
 

 

 
 
 
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), Maarten Bauer (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. Zij worden daarin op 
communicatiegebied ondersteund door Gerardy Hulsbergen (communicatieadviseur voor de coördinatiegroep) 
en Linda Schulte (communicatieadviseur vanuit de scholen). 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 
 
Voor Olst hebben beide schoolbesturen onlangs hun voorkeurslocatie doorgegeven aan de gemeente Olst-
Wijhe. Dit gaat om de locatie nabij de Hooiberg op het meest noordelijke trainingsveld van Sportclub 
Overwetering. Een locatie die aansluit bij het onderwijskundige concept, waarbij bewegen, gezondheid en 
bewegend leren een grote rol spelen. 
 
Deze voorkeurslocatie is door de gemeente breed onderzocht. Zo is gekeken of de locatie ook past binnen de 
ruimtelijke plannen, de regels voor verkeersveiligheid en milieuwetgeving. Dit onderzoek is nog niet afgerond. 
Met name de beoordeling van de lokale geursituatie vergt nader onderzoek. Ook het landelijke vraagstuk 
rondom de stikstof speelt een rol.  
Om de voorkeurslocatie op een goede manier te kunnen vergelijken met een mogelijke andere locatie is nog 
aanvullend onderzoek nodig. Dit vraagt ook meer tijd dan was voorzien. De gemeenteraad zal vervolgens naar 
verwachting in het voorjaar van 2020 een besluit nemen. De raad beslist overigens bij het vaststellen van de 
begroting op 11 november aanstaande al over het vrijmaken van de middelen voor dit project. 
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Nieuws vanuit de scholen 
 
Start derde fase Olst 
In Olst hebben de schoolbesturen het besluit genomen om de drie scholen van de Mare en de drie scholen van 
mijnplein samen te voegen tot twee nieuwe scholen. De scholen willen samen met de kinderopvang en 
ketenpartners huisvesten op een locatie dichtbij de sport. Vanaf nu kan er gestart worden met de derde fase 
van het project ‘scholen voor morgen’.  
 
De kwartiermakers van de scholen maken samen met de kwartiermaker ‘samenwerking en verbreding’ plannen 
om de fusie voor te bereiden en verder uit te werken. De leerplannen, de schoolorganisatie, de samenstelling 
van het team en de inrichting van medezeggenschap worden uitgewerkt, zodat de school daadwerkelijk als één 
school kan starten. Begin 2020 wordt gestart met het vertalen van de onderwijsconcepten naar een   
programma van wensen voor de nieuwe huisvesting. Zodra er ook een besluit over een locatie is genomen, 
wordt er een ontwerpteam samengesteld. Dit team gaat het programma van wensen, dat bestaat uit een  
onderwijskundig-, functioneel-, ruimtelijk-  en technisch deel, uitwerken naar een ontwerp. Bij dit traject 
betrekken we ouders en leerkrachten, maar ook omwonenden van de gekozen locatie. 
Over de locatie en de voorkeuren van de scholen hebben de beide schoolbesturen gesprekken gevoerd met de 
politieke partijen van de gemeenteraad. Naast de gesprekken met de fracties. Tevens zijn er ook gesprekken 
gevoerd met de GGD om volledige duidelijkheid te krijgen over wet- en regelgeving als het gaat om geurhinder 
en het advies dat de GGD daar over heeft opgesteld. 
 
 

Stand van zaken mijnplein/ de Mare Wijhe 
 
Stand van zaken mijnplein Wijhe  
Na de zomervakantie is aan de drie medezeggenschapsraden (MR-en) van de mijnplein scholen in Wijhe het 
voorgenomen besluit voorgelegd om de drie mijnplein-scholen in Wijhe per 01-08-2021 te fuseren en samen te 
brengen op één locatie bij het SPOC (het Wijhese park voor sport, onderwijs en cultuur). 
Via een ouderraadpleging hebben de medezeggenschapsraden ouders de gelegenheid gegeven om te reageren 
op het voorgenomen besluit van het College van Bestuur (cvb) en op het voornemen van de MR-en om daar 
niet mee in te stemmen. Na de raadpleging en na afloop van de 6-wekentermijn hebben de MR-en officieel aan 
het College van Bestuur van mijnplein laten weten dat ze niet instemmen met het voorgenomen besluit.  
De belangrijkste reden van dit besluit is dat de MR-en van mening zijn dat de werkgroep Wijhe van mijnplein de 
oorspronkelijke onderzoeksopdracht niet voldoende heeft onderzocht en dat dit afwijken van de opdracht 
onvoldoende is onderbouwd.  
Naast de afwijzing van het besluit hebben de medezeggenschapsraden ook aangegeven dat men: 

