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In dit schooljaar vindt er een onderzoek plaats naar
hoe het nieuwe kindcentrum voor De Wiekslag
en Wereldwijzer vorm moet krijgen en hoe daarbij
samen met beoogd partner Puck&Co een eigentijds
concept voor 0 tot en met circa 13 jaar kan worden
neergezet. Middels nieuwsbrieven blijven we u op de
hoogte houden van de stand van zaken.

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de
uitkomsten van het eerste deel van het onderzoek,
wordt er ingegaan op de gesprekken hierover met de
teams en medezeggenschapsraden in de afgelopen
periode en blikken we vooruit op de periode tot en
met augustus 2021.

Esther Jobsen en Frank de Bruin



Eerst wilden we weten welke variant het
meest de voorkeur geniet om verder uit te
werken. Daar is een projectgroep met
teamleden en de directeuren van beide
scholen mee aan de slag gegaan.  
Vanaf volgende week start het tweede deel.
Dan gaat het om de verdere uitwerking, het
elkaar nog beter leren kennen, het in kaart
brengen van de gevolgen en de vertaling naar
eisen en wensen voor de nieuwbouw.  

Stap voor stap willen we toewerken naar een
nieuw Kindcentrum in Duiven voor De Wiekslag
en Wereldwijzer. Een plek waar kinderen en
ouders zich thuis voelen. Dat doen we niet alleen.
Daar zijn en worden leerkrachten, ouders en
leerlingen bij betrokken. Maar ook partners zoals
de gemeente en Puck&Co. Dat vraagt veel van
iedereen. De coronabeperkingen helpen daar
niet aan mee en ondertussen moet alles ‘gewoon’
door gaan.  

In de afgelopen nieuwsbrief bent u geïnformeerd
over het onderzoek naar de toekomst van de
huidige Wereldwijzer en De Wiekslag. Er is
uitgelegd dat we het onderzoek in twee delen
hebben opgeknipt. 

1.

2.

Zo rond de jaarwisseling is het eerste deel
afgerond. Met een rapportage, waarin
onderbouwde conclusies en aanbevelingen zijn
opgenomen, waarover ook met de beide teams
en medezeggenschapsraden het gesprek is
aangegaan. We zetten het hiernaast uiteen.

Onderzoek
Gaandeweg de gesprekken werd het de
projectgroep duidelijk dat de variant waarin
Wereldwijzer en de Wiekslag alleen zouden gaan
samenwerken, eigenlijk heel veel lijkt op ‘niets
doen’. Het veronderstelt dat je de huidige twee
scholen zo ‘op kunt pakken’, kunt voorzien van
nieuwe huisvesting en dan hoopt dat daarmee
problemen zijn opgelost. Een van die problemen is
dat het aantal leerlingen afneemt door de krimp
van leerlingen in Duiven. Daardoor neemt de druk
op leerkrachten steeds verder toe. Zo kunnen de
scholen te maken krijgen met een toename van
het aantal combinatiegroepen, terwijl de
hoeveelheid werk hetzelfde blijft. Het wordt dan
een steeds grotere opgave om de kwaliteit van
onderwijs te blijven garanderen.  Het leidt
uiteindelijk ook tot onzekerheid voor leerkrachten
en ouders: hoe lang kunnen we dit volhouden?
Moeten we anticiperen op een mogelijke sluiting?
Of juist niet, omdat we dan het proces van sluiting
juist versnellen?  

Naast deze argumenten, die meer gaan over het
‘moeten’, werd al pratende ook steeds duidelijker
dat de leerkrachten er samen meer uit
willen en kunnen halen. Juist om van elkaar te
leren, elkaar op te zoeken. Blijven het twee
scholen, dan zal wellicht een vorm van
concurrentie ontstaan en dat onder 1 dak.
 
In een samengevoegde school zal daarnaast meer
ruimte ontstaan voor maatwerk en beter
onderwijs. Daar komt bij dat op een
samengevoegde school alle activiteiten verdeeld
worden over een groter team van leerkrachten,
waardoor zij minder extra taken hebben boven
hun klassentaken. Het idee is dat er dan meer tijd
overblijft om na schooltijd aan klasgebonden
taken te besteden, wat de kwaliteit van het
onderwijs ten goede zal komen. 

