijkzicht Welsum 

28 mei  werkgroep Wijhe de Mare 

29 mei  werkgroep Olst mijnplein 

5 juni   werkgroep Wijhe mijnplein 

 

Klik http://www.scholenvoormorgen.org/agenda/ voor een overzicht van alle 

Een van de  andere 
droomschoolontwerpen 


