
 

  

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, stichting de Mare (openbaar primair 

onderwijs) en stichting mijnplein (bijzonder primair onderwijs), 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 
De voortgang van het project is door de schoolbesturen verwoord in de 

memo schoolbesturen aan directies en MR leden. Hierin staat beschreven dat 

het proces een vertraging van 3 maanden heeft opgelopen vanwege 

uitgestelde besluitvorming. Nu alle werkgroepen zijn gestart verwachten we 

de eerste fase in maart en de tweede fase in juli af te ronden. Voor het lezen 

de gehele memo http://www.scholenvoormorgen.org/projectdocumenten/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de gemeente Olst-Wijhe 
Structuurvisie gemeente Olst-Wijhe en verkeersstudie Olst 

De gemeenteraad heeft op 4 december de structuurvisie Olst-Wijhe 

vastgesteld. Met de vaststelling van deze structuurvisie heeft de gemeente 

onder meer een keuze gemaakt voor het verbeteren van de verkeerssituatie 

rondom de Jan Hooglandstraat in Olst. Er zal worden ingezet op het 

scheiden en spreiden van langzaam en gemotoriseerd verkeer. Dit is van 

belang voor veilig fietsverkeer van en naar een mogelijke onderwijslocatie 

nabij de Hooiberg in Olst. Een extern bureau zal hiervoor onderzoek doen, 

zodat de gemeenteraad in juni 2018 een besluit kan nemen over de 

benodigde investering en de fasering in uitvoering. Voor meer informatie klik 

hier http://www.scholenvoormorgen.org/projectdocumenten/ 
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Nieuws vanuit de projectorganisatie 

Alle vier school bestuurlijke werkgroepen voor de scholen van mijnplein en de 

Mare zijn inmiddels van start gegaan met de opdracht en het bespreken van 

de toekomstige scholen. Naast de school bestuurlijke werkgroepen zijn er 

twee gezamenlijke werkgroepen van de schoolbesturen; Locatie, Veiligheid, 

Bereikbaarheid & Financiën en Samenwerking & Verbreding. Deze 

werkgroepen starten begin 2018. Alle werkgroepen hebben een 

klankbordgroep die de werkgroepen voorziet van feedback op kaders, 

hulpvragen en opbrengsten en toetst of voldaan is aan de opdracht. Voor de 

projectorganisatie klik hier. http://www.scholenvoormorgen.org/organogram/ 

 

Klankbordgroep Locatie, bereikbaarheid en veiligheid 

De klankbordbijeenkomst op dinsdagavond 28 november is goed bezocht. De 

ruim 40 aanwezigen, bestaande uit ouders met (toekomstige) schoolgaande 

kinderen, schooldirecteuren, teamleden, medewerkers 

kinderopvangorganisaties en andere belangstellenden hebben input 

gegeven op wat zij belangrijke uitgangspunten vinden als het gaat om 

schoolpleinen, schoolomgeving, de bereikbaarheid en de veiligheid van de 

nieuwe schoollocaties. 

De uitwerkingen zijn vanaf donderdag 21 december in te zien op de website. 

Op de website vindt u meer informatie over de klankbordavond 

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

 

 

 

Nieuw op de website 
De afgelopen periode zijn o.a. de volgende documenten op de website 

geplaatst op de pagina projectdocumenten 

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

• Memo schoolbesturen 

• Projectplan versie 2.7 

• Nieuwsbrieven 1 en 2 

• Raadsbesluit 

 

Overzicht ingeplande overleggen 
 
Overleg ouders Bongerd en 

schoolbestuur mijnplein   19 december 2017 

Werkgroep Wijhe mijnplein scholen  8 of 15 januari 2018 

Werkgroep Olst mijnplein scholen  10 januari 2017 

Werkgroep Olst De Mare scholen  16 januari 2018 

Werkgroep Samenwerking & Verbreding 18 januari 2018 

Werkgroep Wijhe De Mare scholen  23 januari 2018 

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

overleggen. 

 

Nieuwsbrief 1 en 2 
We hebben begrepen dat niet iedereen de eerste twee nieuwsbrieven heeft 

ontvangen. Deze zijn beiden in juli verzonden via Mailchimp. Het kan zijn dat 

de nieuwsbrieven in de SPAMbox terecht zijn gekomen. Wilt u deze 

nieuwsbrieven een keer lezen, dan verwijzen wij u naar de website 

http://www.scholenvoormorgen.org/nieuws/  
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