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Nieuwsbrief 6  
  

In nieuwsbrief 6 doen we verslag van de informatieavond voor ouders en mogelijk toekomstige 

ouders van een Prodas-school in Asten. Deze informatieavond vond plaats op maandag 28 januari 

jongstleden bij Best Western Hotel Nobis in Asten.   

 

Doel van de informatiebijeenkomst d.d. 28 januari 2019 

De informatieavond werd georganiseerd om Astense ouders duidelijkheid te geven  over de 

plannen van het Prodas-onderwijs. Aan de hand van een presentatie namen de directeuren de 

aanwezigen mee in hun missie, legden zij uit met welk krachtenveld het onderwijs in Asten rekening 

moet houden, aan welke randvoorwaarden het onderwijs in Asten moet voldoen en welk advies zij  

geven aan de Raad van Bestuur van Prodas. Hieronder lichten we de missie van cluster Asten en de 

aanbevelingen die de directeuren willen doen aan de bestuurder van Stichting Prodas apart toe. 

Daarna geven we antwoord op een aantal vragen die gesteld zijn die avond.  

 

Missie van cluster Asten (alle Prodas-scholen) 

De Prodas-scholen in Asten vormen samen een cluster. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 

van het onderwijs is belegd in dit cluster. Dit betekent dat de scholen samenwerken om voor alle 

kinderen in Asten het beste onderwijs te garanderen. Dit doen zij door bijvoorbeeld expertise 

tussen leerkrachten uit te wisselen, elkaar te helpen als vervanging nodig is en bij specifieke zorgen 

rondom leerlingen samen te bekijken wat de beste oplossing voor die leerling is. Doordat de 

scholen binnen het cluster niet meer werken vanuit een concurrentiegedachte, maar gericht zijn op 

het geven van goed onderwijs aan alle leerlingen, ongeacht op welke school zij zitten, denken zij de 

kwaliteit van de Astense Prodas-scholen nog verder te kunnen verbeteren.  

De missie van het cluster is: 

Samen staan we voor vier toekomstbestendige kindcentra met kwalitatief primair onderwijs, 

waarbij de eigenheid van de scholen gewaarborgd is, onder gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor iedere leerling. 

 

Aanbevelingen vanuit de directeuren van cluster Asten 

De informatieavond is georganiseerd omdat we willen communiceren over de plannen die ontstaan 
zijn in cluster Asten. Samen met de teams en MR-en van het Lover, de Lambertus- en 
Bonifatiusschool is de intentie uitgesproken te onderzoeken of een vergaande samenwerking 
tussen deze drie scholen in de toekomst mogelijk is. Vanuit onderwijskundig oogpunt hebben wij 
geconstateerd dat de onderwijsconcepten van deze drie scholen in de huidige situatie niet veel van 
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elkaar verschillen. De belangrijkste kernwaarden zijn op al deze drie scholen hetzelfde: 
zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie. 
 
Het is goed de krachten te bundelen. Met een groter volume aan leerlingen is het makkelijker om 
het onderwijs goed te organiseren en ontstaat er meer ruimte voor differentiatie, zowel voor 
leerlingen als in het onderwijsprogramma. Ook ontstaat er meer ruimte voor het inzetten van 
expertise van leerkrachten en bevordert dit de samenwerking.   
 
Wij  presenteerden de volgende aanbeveling aan de bestuurder van Prodas: We zien graag dat de 
Lambertusschool, het Lover en de Bonifatiusschool gaan samenwerken in een verregaande 
samenwerkingsvorm op de locatie naast het Varendonck College. 
 
Op de korte termijn worden we echter geconfronteerd met een dalend leerlingenaantal op 
bovengenoemde drie scholen. Dit dwingt ons om nu al stappen te zetten. In de tabel hieronder zie 
je de voor zover nu bekende leerlingenaantallen per 1 oktober 2019.  

 

De volgende twee aanbevelingen gaan dan ook over de korte termijn:  

 vanaf heden realiseren we een verregaande samenwerking tussen het Lover, de Lambertus- 
én Bonifatiusschool gericht op fusie op de langere termijn. 

 m.i.v. 1 augustus 2019 voegen de groepen 1 t/m 5 van het Lover zich bij de groepen van de 
Lambertusschool om vervolgens op 1 augustus 2020 alle leerlingen van het Lover over te 
schrijven naar de Lambertusschool.  