a. vindt dat de oorspronkelijke onderzoeksopdracht van drie naar twee onderscheidende 
schoolconcepten opnieuw onderzocht moet worden, 

b. een concretere invulling en uitwerking zien van de onderwijsconcepten, de financiële en personele 
onderbouwing 
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c.  meer informatie wil over het vervolgtraject na instemming en meer duidelijkheid over de facilitering 
van het vervolg door College van Bestuur 

d. Dat twee van drie medezeggenschapsraden nu al wel het voornemen steunen om de scholen in Wijhe 
samen te brengen nabij kinderopvang op het SPOC. 
 

Daarnaast zijn er door elke MR specifieke vragen gesteld op andere onderdelen. Op 10 oktober is er een 
constructief overleg geweest met de gezamenlijke MR-en. Daar is de afspraak gemaakt dat het cvb de ouders 
van de scholen inlicht over het besluit en het vervolg. De brief is voor de herfstvakantie aan alle ouders 
gestuurd.  
Het bestuur en de directeuren van mijnplein Wijhe gaan nu met elkaar in gesprek over het vervolg. De MR-en 
worden zo snel mogelijk ingelicht hoe dit vervolg eruit gaat zien. De uitkomst leidt mogelijk  tot een 
voorgenomen besluit dat opnieuw aan de MR-en wordt voorgelegd. Het spreekt voor zich dat alle partijen 
ernaar streven om zo spoedig mogelijk de besluitvorming afgerond krijgen.  
 
Obs Tellegen en de Peperhof gaan samen 
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar 2019 maken obs 
Tellegen en obs de Peperhof deel uit van hetzelfde 
onderwijsteam. Er wordt op teamniveau al nauw samengewerkt 
en het aantal gezamenlijke onderwijsactiviteiten is uitgebreid. De 
kinderen van beide locaties ontmoeten elkaar wekelijks tijdens de 
gezamenlijke gymlessen. En de bovenbouw heeft al een 
gezamenlijke lesdag op de Capellenborg. De samenwerking tussen 
de leerkrachten en de leerlingen verloopt heel natuurlijk en dat 
geeft vertrouwen in de stappen die nog genomen worden. Een 
enthousiaste klankbordgroep, bestaande uit 8 ouders van de 
beide scholen, aangevuld met leerkrachten uit de kopploeg en de 
kwartiermaker, bespreken regelmatig de voortgang van de 
samenwerking. Zo wordt er veel aandacht besteed aan de 
communicatie, het onderwijsconcept, de organisatie, maar ook 
aan het onderzoek naar huisvesting en ruimte voor de 
gezamenlijke school. Met een positief kritische houding wordt 
keihard gewerkt aan het verbeteren van de onderwijskansen voor 
alle leerlingen, voor nu maar zeker ook voor de toekomst. 

 
 
 

    Fotograaf: Dianne de Boer 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

4 
 

 
 
Stand van zaken mijnplein/ de Mare Olst 
 
Openbare school Olst gestart 
De openbare school Olst is officieel gestart, de samenvoeging van locatie Ter Stege, De Klimboom en De 
Holsthoek. Met alle ouders en kinderen is dit gevierd op de eerste schooldag van dit jaar. Op 6 september 2019 
hebben alle kinderen elkaar leren kennen tijdens een sport- en spelochtend.  
Met het team zijn de kernwaarden vastgesteld. En wordt de komende periode gekeken bij verschillende 
vormen van eigentijds onderwijs om inspiratie op te doen om de lesmethode te bepalen. Er wordt op deze 
manier een weloverwogen keuze gemaakt voor een onderwijsconcept dat past bij de ‘nieuwe’ school en de 
kinderen.   
 
