Een kleine school met een klein team is
kwetsbaar bij ziekte of afwezigheid.
Kinderen zien weinig leeftijdgenootjes.
Meer leerkrachten die de school dragen, zorgen
voor meer deskundigheid en mogelijkheden voor meer
persoonlijke aandacht voor ieders uitdaging.
Als we de fusie zouden uitstellen naar een latere datum,
ontvangen we aanzienlijk minder geld van de overheid.
We kiezen nu voor 1 augustus 2022, zodat er meer geld
beschikbaar is voor de start van de fusieschool. Deze datum
geeft ons voldoende tijd en ruimte om samen vorm te geven
aan goed onderwijs.

Uw mening is waardevol voor
ons; we komen binnenkort
bij u terug met een
ouderraadpleging. Met respect
voor het verleden brengen we
vol vertrouwen het beste van
twee werelden samen. Ik nodig
u namens de teams van harte
uit uw constructieve ideeën met
ons te delen.

Ouders en werkgroepen hebben de laatste maanden
geconcludeerd dat de beide scholen veel meer
overeenkomsten dan verschillen hebben op gebied van
onderwijs, identiteit, personeel, financiën en huisvesting.

Beste ouder, verzorger,
In veel regio’s in Nederland daalt het aantal
leerlingen, ook in Echt. Die trend zet zich
de komende jaren voort. Al jaren maken
we ons zorgen om het bestaansrecht van
onze kleine schoollocaties. Gezien het
dalend aantal leerlingen en de prognoses
voor de komende jaren, zien we weinig
toekomstperspectief voor duurzaam
kwaliteitsbehoud en het zelfstandig
blijven van basisschool Op de Slek. Wel
zien we mogelijkheden voor behoud van
de sterke punten van Op de Slek in het
samengaan met basisschool Patricius. Dit
is het voorgenomen besluit. We realiseren
ons dat dit ingrijpend kan zijn voor u. Het
definitieve besluit over de het samengaan
is nog niet genomen. Dit leggen we na de
ouderraadpleging, ter instemming voor aan
beide MR-en en de Raad van Toezicht.

De koers dit jaar

Met vriendelijke groet
namens de stuurgroep,
Ralph Henssen,
Voorzitter College van Bestuur Wijzers in onderwijs

Dit voorgenomen besluit hebben we goed
doordacht en besproken met ouders en
leerkrachten in de MR van uw school, de
overkoepelende gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad, de Raad van
Toezicht. En zoals u gemerkt heeft, vinden
we het belangrijk om u transparant
hierover te informeren. We hebben
dit het afgelopen jaar gedaan in zeven
nieuwsbrieven. We vatten ze in deze flyer
graag voor u samen.

Kwaliteit van
onderwijs

De kansen en bedreigingen voor kleine
scholen staan helder op ons vizier. De flinke
daling van leerlingen en de prognoses van de
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hebben ervoor
gezorgd dat we nu opnieuw de balans moeten
opmaken. We zijn dit schooljaar gestart met 230 leerlingen
voor Patricius en 57 leerlingen voor Op de Slek. Dit zullen er
gezien de prognoses alleen maar minder worden.
Het komende schooljaar gebruiken we om de goede dingen
te doen voor uw kind(-eren) en voor onze medewerkers; in
nauw overleg met de betrokken medezeggenschapsraden. Op
de locatie aan de Hubertusstraat 1 in Echt bouwen we vanaf
augustus 2022 samen aan onze toekomst. Later volgt (ver-)
nieuwbouw.

Krimp als kans
De opheffingsnorm van de overheid voor deze gemeente
(61 leerlingen per basisschool) is voor Wijzers in onderwijs
als overkoepelend bestuur niet doorslaggevend. Wél de
mogelijkheden om ons sterk te maken voor de kwaliteit en
continuïteit van onderwijs, ter wille van uw kind.
En juist in het licht van hun ontwikkeling vinden we het
belangrijk onze leerlingen een rijke, sociale omgeving met
leeftijdsgenootjes te blijven bieden, zodat ze in ontmoeting
kunnen leren van elkaar. Hiervoor is een andere schaalgrootte
nodig. Die bereiken we met het samengaan.
Ook medewerkers van de betrokken scholen worden
natuurlijk geraakt door de voorgenomen schoolsluitingen.
Omdat alle personeelsleden een bestuursaanstelling hebben,
is hun werkgelegenheid bij Wijzers in onderwijs niet in het
geding.

Wijzers in onderwijs ervaart het als een opdracht om samen met
ouders bij te dragen aan de brede ontwikkeling van kinderen.
Een ontwikkeling die gericht is op het verwerven van kennis en
inzicht en de creatieve, sociale en emotionele competenties. Dit
alles om hen in staat te stellen als volwassenen te functioneren
in een wereld waarvan we nog geen goed beeld hebben, met
technologie die we nog niet kennen en beroepen die nu wellicht
nog niet bestaan. We willen leerlingen het vermogen geven om
antwoorden te vinden op de veranderingen in de maatschappij. En
dat op ieders eigen kunnen en niveau.

Het samengaan van de twee scholen heeft als groot
voordeel dat we als team blijvend kunnen inspelen op de
behoefte van uw kind. Met meer mensen en in huis meer
specialisaties in huis, creëren we meer ruimte om leerlingen
extra ondersteuning of uitdaging te bieden. Door te fuseren
benutten we de kans om samen te bouwen aan een nieuwe
school: kiezen wat van welke school we graag behouden en
wat anders kan. Zo brengen we de sterke punten van beide
scholen samen.

Daarom is ons motto:

“kinderen bereiken,
betrekken, begrijpen
en begeleiden.”

“S amen met de
teams, de kinderen
en u als ouder. ”