(tekst loopt door op volgende pagina)

NAMENS COLLEGE VAN BESTUUR
Beste ouders/verzorgers,



Laat ons op termijn één school worden.
Geef ons daarbij tijd om dit zorgvuldig uit te
werken. Een proces om naar elkaar toe te
groeien kost tijd en verdient zorgvuldigheid.
Wees duidelijk over de planning en de te
zetten stappen. Onduidelijkheid is niet goed
voor de leerkrachten, maar zeker niet voor de
leerlingen en ouders.
Laat ons, op weg naar een mogelijke
samenvoeging, al wel steeds meer
samenwerken. Niet alleen in de dagelijkse en
onderwijsinhoudelijke gang van zaken, maar
ook om het moment voor te bereiden dat de
scholen fysiek samen worden gevoegd. Op
moment van de daadwerkelijke
samenvoeging is er sprake van één team dat
zich inzet voor de beste school van Duiven.

Er is ook gekeken naar de huidige verschillen
tussen beide scholen. Deze zijn onderwijskundig
niet groot. In een samengevoegde school kunnen
de ingezette onderwijsverbeteringen met een
groter team en daarmee meer slagkracht,
doorontwikkeld en verbeterd worden.

Ook heeft de projectgroep eerst gesprekken
gevoerd over de wijze waarop aandacht wordt
besteed aan levensbeschouwing in  brede zin.
Dat wat je kinderen gunt, hoe je met elkaar
omgaat in de groep en in de school, welke
waarden en normen belangrijk zijn etc. De
verschillen lijken niet al  te groot voor wat betreft
het thema ‘identiteit’. Het is natuurlijk zo dat de
scholen een eigen historie en identiteit hebben
en dat er verschillen zijn, maar die lijken de
projectgroep niet onoverbrugbaar. Zonder
hierover te licht te willen denken, trouwens. Dit is
een belangrijk aandachtspunt voor het vervolg
van het onderzoek.

Advies
Kort samengevat is het advies van de
projectgroep: 

1.
2.

3.

4.

Besluit college van bestuur
Als college van bestuur hebben we deze
conclusies en aanbevelingen overgenomen en
verwerkt in het tussentijdse besluit om alleen het
scenario van samenvoegen verder uit te werken. 
Nadat de medezeggenschapsraden hierin nog
kritisch hebben meegelezen is dit besluit
aangepast en definitief gemaakt. In het vervolg van
deze nieuwsbrief (zoals in ‘veel gestelde vragen en
antwoorden), wordt hierop verder ingegaan. 
 
Samenwerking met de gemeente en Puck & Co
We zijn hierover ook in gesprek gegaan met de
gemeente en onze beoogd partner binnen het
Kindcentrum, Puck&Co.  Daarover willen wij u
meer vertellen in de eerstvolgende nieuwsbrief.

Het tweede deel van het onderzoek zal in de
tweede helft van dit schooljaar plaatsvinden.
Hierin zult u als ouders worden uitgenodigd om
mee te praten en mee te denken. 

Als college van bestuur, maar ook de lerarenteams
en MR's van beide scholen, zien wij de kansen om
van dit proces en traject en een succes te maken.
We hebben daarom al het vertrouwen in het
vervolg.

met vriendelijke groet, mede namens mijn collega-
bestuurder Jos Boonman,

Pieter-Jan Buhler 
(voorzitter College van Bestuur LiemersNovum)

NAMENS COLLEGE VAN BESTUUR
Beste ouders/verzorgers,



Zoals in het vorige deel ’vervolgtraject’
aan de orde kwam: in de periode tot
en met augustus 2021 gaan we met
heel veel thema’s aan de slag. Zo
wordt de nieuwbouw voorbereid en
wordt er een eigentijds concept
ontwikkeld voor het kindcentrum. Ook
worden de gevolgen voor een
samenvoeging van Wiekslag en
Wereldwijzer verder in kaart gebracht.
Dit wordt in allerlei werkgroepen
opgepakt door de beide teams. 

