
 

 

 

  

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 
 

Alle werkgroepen zijn gestart en de verwachting is dat de eerste fase eind 

maart en de tweede fase in juli afgerond is. 

 

In de Stentor van dinsdag 30 januari heeft een mooi artikel gestaan over het 

project, welke in samenwerking met de schoolbesturen tot stand is gekomen. 

Het artikel is terug te vinden op http://www.scholenvoormorgen.org/nieuws/ 

 

Nieuws van de gemeente Olst-Wijhe 
 
Verkeersonderzoek Olst 

Op donderdag 24 januari jl. heeft de eerste bijeenkomst van de 

begeleidingsgroep uitwerken verkeersonderzoek Olst plaatsgevonden. Op 7 

februari staat hierover een artikel in de IJsselberichten in de huis aan huis 

Reklamix en op www.olst-wijhe.nl/verkeerolst. Zodra het verslag van het 

overleg van 24 januari jl. beschikbaar is, wordt deze op de website geplaatst.  

 

Kinderen maken en presenteren droomschool 

Om de 13 basisscholen in de gemeente te betrekken bij de gemeente, 

politiek, democratie, staatsinrichting en participatie is er door twee 

schooldirecteuren een programma opgesteld. Dit schooljaar brengen de 

middenbouwklassen (groep 4, 5 en 6) een bezoek aan de gemeente en gaan 

zij aan de slag met de opdracht om een droomschool te ontwerpen. Op 15 

februari presenteren 2 leerlingen per school hun ontwerpen voor het College 

en de schoolbestuurders. De presentaties zijn live te volgen via internet 

https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live). De winnende groep wint een Meet & 

Greet met burgemeester Ton Strien en de twee kinderen die de presentatie 

gaven, mogen een dagdeel meelopen met burgemeester. 
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Nieuws vanuit de projectorganisatie 
Onderzoek levendigheid en leefbaarheid 

De projectleiding gaat de plaatselijke belangen en scholen benaderen als 

start voor het onderzoek naar levendigheid en leefbaarheid. 

 

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

De werkgroep Olst is nu enkele keren bij elkaar geweest. Maandag 29 januari 

jl. heeft de werkgroep een gezamenlijke informatieavond georganiseerd voor 

(toekomstige) ouders over de toekomstige scholen. Ruim 40 mensen waren 

aanwezig en hebben input gegeven op kernwaarden, concepten en 

praktische zaken, zoals ontsluiting en in- en uitgaan scholen. Er was veel 

overeenstemming over de punten en onder de aanwezigen was voldoende 

draagvlak om het proces voort te zetten. 

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

De werkgroep is nog met elkaar in gesprek over de droomschool. In de 

bijeenkomst in februari worden data gepland voor de klankbordgroep en 

ouderavond(en).  

 

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

In januari is de werkgroep Wijhe twee keer bij elkaar geweest. Er is gesproken 

over de thema’s onderwijs en identiteit. In februari en maart gaat de 

werkgroep de schoolteams, medezeggenschapsraden, klankbordgroepen en 

ouders van de drie mijnplein scholen vragen om input te leveren voor het 

onderzoek. 

Werkgroep Wijhe De Mare Scholen (Tellegen en Peperhof) 

De werkgroep Wijhe heeft de input van de klankbordavond in december 

verwerkt in haar beeld van de toekomstige openbare school in Wijhe. Op 12 

en 14 maart vinden informatieavonden op de scholen plaats voor 

(toekomstige) ouders en belangstellenden.  

 

Werkgroep Locatie, Veiligheid, bereikbaarheid en financiën 

Er is een aftrapbijeenkomst geweest in januari, de eerstvolgende bijeenkomst 

staat ingepland op dinsdag13 februari aanstaande. 

 

Werkgroep Samenwerking en Verbreding 

Op 19 februari aanstaande komt de werkgroep Samenwerking en Verbreding 

voor het eerst bij elkaar. 

 

Dijkzicht Welsum 

Vanavond is er overleg met het bestuur van het dorpshuis en een overleg met 

de meedenkgroep ingepland om het programma van eisen en de 

haalbaarheid te bespreken van het onderbrengen van de school in het 

dorpshuis. Op donderdag 15 februari wordt er een informatieavond 

georganiseerd voor belangstellenden. 

 

Werkgroep Voorzieningenhart Wesepe 

Er is een werkgroep gevormd op initiatief van het Plaatselijk belang Wesepe. 

Afgelopen woensdag is de werkgroep weer bij elkaar geweest. De komende 

periode tot 1 april gaat de werkgroep aan de slag met het opstellen van de 

onderzoeksvragen, het voeren van gesprekken met de eigenaren en besturen 

van de voorzieningen. Verder wordt er een vragenlijst opgesteld voor de 

inwoners om hun te betrekken bij de ontwikkeling en hun mening te horen. 

 



 

 

 

 

 

 

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

geplaatst. Op de pagina projectdocumenten kunt u deze terugvinden. 

vhttp://www.scholenvoormorgen.org/projectdocumenten/: 

• Artikel Stentor 30 januari jl. 

• Artikel werkgroep Voorzieningenhart Wesepe 

• Verslag klankbordbijeenkomst Wijhe De Mare Scholen 

• Verslag klankbordbijeenkomst Locatie, Veiligheid en Bereikbaarheid 

• Nieuwsbericht klankbordbijeenkomst Wijhe De Mare Scholen 

• Artikel over droomschoolproject leerlingen basisscholen 

 

 
Overzicht ingeplande overleggen 
 
 5 februari : overleg afvaardiging bestuur Dorpshuis de Bongerd Welsum 

 5 februari : overleg meedenkgroep Dijkzicht 

 8 februari : 2e werkgroep Olst mijnplein scholen 

13 februari : 2e werkgroep Locatie, Veiligheid, Bereikbaarheid & Financiën 

13 februari : 6e werkgroep Wijhe De Mare 

15 februari : informatiebijeenkomst Dijkzicht – De Bongerd 

19 februari : aftrapbijeenkomst werkgroep Samenwerking en Verbreding 

21 februari : 6e werkgroep Olst De Mare 

12 maart : informatiebijeenkomst ouders De Peperhof 

14 maart : informatiebijeenkomst ouders Tellegen 

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

 

 
 


