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Wij willen u hierbij informeren over het 
onderzoek dat wij, de Kardinaal Alf-
rinkschool en OBS de Marke, zijn ge-
start om in de nabije toekomst samen 
te gaan wonen in één schoolgebouw. 

De aanleiding hiervoor is de krimp  
van het aantal leerlingen in Neede 
Oost, waardoor de scholen in Neede 
op termijn mogelijk te klein worden 
om zelfstandig te kunnen functione- 
ren. We willen dit gegeven graag 
omzetten in een kans om het beste 
onderwijs voor de kinderen in Neede 
Oost te blijven bieden.
 
De bestuurders van de Stichting 
Keender en Stichting OPONOA heb-
ben het vertrouwen dat de scholen, 
samen, ook in de toekomst het beste 
onderwijs kunnen bieden in Neede 
Oost door van elkaar te leren en el-
kaar te versterken op onderwijskundig  
gebied en in de begeleiding van kin-
deren. Zo kunnen we ervoor zorgen 
dat onze kinderen zich optimaal  
kunnen ontwikkelen.

Door de krimp in het onderwijs staat 
ook de gemeente Berkelland voor een 
uitdaging als het gaat om huisvesting. 
De locatie voor een nieuwe school is 
nog niet bekend. De gemeente zoekt, 
samen met de scholen en het bestuur, 
naar een geschikte locatie voor onze 
scholen. Een nieuw schoolgebouw 
biedt ons een prachtige kans om na  
te denken over een visie op onderwijs, 
waar in het nieuwe gebouw rekening 
mee gehouden kan worden.

Lees verder op de volgende pagina  

Onderzoeken mogelijkheid 
Samenwonen in één school-
gebouw
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De komende tijd gaan we aan de slag 
om te onderzoeken hoe we op onder-
wijskundig gebied het samenwonen 
in kunnen gaan vullen. 

Daarnaast wordt er onderzocht welke 
gezamenlijke onderwijskundige visie 
we hebben zodat het gebouw hierop 
kan aansluiten. 

Het belangrijkste doel van het 
Samenwonen project is om met  
elkaar in gesprek te gaan en de mo-
gelijkheden te onderzoeken om met 
elkaar tot duurzaam en kwalitatief 
goed onderwijs te komen. In deze 
nieuwsbrief beschrijven we welke 
stappen er de komende tijd worden 
genomen in het Samenwonen  
project.

De eerste bijeenkomst waarop het samenwonen  
besproken is tussen bestuurders, directie en leer- 
krachten was op 6 oktober 2021. Dit gesprek had 
als doel om te verkennen hoe er gedacht werd over  
het idee om samen te werken en te wonen in één  
gebouw. 

Tijdens deze bijeenkomst werd aan beide scholen  
gevraagd hoe hun droomschool eruit zou zien en  
welke voordelen zij dan zien. De eerste reacties  
over het samenwonen in één gebouw waren posi - 
tief. Alle aanwezigen werden enthousiast van het  
idee om te gaan samenwonen en samen werken  
in één schoolgebouw. De leerkrachten ontdekten 
bijvoorbeeld dat hun onderwijsconcept goed bij elkaar  
aansluit en ook de manier waarop zij de kinderen  
begeleiden. Dat maakt het straks makkelijk om te  
komen tot een gemeenschappelijke visie op onder- 
wijs. Beide scholen hebben één ding voor ogen:  
het beste voor het kind en het beste voor de kinde- 
ren in Neede. Er werd gezegd: ‘Hoe meer we kunnen 
samenwerken en gebruik maken van elkaars kennis  
en talenten, hoe beter dat is voor onze kinderen’. 

Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben de  
bestuurders, de directeuren van beide scholen de  
opdracht gegeven om een plan te maken en te onder-
zoeken op welke manier beide scholen zouden kunnen 
samenwerken in één gebouw. Hiervoor is een project-
groep ingericht (voor de bouw) en een regiegroep (voor  
het onderwijs). Hieronder leest u de bevindingen tot  
nu toe. 

