Betreft: stand van zaken projectorganisatie, nieuwe schooldirectie en de huisvesting

Brielle, 18 juli2019

Beste ouders/verzorgers,
Op dit moment zijn we druk bezig met de afronding van het schooljaar. Met deze laatste nieuwsbrief
voor de zomervakantie brengen we u graag op de hoogte van een aantal lopende zaken met
betrekking tot de projectgroep, nieuwe schooldirectie en de huisvesting.
Projectgroep
Op dit moment is het projectplan herzien en aangepast op de nieuwe beoogde samenwerkingsdatum
(01-08-2020). Hierbij is een concreet stappenplan gemaakt voor de maand september. Om de stand
van zaken met elkaar te bespreken, is de projectgroep op maandag 8 juli bij elkaar geweest. We
hebben het volgende geconcludeerd:





Na de zomervakantie moet bij iedereen duidelijk zijn hoe de projectorganisatie is
samengesteld en wat zijn/haar rol is.
Als onderdeel van het bovengenoemde gaan we de opdrachten van de vier werkgroepen
concreter formuleren.
We willen ouders meer gaan betrekken bij het proces.
De communicatie richting ouders moet centraal vanuit één hand gerealiseerd worden.

September/oktober
Voor een verdere uitwerking van het bovengenoemde en het helder krijgen van de rollen, begint de
projectorganisatie in september eerst met een bijeenkomst voor de medezeggenschapsraden.
Vervolgens willen we in oktober u als ouders bijpraten over de voortgang van het project tijdens een
gezamenlijke informatieavond. Ook stelt de nieuwe schooldirectie zich dan aan u voor en geven de
werkgroepen een presentatie. We willen niet alleen informatie met u delen, maar vinden het juist
ook belangrijk om te horen wat uw ideeën zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van de identiteit van de
beoogde samenwerkingsschool. We gaan hier graag met u over in gesprek.
Elkaar leren kennen
Verschillende ouders van beide scholen hebben aangegeven het belangrijk te vinden elkaar beter te
leren kennen. Vanaf het begin van het schooljaar wil de projectorganisatie dat samen met de
teamleden en u als ouders gaan oppakken. We gaan daarom in het nieuwe schooljaar starten met:





Het uitbrengen van één gezamenlijke nieuwsbrief vanuit het zogenoemde model
‘driesprong’. Dit model houdt in: één deel nieuws Geuzenschip, één deel nieuws Meester
Eeuwout, en één gezamenlijk deel.
Het organiseren van ontmoetingsmomenten voor ouders en waar dat kan tijdens
gezamenlijke schoolactiviteiten van beide scholen.

Nieuwe schooldirectie
In overleg met de benoemingsadviescommissie en de medezeggenschapsraden hebben de besturen
besloten te gaan werken met een bovenschools directeur en een locatieleider.
Per 1 oktober wordt Caroline Stenneken onze nieuwe bovenschools directeur. Zij werkt ook voor de
openbare scholen in Oostvoorne (OBS Overbos en OBS De Bosrand). Mareike Pietjouw wordt per
diezelfde datum locatieleider. Nu werkt zij op samenwerkingsschool De Zeewinde en heeft ruime
ervaring als MT-lid en heeft ook de schoolleidersopleiding afgerond.
Om de periode tot 1 oktober te overbruggen, is Wim Smit gevraagd tot die tijd als waarnemend
directeur te fungeren. In deze periode zal Hans Boelen voor Wim ondersteunende werkzaamheden
verrichten.

Huisvesting
Vanwege de stijgende leerlingprognoses in Brielle is het ruimtegebrek op meerder scholen merkbaar.
Gelukkig is het ons voor het schooljaar 2019-2020 gelukt om alle leerlingen binnen de scholen een
plek te geven. In het schooljaar 2020-2021 neemt de ruimtebehoefte verder toe en zijn er in de
binnenstad te weinig lokalen.
Vanuit de wet- en regelgeving heeft de gemeente de plicht om te zorgen voor voldoende
onderwijsruimte. Hierbij wordt de ruimtebehoefte en ruimtebeschikbaarheid gemeente breed
bekeken. De samenwerkende schoolbesturen in Brielle voeren hierover regelmatig gesprekken met
de gemeente. Als onderdeel van het gemeente brede plan is er een voorkeursscenario besproken
waarbij de huisvesting in de binnenstad wordt uitgebreid door nieuwe lokalen te creëren.
De komende maanden gaat de gemeente de mogelijkheden uitwerken en een kostenraming
opstellen voor de uitbreiding van de scholen in de binnenstad. Naar verwachting zal de gemeente in
het vierde kwartaal van 2019 hierover een besluit nemen.

Wij wensen u een fijne zomerperiode toe.
Met vriendelijke groet,
Hans Boelen
Gerrit Bussink
Dick Vreugdenhil
Wim Smit, projectleider

