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Nieuwsbrief 5
In nieuwsbrief 5 doen we verslag van een bijeenkomst op 3 december 2018 tussen directeuren en
voorzitters van de MR-en van St. Bonifatius, Lambertusschool, Het Lover en Voordeldonk. Ook
geven we een toelichting op de berichtgeving in de krant over openbare basisschool de Horizon en
de betekenis daarvan voor het SHP.
Verslag van de bijeenkomst d.d. 03 december 2018
Op 4 oktober 2018 vond een bijeenkomst plaats voor de MR-en van de Astense scholen. Tijdens
deze bijeenkomst presenteerden de directeuren hun droom over toekomst van het onderwijs in
Asten. In de voorgaande nieuwsbrief hebben we hierover verslag gedaan.
In de weken die volgden op deze bijeenkomst hebben directeuren met hun teams en MR-en verder
gesproken over deze droom; de kansen die het biedt en ook de bedreigingen die ermee gepaard
gaan.
Op 3 december vond een bijeenkomst plaats tussen directeuren en de voorzitters van de MR-en.
We voerden een open gesprek met als leidraad de vraag: Wat vinden we van de droom en welke
alternatieven zouden onderzocht moeten worden?
Voorzitter MR Voordeldonk: Voordeldonk kijkt opnieuw naar de visie op leren en de vertaalslag
hiervan naar de onderwijspraktijk. Dit leidt tot Voordeldonk 2.0. Bij Voordeldonk is behoefte aan
helderheid over de keuzes van de andere drie scholen van Prodas aangezien er veel aanmeldingen
zijn op Voordeldonk en het gebouw en team tegen haar grenzen aan loopt. De vele aanmeldingen
komen mogelijk voort uit de onduidelijkheid over de andere 3 scholen. Voor zowel de MR als het
team van Voordeldonk is de mogelijkheid dat het Lover als zelfstandige school op de Voordeldonk
locatie gehuisvest wordt, een optie.
Voorzitter MR Lambertusschool: Op de Lambertusschool wordt al langer gesproken en nagedacht
over samenwerking tussen scholen. Met name een samengaan van st. Bonifatius en
Lambertusschool zouden zij logisch vinden gezien de manier van onderwijsvoering. Sinds Maarten
Theijs ook benoemd is als directeur op het Lover, werd het ook een optie om met 3 scholen te gaan
samenwerken. Volgens de MR is de meest logische vorm van samenwerken fuseren tot één nieuwe
school. Wanneer je met 3 scholen in 1 pand zou gaan werken, bereik je niets meer dan wat je nu
hebt en blijven er 3 kleine scholen.
Voorzitter MR St. Bonifatius: Het team is unaniem voorstander voor het onderzoeken van de
mogelijkheid tot een fusie. Ook de personeelsgeleding van de MR. De oudergeleding van de MR is
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van mening dat er helderheid moet komen voor de ouders: wat gaat er nu gebeuren met de school?
Met name de onzekerheid leidt nu wellicht tot afname van de leerlingen stroom. Een alternatief
scenario voor fusie zou kunnen zijn om 2 scholen te sluiten en 1 school open te houden, dus ook 1
brinnummer te behouden. Dit idee komt voort uit de gedachte dat het wenselijk zou zijn om blanco
te oriënteren op een heel nieuw concept en een nieuwe vorm van onderwijs; Eerst focus op
samenwerken, vanuit samenwerken focus op concept, vanuit concept met een verlanglijstj e naar de
gemeente voor het gebouw. Het praten over het gebouw/ locatie wordt zo naar achteren
geschoven waardoor je de focus goed legt. Kernwaarden zoals ze nu zijn binnen ‘De Droom’ kunnen
in principe ook gelegd worden op een andere school.
Voorzitter MR Het Lover: Er is behoefte aan duidelijkheid bij ouders; ook over de situatie per 1
augustus 2019. Ook met het zicht op de open dagen die in februari plaatsvinden. Vorig schooljaar is
bij de ouders gepolst naar welke locatie zij het liefst wilden verhuizen: locatie Voordeldonk of de
locatie bij het Varendonckcollege. Er ontstond toen geen eenduidig beeld. Op het Lover zijn ze zich
bewust van het dalende leerling aantal en de consequenties die dat heeft. Ze zien de noodzaak om
gezamenlijk stappen te ondernemen. Zowel de kernwaarden als de locatie zijn daarbij belangrijke
bespreekpunten.
Tijdens het overleg wordt vervolgens met elkaar doorgesproken over de standpunten van
directeuren en MR- voorzitters. Het belangrijkste bespreekpunt is dat er duidelijkheid geschapen
moet worden voor huidige en toekomstige ouders. De intentie tot samenwerking wordt door de
voorzitters van de Lambertusschool, St. Bonifatius en Het Lover uitgesproken. Er wordt afgesproken
om een informatie avond te organiseren voor ouders. Tijdens deze informatie avond wordt de
intentie tot samenwerken met de ouders besproken en wordt gevraagd wie wil er mee denken.
Het werkplan zoals dat eerder is opgesteld wordt, op advies van de aanwezigen, aangepast. Eerst
zal nu de samenwerking tussen de Lambertusschool, Het Lover en St. Bonifatius worden onderzocht
waarbij een nieuw gezamenlijk concept het uitgangspunt is.
Situatie de Horizon en consequenties voor Prodas
Begin november verscheen er in de krant een bericht van de voorzitter van PlatOO over het open
blijven van de Horizon. Voor Prodas was dit een verrassing. Inmiddels heeft er op bestuursniveau
een constructieve bespreking tussen de voorzitters van Prodas en PlatOO en de gemeente
plaatsgevonden. In januari zullen de bestuurders verder spreken hierover. Vooralsnog is Prodas
voornemens om uitvoering te geven aan het SHP zoals door de gemeenteraad is goedgekeurd.
Vooraankondiging
Eerder in deze nieuwsbrief spreken we over een informatieavond voor ouders en toekomstige
ouders. Deze zal plaatsvinden op 28 januari 2019 van 20.00-21.30 uur. Begin januari volgt de
uitnodiging, maar reserveer deze datum alvast in de agenda!

Contact
Als er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de nieuwsbrief, kun je die kenbaar maken aan de eigen directeur of mail en naar
bonna.roos@prodas.nl.
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