Bijeenkomst  
6 oktober 2021

Hoe kom je door samen te werken  
tot het beste onderwijs voor de kinde- 
ren in Neede Oost? Hoe maken we de  
scholen nog aantrekkelijker voor ouders  
en kinderen? Wat hebben we nodig om de 
scholen zo goed mogelijk te positioneren? 
Allemaal vragen waar de regiegroep zich  
de komende tijd mee bezig gaat houden.  

De belangrijkste taak van de regie- 
groep is om een visie te ontwikkelen op  
het samenwonen waarbij centraal staat  
hoe de organisatie en onderwijs het beste 
kunnen worden ingericht. Denk hierbij  
aan:  visie op onderwijs, identiteit en 
normen en waarden, onderwijskundige 
aanpak, ondersteuning en begeleiding  
van de kinderen, gebruik van het gebouw, 
inzet van personeel, inzet van onder- 
steunend personeel etc. In de regiegroep 
wisselen directeuren en leerkrachten van 
beide scholen van gedachten met elkaar.  
De regiegroep wordt ondersteund door  
een externe adviseur. De regiegroep 
informeert de bestuurders van beide  
stichtingen over de voortgang.

Regiegroep onderwijs;  
visie op onderwijskundige 
samenwerking
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’Hoe meer we kunnen samenwerken  
en gebruik maken van elkaars kennis  
en talenten, hoe beter dat is voor onze  
kinderen’
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Waar de regiegroep onderwijs zich 
concentreert op de onderwijskundige  
samenwerking is de projectgroep bouw 
een visie aan het ontwikkelen voor de 
nieuw(ver)bouw. Dit wordt gedaan onder 
leiding van adviesbureau Partners en  
Van Heun. Zij hebben jarenlang ervaring 
bij het begeleiden van organisaties (waar-
onder vele scholen) richting een nieuw - 
bouw. 

Vragen waar deze projectgroep zich mee 
bezig houdt zijn: wat is de onderwijsvisie 
en het funderende onderwijsconcept, wat 
zijn de wensen van leerkrachten en leer-
lingen en op welke manier kan de huis-
vesting daarop aansluiten? Het advies-
bureau zegt hierbij: ‘geen steen wordt ge-
legd, zonder een onderwijsvisie’.

Projectgroep bouw: 
visie op ontwikkeling 
(ver)nieuwbouw De project- en regiegroep zijn sinds het begin van  

dit jaar enthousiast met elkaar aan de slag gegaan 
en blijven dit tot de zomer doen. Beide groepen werken 
aan hun eigen opdracht vanuit hun specialisme, waarbij 
de lijnen met elkaar kort zijn en afstemming met elkaar 
plaatsvindt. Want de ene groep kan niet zonder de ander 
het werk doen.

Beiden moeten elkaar versterken. Daarnaast houden  
de groepen de stuurgroep op de hoogte van de ontwikke-
lingen. In de stuurgroep zit de gemeente en de bestuur-
ders van de stichtingen. De regiegroep onderwijs gaat 
de komende maanden tevens bezig met de inhoudelijke 
voorbereiding en opdrachtverstrekking aan werkgroepen 
voor het komende schooljaar. De werkgroepen zullen zich 
o.a. bezig gaan houden met: onderwijskundige samen-
vlechting,  
begeleiding van kinderen, personele inzet, gebruik van  
het gebouw en de omgeving enz. Deze werkgroepen  
gaan aan de slag zodra er het plan hiervoor gemaakt is.

Hoe verder?

’Adviesbureau Partners en  
Van Heun heeft jarenlang 
ervaring bij het begeleiden 
van organisaties (waaronder 
vele scholen) richting een  
nieuw bouw’

Heb jij ideeën over het samenwonen project, neem dan 
contact op met directie van de betreffende scholen  
via directie@obsdemarke.nl of directie@alfrinkneede.nl. 
Dat stellen we zeer op prijs! 

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Ook jouw 
mening telt
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