Werkgroep Voorzieningenhart Wesepe 
Het kernteam Voorzieningenhart Wesepe heeft de rapportage met daarin hun voorkeur aangeboden aan het 
college van burgemeester en wethouder (college ven B&W) van de gemeente. Het college gaat in gesprek met 
Plaatselijk Belang Wesepe over het vervolg. In ieder geval zal er door de leden van college een gesprek gevoerd 
worden met De Mare over de huisvesting van de school en de kinderopvang. Plaatselijk belang heeft de 
opdracht gekregen om inzichtelijk te maken hoe een sportvoorziening zoals gevraagd structureel gezond 
geëxploiteerd kan worden. Zodra hier meer over bekend is, vermelden we dit in de nieuwsbrief. 

 

Kernteam Dijkzicht Welsum 
Op 4 november heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over het onderbrengen van de school in 
het dorpshuis van Welsum. Dit betekent dat het projectteam ‘scholen voor morgen’ in opdracht van het 
dorpshuis, de gemeente en De Mare verder gaat met de uitvoering en realisatie van de plannen.  
De architect is gestart met het opstellen van een voorlopig ontwerp. De aanbesteding voor de partijen die werk 
gaan uitvoeren vindt in december plaats. Ouders, bewoners en leerkrachten hebben ook een werkgroep 
opgericht voor de inrichting van het (groene) schoolplein. Parralel aan de bouwactiviteiten voeren de 
gebruikers van het ‘nieuwe’ multifunctionele centrum de dialoog over hoe ze met elkaar willen samenwerken 
onder 1 dak. En hoe de inrichting van het multifunctionele deel van het dorpshuis eruit moet komen te zien. 

 

Werkgroep locaties 
 
Samenwerking en verbreding 
In oktober zijn de vacatures ‘kwartiermaker samenwerking & verbreding’ voor Olst en Wijhe intern uitgezet. 
Afgelopen week vonden de eerste gesprekken plaats. Op korte termijn wordt een keuze gemaakt wie de plek 
van kwartiermaker in Olst en wie in Wijhe gaat vervullen. In de volgende nieuwsbrief stellen we de  
kwartiermakers graag aan u voor.  
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Nieuws vanuit Capellenborg 
De Capellenborg, voortgezet onderwijs in Olst-Wijhe, is in ontwikkeling. Eén van die ontwikkelingen is de 
uitbreiding van de leerwegen in het VMBO. In de onderbouw kunnen leerlingen op dit moment alle niveaus 
volgen van VMBO Basis tot en met atheneum en dit blijft ook zo. Leerlingen in de bovenbouw van het VMBO 
kunnen kiezen om examen te doen in de Gemengde leerweg of in de Theoretische leerweg.  
 
Dit VMBO-aanbod wordt uitgebreid, zodat leerlingen ook bij de Capellenborg binnen het profiel 
Dienstverlening en Producten, de opleiding VMBO Basis en VMBO Kader kunnen afronden. Volgend schooljaar 
wordt voor het eerst de opleiding drie basis en drie kader aangeboden, met het profiel Dienstverlening en 
Producten. Met deze opleiding kunnen jongeren in de hun eigen woonomgeving onderwijs volgen. Deze 
ontwikkeling betekent dus dat de huidige leerlingen uit leerjaar twee Basis en Kader kunnen kiezen om volgend 
schooljaar in leerjaar 3 op de Capellenborg te blijven. Deze leerlingen zullen dan kiezen voor het profiel 
Dienstverlening en Producten. In hun vierde leerjaar zullen de Basis- en Kaderleerlingen dan examen kunnen 
doen. De eerste diploma’s worden uitgereikt in het schooljaar van 2021-2022.  
Na de herfstvakantie starten de voorlichtingsactiviteiten. 
Kennismaken met de Capellenborg? U bent van harte welkom op dinsdagavond 12 november 2019 vanaf 19.30 
uur tijdens een mini Open Huis. Dit is tevens een mooie gelegenheid om vragen te stellen over de nieuwe 
ontwikkelingen. 
 
 “Wij gaan voor kwalitatief goed en onderscheidend onderwijs in onze regio!!”, aldus Sven Metsemakers 
(directeur Capellenborg). 

Overzicht bijeenkomsten en overleggen  
Op 24 oktober heeft de programmamanager op uitnodiging van Plaatselijk Belang Wijhe, tijdens het jaarlijkse 
kernenbezoek een presentatie gegeven over het project ‘scholen voor morgen’. Deze presentatie was vooral 
gericht op de ontwikkelingen in Wijhe.   
 

 


