
 

 

 
 
 
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 vanuit de samenwerking besturen 
scholen en gemeente 
Omdat het proces voor 'scholen voor morgen' voor én de schoolbesturen én het gemeentebestuur bijzonder 
belangrijk is, en omdat er veel belangen en verschillende invalshoeken bij komen kijken, stemmen de beide 
besturen belangrijke onderdelen af in de zogenaamde 'Coördinatiegroep'. Hierin zitten de volgende 
bestuurders: Adrie Bolijn (bestuurder de Mare), Louis Zijderveld (bestuurder mijnplein) en Ton Strien 
(burgemeester en portefeuillehouder op dit onderwerp). Zij begeleiden onder onafhankelijk voorzitterschap 
van Gerald Grashof (adjunct-directeur gemeente) met de projectleiders Henry Hennink (vanuit de scholen) en 
Willem Mulder (vanuit de gemeente) dit belangrijke en ingewikkelde proces. Deze groep zal ook de komende 
periode intensief met elkaar in contact staan om de besluitvormingsprocessen die zich dit jaar aandienen af te 
stemmen en in goede banen te leiden.  

Nieuws vanuit gemeente 
Kadernota 
Op 1 juli aanstaande neemt de gemeenteraad een besluit over de Kadernota 2020-2023. In de Kadernota zijn 
de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen voor de komende jaren in beeld gebracht. De gemeenteraad zal 
een afweging maken op welke terreinen er door de gemeente geïnvesteerd gaat worden de komende 4 jaar. 
Op basis hiervan wordt de Begroting 2020 in het najaar vastgesteld. Onderdeel van de afwegingen in de 
Kadernota en later in het jaar in de Begroting zijn de investeringen die in het kader van de nieuwe huisvesting 
van 'scholen voor morgen' gedaan moeten worden.  
 
Informatie na de zomervakantie 
Na de zomervakantie zullen de gemeente en de schoolbesturen informatiemarkten organiseren in Olst en in 
Wijhe. Tijdens deze informatiemarkten worden de voorstellen met betrekking tot het project 'scholen voor 
morgen' vanuit de verschillende betrokken partners en invalshoeken toegelicht. Zo gauw de data en locaties 
hiervoor bekend zijn publiceren we deze onder andere via de websites van 'scholen voor morgen', gemeente 
en via berichten in de Reklamix Huis aan Huis.  

Nieuws vanuit de scholen 
Proces mijnplein Wijhe  
De werkgroep mijnplein werkt hard aan de hun tweede opdracht. Dit is het onderzoek naar de mogelijkheid en 
wenselijkheid om de nieuwe school, die na samenvoeging ontstaat, op twee locaties te huisvesten. 
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Op 21 mei zijn de eerste resultaten gedeeld met ouders en ook de antwoorden op de uitgezette enquête aan 
huidige en toekomstige ouders in Wijhe gedeeld. 
Aan deze enquête hebben meer dat 200 ouders deelgenomen. Op dit moment worden de laatste antwoorden 
verwerkt in het onderzoek en kan de werkgroep de voor- en nadelen van de twee scenario’s omzetten in een 
advies. 
Tegelijkertijd wordt er door de werkgroep hard gewerkt aan de fusie-effectrapportage.   Op basis van het 
onderzoek naar de locaties, het gezamenlijk onderwijsconcept en de fusie effectrapportage zal er dan in de 
maand juni zal dan een ouderraadpleging plaatsvinden. Hierbij worden alle ouders van de mijnplein scholen in 
Wijhe geraadpleegd.  Het is de bedoeling van het schoolbestuur mijnplein om nog voor de zomervakantie een 
besluit voor te leggen aan de medezeggenschapsraden. Zij zullen vervolgens voor 1 september aangeven of ze 
kunnen instemmen. 
Na de ouderavond is er aansluitend ook nog een klankbordoverleg geweest. Onderwerp was het proces en de 
wijze waarop de werkgroep de vragen voor het locatieonderzoek heeft beantwoord. Conclusie was dat de 
klankbordgroepouders vinden dat het onderzoek naar de locatiescenario’s zorgvuldig is uitgevoerd. Maar dat 
de communicatie die daaraan voorafging onvoldoende transparant was.  
 
Proces mijnplein Olst 
De werkgroep heeft haar werk afgerond en haar advies uitgebracht om de scholen van mijnplein samen te 
voegen op een locatie nabij de Hooiberg en de sportvelden. Het College van bestuur heeft de 
medezeggenschapsraden geïnformeerd. En hierbij de vraag voorgelegd of men kan instemmen met het 
voorgenomen besluit om de drie mijnplein scholen in Olst samen te voegen op een locatie nabij de sport. 
Op 24 mei hebben de drie medezeggenschapsraden van de Willibrord, PWA en de Aloysius ingestemd met dit 
voorgenomen besluit. De fusie effectrapportage is vanaf 1 juni beschikbaar op www.scholenvoormorgen.org.  
 
