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

Beste ouders,
Vorige week heeft er weer een projectgroepvergadering omtrent het onderzoekstraject
rondom de fusie tussen ’t Startblok en de Peggebult plaatsgevonden. Zoals u weet
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.
De beide MR-en van de scholen hebben inmiddels de intentieverklaring ondertekend om
het onderzoeksproces naar de fusie te kunnen laten starten, dit is meteen ook het
startsignaal om de voorbereiding van de bouw te laten starten. Dat is dus goed nieuws..
Ondertussen wordt er ook inhoudelijk gekeken naar het onderwijs. De werkgroep
onderwijs is van start, veel inhoudelijke zaken zijn al met elkaar vergeleken. Het lijkt
erop dat veel methoden en werkwijzen van beide scholen op elkaar lijken. Waar er
verschillen zijn wordt door de werkgroep onderwijs gekeken hoe dit op te lossen.
Ook start het traject rondom de vormgeving van de identiteit. Hier is ook een werkgroep
voor ingericht, de namen van de deelnemers vindt u onderaan dit bulletin. De extern
deskundige, Aafke Reinders belegt op dit moment de eerste bijeenkomst, het idee is dat
er op korte termijn ook een ouderavond wordt georganiseerd. Daar ontvangt u dan
natuurlijk een uitnodiging voor.
Huisvesting is een belangrijk onderwerp van gesprek in dit traject. In het vorige
fusiebulletin hebben we u reeds geïnformeerd over het feit dat de gemeente vasthoudt
aan het standpunt om de voorgenomen fusieschool in Donkerbroek te huisvesten in een
aangepast en uitgebreid schoolgebouw van het Startblok. Hierbij wordt een gedragen
verkeersplan meegenomen.
Hiervoor is een projectleider Huisvesting aangetrokken die dit hele traject gaat
begeleiden, zijn naam is Erik de Boer. Er wordt een aparte werkgroep voor in het leven
geroepen die zorgt voor voldoende input waar dit mogelijk is. Ook de verkeerssituatie
wordt hierbij meegenomen.
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.
Is dat niet voldoende, dan kunt u natuurlijk ook uw vragen stellen aan de directie van de
scholen of aan de projectgroepleden.
Met vriendelijke groet,
De projectgroep

Namen van de leden van de werkgroep identiteit
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