
 

 

Met het project ‘scholen voor morgen’ werken de schoolbesturen in Olst-Wijhe samen met de gemeente aan de toekomst van het 
onderwijs. Onder het motto ‘samen werken aan goed onderwijs’ steken de partners in op duurzaam onderwijs, dat kansrijk is voor elk 
kind en dat een plek heeft midden in de samenleving.  Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport 
is hierbij de succesfactor. Met elkaar realiseren wij toekomstbestendige, betaalbare voorzieningen voor onderwijs en opvang voor 
kinderen van 0 – 16 jaar. Meer achtergrondinformatie is te vinden op www.scholenvoormorgen.org. 
 

Nieuws van de schoolbesturen 
 
Fase twee van het school bestuurlijk deel van het project 'scholen voor morgen' is in de afrondende fase 
beland. Vijf van de zes werkgroepen hebben hun opdrachten afgerond. De werkgroepen Olst en Wijhe van de 
Mare en de werkgroep Olst van mijnplein hebben hun eindadvies opgesteld en via de projectleider aan de 
directeur bestuurder aangeboden. De schoolbesturen zijn nu aan zet om deze adviezen al dan niet over te 
nemen en voor te leggen aan de medezeggenschapsraden. 
De adviezen van de werkgroep zijn onderbouwd met een perspectief op hoe de nieuwe school er uit zou 
kunnen zien en een inventarisatie van de gevolgen indien het advies wordt overgenomen. 
Aan de medezeggenschapraden zal de vraag worden voorgelegd of ze op basis van het advies en de 
onderbouwing kunnen instemmen met het voorgenomen besluit van het bestuur. De medezeggenschapsraden 
hebben dus instemmingsrecht. 
De werkgroep Wijhe heeft een tussenadvies opgeleverd aan de schoolbestuurders en heeft opdracht gekregen 
om het onderwijsconcept verder uit te werken tot een eindadvies. 
De werkgroep Samenwerking en Verbreding heeft haar adviesrapport opgeleverd. Dit rapport is inmiddels 
vastgesteld door de schoolbesturen, toegestuurd aan de projectorganisatie en inmiddels op de website van 
'scholen voor morgen' gepubliceerd. 
De werkgroep Locatie heeft tevens een adviesrapport opgeleverd. Dit rapport is eind november vastgesteld 
door de schoolbesturen en wordt de komende week toegestuurd aan de projectorganisatie. Vervolgens zal ook 
dit rapport midden december op de website ‘scholen voor morgen’ worden gepubliceerd. 
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Nieuws vanuit de projectorganisatie  
Werkgroep Olst de Mare scholen (Holsthoek, Ter Stege en Klimboom)  
In oktober is er een draagvlaktoets uitgegaan naar alle ouders en teamleden. Hierin konden ze aangeven hoe zij 
dachten over de fusie van de drie openbare scholen in Olst tot een nieuwe gezamenlijke school met 
vernieuwend onderwijs. Een meerderheid van de ouders en teamleden die reageerden, hebben een positief 
antwoord laten horen. Dit betekent dat ze het eens zijn met deze fusie. De gemaakte opmerkingen en 
vermelde aandachtspunten worden allemaal meegenomen naar de uitwerking in fase drie. In deze fase die nog 
moet beginnen, zal de kwartiermaker alle uitgangspunten vanuit de perspectieven verder gaan uitwerken tot 
een concrete school. Uiteraard worden ook van deze ontwikkelingen de ouders op de hoogte gehouden.  
De bevindingen en uitkomsten van de diverse werkgroepen zijn samengevoegd in een FER (fusie 
effectrapportage). Deze is door de werkgroep Olst de Mare aangeboden aan de directeur bestuurder. Hij zal bij 
goedkeuring het fusievoorstel aan de medezeggenschapsraden voorleggen. Zij hebben hierin het 
instemmingsrecht. Als daar meer duidelijkheid over is, zal dat uiteraard gecommuniceerd worden.  

Werkgroep Olst mijnplein scholen (PWA, Sint Willibrord en Sint Aloysius)  
Op dinsdag 13 november vond de gezamenlijke ouderavond van de drie mijnplein-scholen in Olst plaats. Op 
deze avond is de uitslag van de enquête toegelicht. De enquête geeft weer dat er een voorkeur is voor één 
onderscheidend schoolconcept. Zowel ouders en leerkrachten zijn het grotendeels eens met de perspectieven 
op de nieuw te ontwikkelen school. Daarom zal de werkgroep het bestuur het advies geven om de drie scholen 
(Aloysius, Willibrord en PWA) samen te voegen tot één school in een nieuw gebouw. Alle ouders van de drie 
mijnplein-scholen zijn hier na afloop van de ouderavond ook via de mail over geïnformeerd. 
Sommige onderwerpen uit de enquête vragen nog verdieping. Deze onderwerpen worden in de volgende fase 
verder onderzocht. Deze maand wordt de Fusie Effect Rapportage geschreven. 

Werkgroep Wijhe mijnplein scholen (Matzer, Sint Jozef en Bongerd)  
De ouders, kartrekkers en directeuren van de werkgroep Wijhe mijnplein zijn op 7 november bij elkaar 
geweest. Een van de actiepunten van deze bijeenkomst betrof de betrokkenheid van ouders van de werkgroep 
en van alle ouders en het tijdspad van de 2e fase. 
 
