Aan:
Ouders van De Brug en Klavertje Vier die niet aanwezig konden zijn 23 mei jl.
Van:
Annelies Smits MPM Bestuurder Openbaar Onderwijs Houten
Betreft: Samenvatting van de informatieavond 23 mei 2017
Beste ouders/ verzorgers,
Voor u als ouder is de belangrijkste vraag: waarom deze informatieavond, wat is de intentie van OOH?
OOH wil de krachten bundelen van de scholen in Houten Noordoost en de huidige twee scholen
verenigen in een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige school. De beoogde ingangsdatum
hiervan is 1 augustus 2019 en de beoogde locatie van de nieuwe school is Eggeveld 4-6 (Klavertje
Vier locatie)
Onderbouwing
In de hele gemeente Houten heeft het (basis)onderwijs te maken met een krimp van leerlingen die ook
de komende jaren nog doorzet. Als we terugkijken naar de leerlingenaantallen van De Brug en
Klavertje Vier (die overigens altijd 1 oktober van een bepaald jaar vastgesteld worden), zien we dat er
een dieptepunt was in oktober 2012: samen 247 lln. Niet voor niets vroeg de RvT mij in januari 2013
bij mijn aantreden te kijken welke interventie nodig zou zijn voor Houten Noordoost. De interventie die
toen gekozen is, was om onderwijs aan hoogbegaafde lln te introduceren (Piramide onderwijs
genaamd) omdat ik dit nodig vond in Houten. In mijn ogen voldeed dit aan een behoefte, wat ook
terug te zien is in de leerlingaantallen. De keuze heeft geresulteerd een leerlingengroei voor Klavertje
Vier.
Het lijkt nu mee te vallen, de krimp is nog niet zo sterk als in 2012/ 2013 maar wel als we vooruitkijken:
er wordt rekening gehouden met een krimp van 10 % voor het totale basisonderwijs in Houten. Op
Klavertje Vier is dit minder merkbaar, mede door de groei van het Piramide Onderwijs (onderwijs aan
hoogbegaafden kinderen), maar ook hier staan de reguliere groepen onder druk. Op De Brug is de
krimp al enkele jaren merkbaar en duidelijk zichtbaar in de groepsindeling, hoewel daar innovatieve
oplossingen voor zijn bedacht. Beide scholen kennen relatief grote gecombineerde groepen, waar
vanuit de organisatie gezien meer geld naar toe moet dan waar er (gezien de leerlingaantallen) recht
op is. Dit doen we om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven garanderen. Is dat dan een
issue? Nee, op dit moment staat de kwaliteit absoluut niet onder druk. Zojuist is een inspectiebezoek
afgerond en De Brug heeft zelfs de waardering ‘goede school’ van de inspectie gekregen. Ook zijn de
eindopbrengsten van beide scholen goed te noemen. Daar ligt dus geen noodzaak.
Toch zien we kansen om samen één nieuwe school vorm te geven: proactief handelen nu, met het
oog op de toekomst. We willen uitgaan van de eigen krachten en krachtenbundeling met andere
partijen; we zien kansen om een eigentijds onderwijsconcept te ontwikkelen. Hierover ligt nog niet veel
vast: samen met team en ouders willen we dit gaan vormgeven. Voor de kinderen en leerkrachten
geeft dit voordelen:
 kinderen krijgen een breder aanbod van vriendjes en vriendinnetje als de school wat groter
wordt.
 ook zijn er nu noodzakelijk combinatiegroepen, waardoor er minder tijd kan zijn voor instructie
en begeleide inoefening. Bij een school met meer leerlingen kunnen combinatieklassen nog
steeds een keuze zijn, maar hoeft dit niet zo te zijn.



Er zijn meer leerkrachten op een school waardoor kennis en expertise breder gedeeld kan
worden en tevens kunnen ook de taken voor een leerkracht over meerdere personenen
uitgezet worden, waardoor er minder werkdruk hoeft te zijn.

Locatie Eggeveld 4-6
Wat vast staat is de locatie. De gemeente heeft jaren terug al aangegeven dat de locatie Eggeveld, de
meeste fysieke ruimte biedt om uit te breiden. Voor de duidelijkheid, nieuwbouw is niet realistisch,
maar we willen meer dan een aantal lokalen erbij, het gebouw is ruim 30 jaar oud. We gaan voor een
duurzaam toekomstbestendig gebouw, daarover is al een eerste overleg gevoerd met de gemeente.
Niet dat er al tekeningen klaarliggen, absoluut niet, we gaan ons de komende periode buigen over de
vormgeving en daar mag u over meedenken. Het Piramide onderwijs is succesvol, voor OOH, dat zal
zeker ook in de nieuwe school een eigen plaats krijgen. We willen daarnaast verbindingen aangaan
met andere partijen (kinderopvang etc.) om zo de krachten te bundelen en elkaar te versterken.
Tijdspad:
In 2016, bij het opstellen van de begroting voor 2017 en de komende jaren, werd duidelijk dat we op
termijn een interventie moeten doen om als organisatie financieel gezond te blijven. Momenteel zijn
we gezond, maar ook in de toekomst moet dat zo blijven. We ronden met deze informatiebijeenkomst
de fase van voorbereiding en informatie af en gaan over tot de voorbereidende fase. Hierbij willen we
u als ouders en ook de teams intensief betrekken. Formeel beslissen bij het samengaan van twee
scholen, de twee medezeggenschapsraden. Zij moeten goedkeuring geven aan de zogenaamde fusie
effectrapportage (FER). In deze rapportage worden financiële, personele en onderwijskundige
gevolgen van een fusie beschreven.
Er zullen de komende maanden/ twee jaar nog de nodige stappen gezet moeten worden. Ik heb daar
alle vertrouwen in, in het belang ook van uw kind en om toekomstgericht openbaar onderwijs te
kunnen garanderen in Noordoost. Het streven van mij als bestuurder van OOH is dat als de FER
goedgekeurd wordt, we in augustus 2019 in een gezamenlijk gebouw het nieuwe schooljaar kunnen
starten.
Ik kan me voorstellen dat er op basis van deze informatie vragen zijn. Misschien dat er vragen zijn die
meteen beantwoord kunnen worden. Daarvoor kunt u altijd bij de directeuren van de scholen terecht.
Op andere vragen weten we misschien nu het antwoord nog niet maar kunnen we die wellicht in de
toekomst beantwoorden.
Om vragen te inventariseren zijn er op beide scholen klankbord bijeenkomsten. Op De Brug op 13 juni
om 20.00 uur en op Klavertje Vier op 15 juni om 19.30 uur. Voor deze avond dient u zich aan te
melden, dit kan bij de directeur van de betreffende school.
Met vriendelijke groet mede namens de directeuren van beide scholen,
Annelies Smits MPM
Bestuurder OOH.

