
                                                    

 
 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, 
 
Hierbij willen wij u als gezamenlijke schoolbesturen van mijnplein en stichting de Mare graag 
informeren over de voortgang van het onderzoek naar duurzame huisvesting voor onze scholen. 
 
In april van dit jaar hebben we onszelf als schoolbesturen samen met de gemeenten de taak gesteld 
om structurele oplossingen te bedenken voor dit probleem. Om deze taak te realiseren is er een 
projectgroep ingesteld. Het onderzoek genaamd: “Naar een toekomstbestendig en passend 
onderwijsaanbod voor Salland” richt zich in eerste instantie op het basisonderwijs, omdat de 
krimpproblematiek daar nu urgent speelt. 
 
De eerste fase van het project is afgerond. In de maanden mei tot en met augustus zijn alle 
basisgegevens en gevolgen van de daling voor onze scholen geïnventariseerd en samengebracht in 
een rapportage. Deze rapportage is nu besproken met alle scholen en met de beide gemeenten en 
eind deze maand zullen de laatste wijzigingsvoorstellen en aanvullingen verwerkt zijn, zodat de 
tussenrapportage de instemming heeft van alle betrokkenen. 
  
Met de informatie die uit de inventarisatie naar voren is gekomen zijn 6 taakgroepen, een voor elke 
dorpskern of voedingsgebied, aan de slag gegaan. Aan de taakgroepen is de vraag gesteld:  
Wat moeten we doen om de knelpunten weg te nemen en ervoor te zorgen dat we in 2028 in Salland, 
betaalbare en toekomstbestendige scholen hebben die goed onderwijs geven? 
Inmiddels zijn de taakgroepen een aantal keer bij elkaar geweest en na de herfstvakantie zal er een 
eerste verkennend advies liggen. Vervolgens zullen deze adviezen door de taakgroepen verder 
worden uitgewerkt en worden voorgelegd aan verschillende belanghebbenden. Deze uitwerking zal 
in de maanden november en december plaatsvinden. Eind december hopen de taakgroepen dan 
breed gedragen voorstellen te kunnen voorleggen aan de schoolbesturen en gemeenten.  Dit 
eindadvies zal de inbreng zijn van de stuurgroep in de gemeenteraden van Raalte en Olst-Wijhe waar 
besluiten worden genomen over de huisvestingsprogramma’s voor de komende 12 jaar.  
 
Wilt u meer informatie of graag meer weten over dit project, dan kunt u contact opnemen met de 
directeur van de school van uw kind(eren) of met het projectsecretariaat dat bereikbaar is op 
nummer: 06-36552620 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
L.H.C. Zijderveld     A. Bolijn 
M.G. Bauer      
college van bestuur mijnplein    directeur/ bestuurder stichting de Mare 
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