Datum: donderdag 12 maart 2015
Beste ouders / verzorgers,
Met deze brief willen we een nieuwe start maken om u beter te informeren over de stand van zaken rondom
de toekomst van onze scholen. We realiseren ons dat het lang stil is geweest en er te weinig gecommuniceerd
is met u als ouder. Achter de schermen zijn we toch met dit proces bezig geweest, maar het is niet altijd naar
buiten gebracht. Daar gaan we vanaf nu verandering in brengen.
Terugblik op fusie Sint Gertrudis– Sint Geertruid en Heilig Hart - Eckelrade
Sinds de start van dit schooljaar is basisschool Sint Gertrudis gefuseerd met basisschool Heilig Hart. Vijf
leerlingen van basisschool Heilig Hart zullen per schooljaar 2015-2016 starten in Sint Geertruid. De locatie in
Eckelrade is dan gesloten. De ouders van de overige leerlingen hebben gekozen voor andere scholen.
Het is verstandig, gezien het leerlingaantal van basisschool Sint Gertrudis op 1-10-2015 onder de
opheffingsnorm komt, om ook deze school te betrekken in verder onderzoek naar de toekomst. Hierin zal
worden onderzocht wat dit inhoudt voor de fusiegelden van de fusie Sint Geertruid – Eckelrade. Ook zal
worden meegenomen wanneer het beste moment is om weer aan te sluiten bij de plannen rondom Sint
Joseph – Mheer en Sint Brigida - Noorbeek.
Eerder gehouden onderzoek.
In het verleden is al onderzoek gedaan naar de toekomst van de 3 scholen. In november 2012 is een brede
enquête gehouden onder de ouders en de toekomstige ouders van de dorpen Mheer, Banholt, Noorbeek, Sint
Geertruid en Eckelrade. N.a.v. dit onderzoek is een notitie geschreven (zie website scholen).
In januari 2013 is hiervan de uitslag bekend gemaakt (zie website scholen). Het merendeel van de ouders van
het 3 cluster koos toen voor het zogenaamde concentratiescenario: van 3 scholen naar 1 school op 1 locatie.
Mede door de fusie van stichting SKO-Mergelland en stichting jong Leren is een vervolgstap, langer dan
wenselijk, uitgebleven.
Projectgroep
Er is een nieuwe projectgroep samengesteld om de toekomst in kaart te brengen. De projectgroep omvat de
volgende personen:
-Jessica Schuil
directeur Sint Joseph, Sint Brigida en Sint Gertrudis
-Désirée Jorissen
projectleider
-Joop Vinck
projectleider
-Martine Piters
mt-er Sint Joseph
-Charles Dello
mt-er Sint Brigida
-Nicole Buytendijk
mt-er Sint Gertrudis
Joop Vinck (OBS De Poort) en Desiree Jorissen (OBS Binnenstad) zijn beiden directeur binnen onze stichting.
Joop Vinck heeft binnen Maastricht al eerder fusietrajecten begeleid.

Het College van Bestuur van stichting ‘kom Leren’ heeft de projectleiders als opdracht meegegeven een
onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van een fusie tussen de scholen van het 3 cluster, te weten Sint
Joseph, Sint Brigida en Sint Gertrudis.
Het onderzoek richt zich nu eerst op de toekomst van basisschool Sint Joseph en basisschool Sint Brigida. In de
vervolgstap zal ook het aansluiten van basisschool Sint Gertrudis onderzocht worden.
Sint Gertudis wordt uiteraard intensief betrokken bij dit onderzoek, ze zijn en blijven onderdeel van het 3
cluster.
Hoe gaan we nu verder?
Een volgende stap is, op korte termijn, te onderzoeken of de uitslag van de enquête nog steeds relevant is. We
vinden het van groot belang om te weten wat u als ouder wenst voor de toekomst van de school en van het
onderwijs in dit gebied.
We gaan u op de hoogte houden middels nieuwsbrieven rondom dit proces. Het streven is minimaal 1 keer per
maand een nieuwsbrief uit te geven en indien nodig vaker. Daarnaast zullen we ook een beroep doen op uw
wensen en meningen over de toekomst van het onderwijs in dit gebied.
Vanuit het onderzoek wordt in mei een advies geformuleerd door de projectgroep aan het College van Bestuur
(CvB) van Stichting kom Leren.
In mei verwachten we ook meer bekendheid omtrent de formatie van schooljaar 2015-2016. De
leerlingenaantallen worden maandelijks bijgehouden. Pas op het moment dat een kind officieel ingeschreven
staat kan het worden meegeteld. Het is van belang om zoveel mogelijk nieuwe aanmeldingen mee te nemen in
de formatieberekeningen.
We hopen dat u in deze brief heeft kunnen lezen dat de toekomst van onze scholen én het onderwijs in dit
gebied onze hoogste prioriteit heeft. In onze volgende nieuwsbrief zullen we u onder andere laten zien wat we
in de afgelopen periode al gedaan hebben ter voorbereiding op dit onderzoek, en hoe aan de samenwerking
binnen het 3 cluster vorm wordt gegeven.
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