Beste ouders,
Zoals toegezegd in ons bericht van 9 juni jongstleden willen we laten weten waar we nu staan
in het proces. U heeft massaal de vragenlijst ingevuld die u was toegestuurd, meer dan 70%
hiervan is ingevuld teruggekomen. Hartelijk dank daarvoor! Het geeft ons inzicht in datgene
wat onder u leeft en wat u belangrijk vindt voor het onderwijs aan uw kinderen.
De werksessie is woensdag 5 juli in goede sfeer verlopen. De aftrap bestond uit een
gezamenlijke opening door Arie Bakker als bestuurder van de Boaz-Jachinschool en Rutger
Lieffijn als algemeen directeur van de CNS scholen. Beiden hebben de contouren toegelicht
van het proces en de keuzen die te maken zijn en hebben benadrukt dat de uitkomst nog
helemaal niet vaststaat. Vervolgens is via een tweetal werkvormen een gesprek op gang
gebracht tussen de aanwezige ouders, MR leden en het personeel van de beide scholen.
De eerste werkvorm gericht was op het verdiepen van drie thema’s (Identiteit,
Onderwijskansen en Burgerschap) vanuit beide scholen met aan het einde het bekijken van de
verschillen, overeenkomsten en opvallende zaken. Tijdens deze werkvormen kregen de
aanwezigen ook inzicht in de uitkomsten van de enquête en het verzoek om de interpretatie
daarvan te betrekken.
De tweede werkvorm ging over het verkennen waar mogelijkheden zijn van gezamenlijk
gebruik van ruimten. Aanvankelijk was de insteek om dit ook vanuit beide scholen apart te
beginnen, maar vanuit de aanwezigen was het verzoek om dit direct gemixt te doen, hetgeen
ook geschiedde. Dit heeft geleid tot goede inhoudelijke gesprekken tussen ouders en
personeel van de beide scholen over datgene wat bindt en ook waar de verschillen zitten.
Aan het einde kwamen kritische vragen op over de mogelijkheid om samen gehuisvest te
worden. Dit lag mede in het feit dat uit de enquête bleek dat een deel van de achterbannen niet
een dergelijk scenario omarmt of tegen is. Vanuit beide schoolbestuurders is aangegeven dat
het de taak is om het scenario gedegen te onderzoeken en niet achteraf te zeggen ‘hadden we
maar’. Uiteindelijk is besproken dat het aan de projectgroep is om de uitkomst van deze
middag en de bredere context te gaan wegen in hun afweging. Kortom, door de werkvormen
zijn partijen in zinvol en open gesprek gekomen.
De adviseurs van ICS hebben deze middag veel input opgehaald om de uitkomsten van de
vragenlijsten beter te interpreteren en in een breder perspectief te plaatsen. Aan hen is nu de
taak om een goed onderbouwd advies op te stellen dat eind augustus aan de projectgroep
wordt aangeboden. In deze projectgroep zitten van de beide scholen bestuursleden, directie en
een vertegenwoordiging van de MR. Pas dan zal duidelijk worden of het geschetste scenario
mogelijk is en onder welke bouwkundige voorwaarden.
Dat zal een stevige klus voor hen worden, wat de nodige creativiteit zal vergen. We kijken uit
naar hun op te leveren product. Voor ons is het nu even pas op de plaats maken en genieten
van de welverdiende rust. Dit traject zal na de zomerperiode zeker de nodige
afstemmomenten gaan opleveren. En zoals al eerder toegezegd, we houden u allen op de
hoogte van de voortgang.
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