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Duurzame huisvesting
college van bestuur mijnplein

Geachte ouders/verzorgers,

Als college van bestuur van mijnplein willen wij u graag informeren over de laatste ontwikkelingen op
het gebied van duurzame huisvesting voor onze scholen.
Het aantal geboorten in de gemeenten Olst-Wijhe en in delen van Raalte is de afgelopen jaren sterk
gedaald en alle leerling prognoses geven aan dat tot 2024 het aantal 0-12-jarigen in de gemeenten
verder zal afnemen met nog eens 10%.
De daling van leerlingen baart ons als schoolbestuur, maar ook de gemeenten en ons collega
schoolbestuur “de Mare” zorgen. Scholen worden kleiner en dat heeft grote invloed op de
beschikbare middelen en daarmee op het aantal leerkrachten en op de organisatie van de school.
Daar komt bij dat veel van onze scholen in relatief oude gebouwen gehuisvest zijn, die op dit
moment al leegstand kennen of daar binnenkort mee te maken krijgen. De gebouwen zijn te groot
voor het aantal kinderen en dat betekent dat we met steeds minder geld oudere en deels
leegstaande gebouwen in stand moeten houden.
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 projectgroep is inmiddels met externe ondersteuning gestart met de eerste fase. Deze houdt in
dat we de feiten en gevolgen van de daling in kaart brengen en wat die betekenen voor onze
scholen, onze gebouwen en de spreiding van onze scholen. Dit onderzoek vindt plaats in nauw
overleg met de scholen en de medezeggenschapsraden van onze scholen waarin ook u als ouders
vertegenwoordigd bent.
Na de zomervakantie start de tweede fase van het onderzoek.
In deze fase gaan we samen met de scholen kijken naar duurzame oplossingen die zorgen voor
toekomstbestendige scholen en schoolgebouwen. Daarbij zullen meerder scenario’s per kern of dorp
worden onderzocht. Uitgangspunt voor mijnplein is daarbij dat we ook in de toekomst kwalitatief
goed onderwijs voor alle kinderen in Salland kunnen blijven aanbieden.
In oktober van 2016 gaan we de meest gewenste scenario’s verder uitwerken door ze financieel door
te rekenen en ze te vertalen naar uitvoeringsplannen en een eindadvies. Dit eindadvies willen we aan
het eind van het jaar gereed hebben, zodat in het eerste kwartaal van 2017 de gemeenteraden van

Olst-Wijhe en Raalte zich over de plannen kunnen buigen en deze plannen kunnen omzetten in
realistische huisvestingprogramma’s die in 2017, 2018 en 2019 gerealiseerd kunnen worden.
Via de school van uw kind houden wij u de komende maanden natuurlijk op de hoogte van de
ontwikkelingen.
De zomervakantie staat voor de deur. Wij wensen u en uw kinderen een mooie en ontspannen
vakantie toe.

Met vriendelijke groet,

L.H.C. Zijderveld
M.G. Bauer
college van bestuur mijnplein

