Brielle, 20 februari 2019

Onderwerp: De nieuwe Samenwerkingsschool in de binnenstad van Brielle

NIEUWSBRIEF 1
Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen van OBS Mr Eeuwout en CBS Geuzenschip,
Gisterenavond heeft er een informatieavond plaatsgevonden in het Bres Theater waarbij wij
aanwezige ouders hebben geïnformeerd over de toekomst van onze scholen.

Informatieavond:
Wij zijn blij met de grote opkomst en de betrokkenheid van de aanwezige ouders.
Tijdens deze avond hebben de drie directeuren van beide scholen een presentatie gegeven
over de toekomstplannen. Ook hebben we op een interactieve manier de kansen, zorgen en
vragen, die bij ouders/verzorgers opkwamen, opgehaald.
Op dit moment wordt alle input geïnventariseerd, waarbij wij ons tot doel stellen deze te
borgen in het verdere stappenplan. In de week na de voorjaarsvakantie sturen wij u een
compacte uitwerking toe in onze tweede Nieuwsbrief.
U vindt in de bijlage de presentatie zoals door de 3 directeuren van beide scholen gegeven
is. Voor wie niet aanwezig kon zijn, kunnen we ons goed voorstellen dat een deel van de
informatie hierin, extra toelichting nodig heeft.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen om vragen, suggesties en aanbevelingen met ons
te delen, nodigen wij u van harte uit deze met ons te delen via:
samenvoegen@sws-vpr.nl. Waar gewenst maken wij een aparte afspraak met u om de
presentatie verder toe te lichten.

Kernboodschap:
De beide scholen delen één pand. In hun huidige vorm kunnen de individuele scholen de
huisvestingproblematiek niet aan. Ze hebben elkaar daar bij nodig. Er is een actievere
samenwerking ontstaan om tot praktische oplossingen te komen. De directies en teams zijn
op gezamenlijke studiedagen ook op onderzoek gegaan waar ze op onderwijsgebied met
elkaar kunnen samenwerken. Ze ontdekten meer overeenkomsten dan verschillen. Dit
resulteerde in het voorstel om hun sterkten samen te voegen, zodat hiermee een sterke
binnenstad school ontstaat.
Dit voorstel is voorgelegd aan de MR’s en besturen van Primo VPR en VCO De Kring. Zij
hebben ingestemd om op basis van een Samenwerkingsschool – Stappenplan uit te zoeken
en te ontdekken of het mogelijk is om meer te gaan samenwerken en te komen tot één
school met een nieuwe identiteit, waarin de huidige identiteit van beide scholen herkenbaar
zal zijn.
Dit plan wordt gedragen door de beide besturen, de gezamenlijke MR’s, de teams van OBS
Mr Eeuwout en CBS Geuzenschip en de directie van beide scholen, die een Intentieverklaring
hiervoor hebben ondertekend.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van werkgroepen, onder leiding van de
projectleider, rond de thema’s:
-

Identiteit*

-

PR & Communicatie*

-

Onderwijs

-

Personeel

-

Huisvesting

-

Financiën

Werkgroepen:
In deze onderzoeksfase zijn ideeën van ouders onmisbaar. We nodigen u als
ouder(s)/verzorger(s) van beide scholen daarom uit om actief deel te nemen in twee
werkgroepen. Dat zijn de werkgroepen: ‘Identiteit’ en ‘PR & Communicatie’ .
Wat gaat de werkgroep ‘Identiteit’ doen?
We onderzoeken het samengaan van een christelijke school met een openbare school. Dat
willen we met elkaar en op een zorgvuldige manier gaan vorm geven.
Wat gaat de werkgroep ‘PR & Communicatie doen?
Heldere en duidelijke communicatie die aansluit bij wat er speelt bij onze achterban vinden
wij van groot belang. De werkgroep ‘PR & Communicatie’ kan daarom niet zonder de
inbreng in inzichten van ouders. Ook de informatie vanuit alle werkgroepen naar de ouders
toe, willen we in heldere en duidelijke taal overbrengen. Ouders die daarin kunnen
meedenken en adviseren hebben een grote toegevoegde waarde.

Per werkgroep zoeken we minimaal 1 en maximaal 2 ouders per school.

Aanmelden werkgroepen:
Neem in de voorjaarsvakantie even de tijd om na te denken of u wilt meewerken in een
werkgroep.
Uw reactie ontvangen we graag uiterlijk dinsdag 5 maart 2019, via het email adres:
samenvoegen@sws-vpr.nl.
Neem aub in uw mail op:
-

Voor welke werkgroep u belangstelling heeft

-

Uw reden

-

Naam, 06-nummer, email adres

-

De school van uw kind

We nemen 7 maart 2019 contact met u op.
In de week van 11 maart 2019 willen we van start gaan met de eerste werkgroep
bijeenkomsten. De data van de bijeenkomsten van een werkgroep worden in overleg met de
deelnemende ouders vastgelegd.

Tijdlijn:
Hoe gaat de komende onderzoeksperiode eruitzien? In de presentatie vindt u een tijdlijn,
hier kunt u zien dat we het onderzoek begin mei willen afronden en het advies (de Fusie
Effect Rapportage) ter inzage en instemming naar de beide MR’s zal worden gestuurd.
De tijdlijn voor de korte termijn is:
-

5 maart Ouders aanmelden Werkgroepen

-

5 maart Projectleider op beide scholen 13:30 – 18:00 uur

-

8 maart Nieuwsbrief 2

-

11 maart Werkgroepen van start

-

22 maart Nieuwsbrief 3

-

22 maart Studiedag Team over ‘Onderwijs’

Communicatie:
In Nieuwsbrief 2 kunt u de compacte uitwerking van ‘vragen, zorgen en kansen’ die we
ontvangen hebben, tot dan toe, tegemoet zien. Ook verwachten we u dan te kunnen
vertellen welke ouders plaats nemen in de twee hiervoor genoemde werkgroepen.
Naast de Nieuwsbrieven zal er ook ruimte zijn voor zgn. ‘Ouderavond met 10-min
gesprekken’. Op zo’n avond kunt u in gesprek met de MR’s, directeuren en of de
projectleider. De datum voor een of meerdere van dit soort avonden zal in Nieuwsbrief 2
vermeld worden.
De MR is ten alle tijden voor u bereikbaar via hun email adressen. Voel u ook vrij om contact
met uw MR op te nemen.
MR van OBS Mr Eeuwout: mr.meestereeuwout@Primovpr.nl
De vice voorzitter is Paul van der Hoeven.

MR van CBS Geuzenschip: mr@cbsgeuzenschip.vcodekring.nl
De voorzitter is Ewout Torreman.
De projectleider, Yvonne Looye, zal na de voorjaarsvakantie op regelmatige tijden op beide
scholen aanwezig zijn. U kunt dan een afspraak met haar maken. De eerste datum vindt u in
de ‘korte termijn tijdlijn’. De overige data komen in Nieuwsbrief 2.
We willen alle ouders van CBS Geuzenschip en OBS Mr Eeuwout bedanken voor hun
aanwezigheid en betrokkenheid bij ons onderwijs en de zorg voor uw en onze kinderen.
Met vriendelijke groet,
Team Geuzenschip
Team Mr Eeuwout
Directies
MR’s
Projectleider