Tijdens een studiedag op 29 oktober jl. hebben de teams van de drie scholen van mijnplein in Wijhe met elkaar 
gesproken over het toekomstige bijzonder onderwijs in dit dorp. Uiteraard is het proces van ‘scholen voor 
morgen’ voor de teams ook belangrijk en spannend.  
Deze bijeenkomst is gehouden op de Capellenborg en in verschillende groepen en samenstellingen zijn de 
deelnemers aan de slag gegaan met de achtergronden van het proces ‘scholen voor morgen’ en de vertaling 
hiervan naar de toekomstige praktijk.  Zo ging het over de pijlers van het nieuwe onderwijsconcept, 
onderwijsmodellen en leerlingenmodellen.  
 



 

 

 
 
 
Het is door de deelnemers ervaren als een positieve dag waarbij bleek dat de verschillende teams goed met 
elkaar matchen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst! 

Bovenstaande foto’s geven een beeld van de interactie op deze dag. 
 

Werkgroep Voorzieningenhart Wesepe  
Op de informatieavond van 1 november jl. kozen de Wesepenaren massaal vóór een voorzieningenhart. Echter 
over de plek waar de voorzieningen samen moeten komen zijn de meningen nog erg verdeeld. Het gaat hierbij 
om voorzieningen als nieuwbouw van de school, een mogelijke sportzaal, de sportvelden enzovoort. Ruim 150 
bezoekers brachten hun stem uit. 
Vanuit de werkgroep vastgoed werden vijf scenario’s gepresenteerd: 

• Scenario A is niets doen en alles laten zoals het is 
• Scenario B betreft een concentratie rondom het Wapen van Wesepe waarbij de kerk geïntegreerd kan 

worden en alles bij elkaar komt. 
• Scenario C betreft een combinatie van het Wapen van Wesepe en sportcomplex De Muggert waarbij 

de sport bij elkaar blijft en er minder ruimte nodig is in het dorp. 
• Scenario D is een concentratie aan het begin van de Scholtensweg waar in een ruimer gebied alles 

nieuw gebouwd kan worden.  
• Scenario E is een concentratie op het huidige Meko-terrein waar dan ook alles nieuw gebouwd zou 

moeten worden. 
Met groene en rode briefjes konden de aanwezigen hun voorkeur of juist afkeur aangeven met vermelding van 
de argumenten. De scenario's B, C en E kregen de voorkeur en deze gaat de stuurgroep dan ook verder 
onderzoeken op onder meer financiële haalbaarheid. 
 



 

 

 
 
 

Kernteam Dijkzicht Welsum  
Op woensdagavond 10 oktober is voor de inwoners van Welsum een informatieavond gehouden over het 
onderzoek over het samengaan van de school en het dorpshuis. Een interactieve, mooie avond met alle 
geledingen die betrokken zijn bij het dorpshuis en school. Er werd in positieve zin uitgesproken dat de school in 
Welsum behouden moet blijven. Het onderzoek om de school in het dorpshuis te huisvesten krijgt verder 
vorm. Samen met een architect worden nu werkavonden georganiseerd om te kijken ken naar de 
mogelijkheden.  

Werkgroep Locatie 
De Werkgroep Locatie heeft zijn adviesrapport opgeleverd en aangeboden aan de schoolbesturen. Zie ook de 
informatie bij Nieuws van de schoolbesturen. 

Werkgroep Samenwerking en Verbreding 
De werkgroep Samenwerking en Verbreding heeft zijn adviesrapport opgeleverd en aangeboden aan de 
schoolbesturen. Zie hiervoor ook de informatie bij Nieuws van de schoolbesturen.  Het rapport is te lezen op de 
website. 

Werkgroep Communicatie 
Via de communicatietafels die op de verschillende locaties staan komen af en toe vragen en berichten binnen. 
Over het algemeen zijn het positieve berichten. Als het echt om vragen gaat met daarbij de naam en 
emailadres van de vragensteller, dan wordt dit uiteraard beantwoord vanuit de projectorganisatie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Het is helaas ook voorgekomen dat er een bericht is geplaatst met onfatsoenlijk taalgebruik. Dit bericht heeft 
de communicatie werkgroep verwijderd omdat het niet respectvol en passend was. 
 

 

 

Overzicht overleggen  
10 december Kernteam Wesepe 
11 december Regiegroep Olst mijnplein 
12 december Teambijeenkomst Werkgroep Olst mijnplein 
  Workshop stakeholders Dijkzicht 
17 december Werkgroep Olst mijnplein 
9 januari Teambijeenkomst Wijhe mijnplein 
  Werkgroep Wijhe mijnplein 
  Kerngroep Dijkzicht 
23 januari Koffieochtend voor ouders Matzer en Bongerd 
25 januari Koffieochtend voor ouders St. Jozef 
28 januari  Ouderbijeenkomst werkgroep Wijhe mijnplein 
30 januari Bijeenkomst stakeholders Dijkzicht 

Bestuurders en 
medewerkers van 

het project 
 'scholen voor 

morgen' wensen u 
prettige 

feestdagen en een 
voorspoedig 2019! 

 
 

 