Werkgroep Voorzieningenhart Wesepe 
Wesepe gaat voor dynamisch dorpshart met reuring. Op de informatieavond voor het voorzieningenhart in 
Wesepe kwam op 24 april een voorkeursscenario naar voren dat het meest optimaal lijkt te zijn. Belangrijk  
daarbij is dat het dorpshart blijft behouden en dat er reuring is. Bijzonder is de integratie van het 
schoolgebouw bij/in de kerk waar beide partijen enthousiast over zijn.  
 
Het meest ideale scenario zorgt ervoor dat de kerk, het Wapen van Wesepe en sportpark de Muggert 
behouden kunnen blijven, de school in het hart van het dorp blijft en op loopafstand een sporthal ter 
beschikking heeft. Dat de school, de kerk en de BSO aan elkaar gekoppeld zullen worden, werd in eerste 
instantie als verrassend maar zeker positief ontvangen. Een unieke kans om historie en toekomst met elkaar te 
verbinden. 
 
De komende tijd zal er uitgebreid gesproken worden met de betrokken buren. Alle op- en aanmerkingen van de 
informatieavond en de gesprekken met de buren, worden meegenomen in het verdere proces. Er wordt 
ingezet om deze zomer een rapportage getoetst op haalbaarheid bij de Gemeente te kunnen indienen. 
 
Over het belang van een voorzieningenhart in Wesepe is door JIJenOverijssel een leuk filmpje gemaakt 
https://youtu.be/_Wpo66yoj8s.  
 
 



 

 

 
 
 
Kernteam Dijkzicht Welsum 
Het kernteam in Welsum zit in de eindfase van het onderzoek of de school naar het dorpshuis verplaatst kan 
worden. Het team denkt dit traject positief te kunnen afronden. Om de school te realiseren in het dorpshuis is 
er een definitief schetsontwerp vastgesteld. Dit ontwerp wordt momenteel getoetst en bekeken op (financiële) 
haalbaarheid.  
Dit ontwerp maakt het mogelijk om de OBS Dijkzicht onder te brengen in het Dorpshuis de Bongers. In het 
ontwerp blijft er een dorpshuis zoals dat nu is ingericht beschikbaar en wordt er een meer multifunctioneel 
deel gerealiseerd. Andere ruimten worden zo heringedeeld dat de school met twee groepen gehuisvest kan 
worden en de grote zaal voor sport en bewegingsonderwijs en evenementen beschikbaar blijft. Dit ontwerp zal 
binnenkort worden gepresenteerd aan de bewoners van Welsum. 
Op dit moment onderzoeken gemeente, schoolbestuur en bestuur van het Dorpshuis welke middelen 
noodzakelijk zijn om de verbouwingen te realiseren en hoe de kosten gefinancierd moeten worden.  Alle 
partijen zijn positief en men hoopt voor de zomervakantie een positief eindadvies aan het college van B&W en 
het schoolbestuur te kunnen voorleggen. 
 
Obs Dijkzicht zal vanaf het nieuwe schooljaar onderdeel zijn van onderwijsteam Klaver Olst-Welsum. Samen 
met de openbare school Olst zullen ze gezamenlijk haar visie vanuit de opgestelde perspectieven gaan 
opstellen en omzetten in concreet handelen. Op 18 juni is er hierover een informatieavond voor de ouders. Op 
deze avond zal ook de laatste stand van zaken omtrent het verplaatsen van de school naar het dorpshuis 
aangegeven worden. Het is de intentie dat het Dorpshuis in Welsum een bloeiend en levendig 
ontmoetingscentrum in Welsum wordt waar we allen trots op zijn. Op 25 juni is er een informatieavond voor 
de inwoners van Welsum. 
 
Werkgroep locaties 
Ook de werkgroep locaties heeft haar eindadvies aan de stuurgroep nu afgerond. In het advies worden de 
uitgangspunten en kaders die in de werkgroep samenwerking en verbreding zijn aangedragen uitgewerkt tot 
uitgangspunten voor toekomstige huisvesting van scholen, kinderopvang en ketenpartners. Vervolgens heeft 
de werkgroep de voor- en nadelen van de verschillende zoeklocaties in beeld gebracht. 
De stuurgroep bestaande uit de bestuurders van mijnplein en De Mare hebben het advies naar de vier 
werkgroepen gestuurd. Zij kunnen het nu gebruiken als input voor het advies dat zij aan de besturen geven of 
gegeven hebben over de gevolgen van samenvoeging van scholen in Olst en Wijhe nabij sportvoorzieningen. 
Het advies van de werkgroep huisvesting is een algemene inventarisatie. Belangrijk hierbij is om te weten dat 
de werkgroepen die gaan over de gevolgen van samenvoeging van scholen een eindadvies geven. 
Het advies van de werkgroep Locaties aan de stuurgroep is vanaf 1 juni te lezen op 
www.scholenvoormorgen.org. 

Overzicht overleggen  
18 juni informatieavond ouders Obs Dijkzicht 
25 juni informatieavond kernteam Welsum 
26 juni Kernteam Wesepe 
26 juni Stuurgroep Wesepe 
2 juli   Kernteam Welsum  


