Aan: MT VSNON
Betreft: onderzoek naar het gelopen proces om van 3 naar 2 scholen te gaan.
Zutphen, 30 oktober ’13

Beste Ceciel, Gijs en Lizzy.
In dit schooljaar is ons weer extra duidelijk geworden hoe veel ideeën en meningen er zijn over het proces om
van 3 naar 2 scholen te gaan. Over alle onderwerpen die hier betrekking op hebben horen wij verschillende
geluiden. Daarnaast horen we onduidelijkheden die blijven bestaan omdat antwoorden tegenstrijdig of niet
afdoende duidelijk zijn. Met deze brief vragen wij om helderheid en inzage.
We willen jullie met klem vragen ons opnieuw helderheid te verschaffen over:
1. Het proces van drie naar twee scholen. We dringen aan op een onderzoek naar het gelopen proces. Is
het proces verlopen zoals het MT vooraf heeft afgesproken met de medezeggenschap van de Stichting
en de betrokken scholen.
2. We willen graag dat het proces inzichtelijk in kaart wordt gebracht, met daarbij alle onderliggende feiten
en documenten.
We hebben daarbij enkele concrete vragen die we extra onder de aandacht brengen:
1. Het instellen van de werkgroepen. Hoe zijn de werkgroepen ingesteld, welke opdracht kregen zij mee
en wat was de uitkomst van de diverse werkgroepen en wat is er met die uitkomsten gedaan.
2. Waar en wanneer is welk besluit genomen en door wie. We denken dan aan het besluit van 3 naar 2, het
besluit van integrale overheveling van Berkel naar IJssel, splitsing van IJssel, herverdeling van leerlingen.
3. Wat is exact het voorgenomen besluit geweest dat aan de GMR is voorgelegd ter advisering of
instemming en wat was daarvan de onderbouwing? Welke bronnen zijn gebruikt voor de krimpcijfers?
Welke documenten liggen aan dit besluit ten grondslag?
4. Wat is er met het raamplan gebeurd dat opgesteld zou worden, zoals we hebben besproken op de
studiedag (G)MR en MT in het vorige schooljaar?
5. Hoe is aan het besluit over de herverdeling van leerlingen verder invulling gegeven. Aan de MR-en is
advies gevraagd over de opgestelde criteria.
6. Met welke schoolbesturen zijn er gesprekken gevoerd en wat waren de uitkomsten daarvan.
7. Net voor de zomer is er 6 weken uitstel verleend aan ouders op de vrije school de IJssel. Met welk
doel/is dit uitstel destijds verleend. Wat is er in deze 6 weken gebeurd en welk doel is bereikt. Hoe is
daar vervolgens over gecommuniceerd?
8. Er gaan allerlei verschillende geruchten over de besteding van de ouderbijdrage. We zien graag
inzichtelijk gemaakt waaraan de ouderbijdrage de afgelopen twee jaren is besteed, dit is conform de wet
medezeggenschap.
9. De aanname van kleuters. Op het schoolplein van de Zwaan klinken geluiden dat er kleuters niet
geplaatst kunnen worden. Deze geluiden worden bevestigd door ervaringen van ouders die hun kleuters
willen aanmelden. We willen graag inzichtelijk krijgen hoe het plaatsingsbeleid zich verhoudt tot de
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In de MR hebben zi tting:
Petra van der Velde, Annemiek Stou en Timo Sal man als a fgevaa rdigden vanui t het team. Vanui t de oudergeleding zi jn da t Ma rjoli jn
Opdam, Na tasja van Dijk en Colette Schel fhors t. Vanui t de Zwaan hebben Sigri d Blokker (personeel) en Tobias Rei jngoud (ouder) zi tting in
de GMR.

aanmeldingen, een eventuele wachtlijst en de visie op de kleuteraannames nu bij het proces van 3 naar
2.
10. De plaats van de BSO en de Morgenster, en daaraan gekoppeld de kindcentra in de plannen voor de 2
nieuwe scholen. Wij horen vanuit de GMR dat het juridisch niet mogelijk zou zijn een kindcentrum mee
te nemen in de huidige bouwplannen. Wat zijn daarvan de redenen? Ons is niet duidelijk welke visie het
MT heeft tav het koppelen van het kindcentrum aan de vrije scholen po. Welke mogelijkheden ziet het
MT.
11. Is er helderheid over de luchtkwaliteit op de lokatie Valckstraat?
We vragen jullie binnen afzienbare tijd te antwoorden, ten hoogste voor de volgende MR vergadering van 18
november.
Wij willen graag toekomstgericht meedenken in dit proces. Daartoe willen we dmv de hernieuwde helderheid
zicht krijgen op het afgelopen proces, zodat we vervolgens werkelijk de toekomst kunnen gaan inrichten.

Met vriendelijke groeten,
Namens MR de Zwaan
Colette Schelfhorst vz.

cc. MR de IJssel
MR de Berkel
GMR po
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