 
Voor ouders van huidige leerlingen betekent de tweede korte termijn aanbeveling natuurlijk nogal 
wat. Vandaar dat de directeur van het Lover, de heer Maarten Theijs,  met alle ouders/ verzorgers 
van de huidige 1e, 2e, 3e en 4e groepers op het Lover een kort individueel gesprek voert om te peilen 
hoe deze ouders, ieder in hun  eigen situatie, aankijken tegen de aanbeveling voor de korte termijn. 
Het niet nemen van deze korte termijn stap betekent dat op het Lover combinatiegroepen 1-2-3 en 
4-5  gevormd zullen worden. Uiteraard zorgen we ook dan voor kwalitatief goed onderwijs.  
 
 
 
Het vervolg 
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Tijdens de informatieavond is een groot aantal vragen op flappen geschreven. Het zijn teveel vragen 
om in een nieuwsbrief te beantwoorden. De directeuren van het Lover (Maarten Theijs), de 
Lambertusschool (Maarten Theijs) en de Bonifatiusschool (Linda Janssen) hebben daarom besloten 
met regelmaat een inloop/koffie uurtje voor ouders of toekomstige ouders te organiseren. Tijdens 
deze inloop kunnen ouders  vragen stellen en een persoonlijk  gesprek aangaan. Via de nieuwsbrief 
van de eigen school en op de website van de school, maken de directeuren bekend op welke wijze 
zij vorm geven aan de inloop en op welke momenten deze plaatsvinden.  
 
Een viertal vragen lichten we in deze nieuwsbrief wel nader toe, omdat ze vaak gesteld werden: 

1. Wat wordt het nieuwe onderwijsconcept van de (voorgenomen) fusieschool? 
Dit is onderwerp van onderzoek en gesprek. Zoals eerder is vermeld hebben de directeuren en 
voorzitters van de MR-en van de Lambertusschool, de Bonifatiusschool en het Lover de intentie 
uitgesproken de samenwerkingsmogelijkheden te willen onderzoeken. Als dit leidt tot een besluit 
tot fusie, zal de keuze voor een concept daar onderdeel van zijn. Vooralsnog zijn de 
overeenkomstige kernwaarden van de drie scholen het uitgangspunt; zelfstandigheid, vrijheid en 
verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie. 

2. Garandeert Prodas de verkeersveiligheid bij zowel de locatie Varendonck als bij 
Voordeldonk? 

De verkeersveiligheid vinden wij erg belangrijk. In het SHP is door de gemeente een plan gemaakt 
ten aanzien van de verkeersveiligheid. Ook heeft de gemeenteraad er middelen voor vrij gemaakt. 
Prodas zal de gemeente houden aan deze plannen.  

3. Hoe gaat de samenwerking met de voor- en vroegschoolse voorzieningen en BSO eruit zien? 
Op de bestaande locaties zijn reeds afspraken gemaakt met betrekking tot BSO, VSO en TSO met 
Norlandia en Korein. De 4 Prodas-scholen in Asten zijn na realisatie van het Strategisch 
HuisvestingsPlan, allemaal Kindcentra. Hierover zullen we tijdig het gesprek starten met de 
kindpartners. 
 

4. Hoe is de planning? 

Stap    Datum  gepland  

Open dag Astense scholen 10 en 17 

februari 2019 

Directeuren (het Lover, Bonifatius en  Lambertus)  starten met hun teams en Mr-

en onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden aan de hand van de Fusie 

Effectrapportage.  

Januari -maart 

Directeuren (het Lover, Bonifatius en  Lambertus) organiseren regelmatig 

informatiemomenten voor ouders.  

Januari-juli  

Ouderraadpleging (het Lover, Bonifatius en  Lambertus) Maart 

Directeuren  (het Lover, Bonifatius en  Lambertus) geven een advies aan de 

bestuurder van Prodas over de gewenste samenwerkingsvorm en het daarbij 

passende onderwijsconcept.  

10 april 2019 
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Uiterlijk 15 april 2019 neemt de bestuurder van Prodas een voorgenomen besluit 

over de wijze van samenwerking en een bij die samenwerking passend 

onderwijsconcept. Mocht in de voorgaande overleggen met MR-en duidelijk zijn 

geworden dat men hiervoor open staat, dan formuleert het bestuur een 

voornemen tot fusie. 

15 april 2019 

De MR-en reageren zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen drie maanden 

schriftelijk op het voorgenomen besluit van de bestuurder. De MR heeft 

instemmingsrecht ten aanzien van de wijze van samenwerking en het concept.  

 

 

Voor 15 juli 2019 

 

Na ontvangst van reactie van de MR-en neemt de bestuurder een definitief 

besluit ten aanzien van de samenwerking en het concept.  

15 juli 2019 

Communicatie besluit aan MR, teams, ouders en gemeente. Zodra besluit 

genomen is. 

Start fase 2.  

 

 

 

 
Contact  

Als er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de nieuwsbrief, kun je die kenbaar maken aan de eigen directeur of mailen naar 

bonna.roos@prodas.nl.   


