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Aan de ouders van alle leerlingen van OBS ’t Startblok en CBS De Peggebult 
 

Beste ouders, 

 

We zijn begonnen! Op 20 september j.l. heeft de eerste projectgroepvergadering omtrent 

het fusietraject tussen ’t Startblok en de Peggebult plaatsgevonden. De komende periode 

onderzoekt deze projectgroep of deze fusie kan leiden tot een krachtige 

samenwerkingsschool binnen Donkerbroek waar alle kinderen en ouders zich thuis voelen 

en toekomstbestendig kwalitatief goed onderwijs gegeven kan worden. 

Op 14 en 15 juni j.l. zijn hier informatieavonden over geweest waarop u als ouder uw 

mening en input kon geven. Deze wordt meegenomen in het traject. Tijdens deze 

avonden is het vraagstuk rond de huisvesting nadrukkelijk aan de orde gekomen. De 

bestuurders hebben die avonden afgesproken om de vraag over nieuwbouw voor de 

scholen nogmaals bij de gemeente neer te leggen.  

Op 4 september j.l. is hier een reactie van de gemeente op gekomen. Hierin geeft de 

gemeente aan vast te houden aan het standpunt dat de voorgenomen fusieschool in 

Donkerbroek na het aanpassen en uitbreiden van het bestaande schoolgebouw (het 

huidige Startblok) met daaraan gekoppeld een gedragen verkeersplan in staat is om de 

kinderen in Donkerbroek e.o. op de juiste wijze voor te bereiden op de 21e eeuw. Met 

andere woorden; geen nieuwbouw. Hierover zullen zeker nog vervolggesprekken gevoerd 

gaan worden, Dorpsbelang heeft hier een rol in.  

Binnen de projectgroepvergadering is hier uitgebreid over gesproken. De conclusie is dat 

we door moeten gaan met het onderzoekstraject naar de fusie.  Langer wachten zou niet 

goed zijn voor het proces. Op de achtergrond speelt het huisvestingsvraagstuk wel een 

grote rol wat eventueel consequenties kan hebben voor het traject, dat realiseren we ons 

maar al te goed.  

Tijdens het onderzoekstraject brengt de projectgroep alle consequenties die een fusie 

kan hebben in kaart. Het gaat hier natuurlijk over het onderwijs aan de kinderen, het 

pedagogisch klimaat, de werkwijzen die binnen de scholen aan de orde zijn maar ook 

over personele consequenties, financiën en natuurlijk de identiteit. Aan het eind van het 

traject wordt de beslissing genomen of dit alles dusdanig goed vormgegeven kan worden 

dat de MR-en kunnen instemmen met de fusie.  

Wat betreft het identiteitsvraagstuk wordt de projectgroep bijgestaan door een extern 

deskundige die samen met de ouders en teams hier vorm aan gaat geven. Binnenkort 

krijgt u informatie over dit traject, u kunt zich dan ook opgeven als u deel wilt nemen 

aan de identiteitswerkgroep.  

We kunnen ons heel goed voorstellen dat u vragen heeft. Wij proberen u zo goed 

mogelijk te informeren door u regelmatig via dit bulletin te informeren over het proces. 

Daarnaast kunt u natuurlijk ook uw vragen stellen aan de directie van de scholen of aan 



de projectgroepleden. Hieronder vindt u de namen van de ouders en teamleden welke in 

de projectgroep zitten.  

We hopen samen met alle betrokkenen een zorgvuldig proces te doorlopen met als doel 

het onderwijs voor nu en de toekomst zo goed mogelijk te organiseren voor de kinderen 

in Donkerbroek. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De projectgroep  
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Marjon de Boer Ouder 
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Wim Lem Directeur 
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Hilly de Jong Ouder 
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