We maken hierbij graag gebruik van de
kennis, kunde en betrokkenheid van
ouders. We willen de komende
periode op meerdere thema’s ook met
ouders van beide scholen en Puck&Co
in gesprek. We gaan graag met u in
gesprek en hopen met de expertise,
ervaringen, wensen en verwachtingen
van u als ouders een krachtig nieuw
IKC neer te zetten in Duiven.

De thema's die we onder andere graag
met ouders bespreken zijn 'onderwijs &
identiteit', 'onderwijs & huisvesting' en
'aanbod voor kinderen van 0 tot 13
jaar'. We zijn bezig met het uitwerken
van geschikte online en/of live
bijeenkomsten. We hebben de
voorkeur om dit live te doen, maar we
weten tegelijkertijd dat de maatregelen
ons daarin kunnen beperken. We
blijven de gezondheid van ons allen
voorop stellen.
Met deze bijeenkomsten willen we niet
te lang wachten. Mocht u hierin graag
mee willen denken, willen praten of
willen ontwikkelen, dan kunt u zich vast
melden bij de directeur van uw school:

Frank de Bruin 
(De Wiekslag & ds Jonkersschool)
directie.wiekslag@liemersnovum.nl 

Esther Jobsen (Wereldwijzer)
directie.wereldwijzer@liemersnovum.nl

DOET EN DENKT U MEE?
Oproep aan ouders



Achtergrond
Toen een paar jaar geleden bekend werd, dat er ruimte zou ontstaan voor
nieuwbouw voor De Wiekslag, was meteen duidelijk dat het gebouw gedeeld zou
moeten worden met een andere school. Als zelfstandige school zijn we te klein.
Dat betekent samenwerken met een andere school. Hoe? Dat wisten we nog niet
precies. Dat wordt nu steeds duidelijker. Wel weten we uit ervaring met samenwerken
(Het Veer en de Ds. Jonkersschool) dat het grote uitdagingen met zich meebrengt.
Toch zien we dit project met vertrouwen en enthousiasme tegemoet! 
 
Kennismaking MR Wereldwijzer
Als MR nemen we de rol aan van een positief kritische vertegenwoordiger van
ouders en personeel. Het was fijn dat we al in het begin van het traject kennis
konden maken met de MR van Wereldwijzer. Dat was in de fase dat de locatie voor
de nieuwbouw bepaald moest worden. Wat we met de MR van de Wereldwijzer delen
is een kritisch blik én een vergelijkbaar doel voor ogen: een mooie school waar
goed onderwijs gegeven wordt en waar kinderen en ouders zich gezien, gehoord en
welkom voelen!
 
Scenario’s samenwerking
Nu is het de vraag: Hoe gaat die samenwerking er straks uitzien? Daarvoor
zijn een aantaI scenario’s uitgewerkt. Onder begeleiding van Dimitri van Hekken
is er ruimte geweest om met de bestuurders te spreken over het proces en de scenario’s.
Dit heeft geleid tot een voorkeursscenario en een plan van aanpak waar wij ons
in kunnen vinden. De uitkomsten op dit moment zijn voor ons ook logische
uitkomsten. Onze opmerkingen en aanvullingen zijn hierin meegenomen. 
 
Betrokkenheid ouders
Ons werk is echter nog niet klaar. Wij blijven nauw betrokken bij het
proces en sturen nu aan op actieve betrokkenheid van ouders. Het personeel is
al op verschillende momenten actief betrokken geweest in het proces. Dit heeft
tot richting, ideeën en positieve energie geleid. En een heel mooie basis om
met jullie ouders op verder te bouwen! In de komende maanden worden jullie meer
betrokken.
 
Mochten jullie hier al ideeën over hebben of misschien gewoon eens van
gedachten willen wisselen, dan staan wij altijd open voor een gesprek!

Namens de MR De Wiekslag.

Suzanne de Kleyn
mr.wiekslag@liemersnovum.nl

NAMENS DE MR
De Wiekslag



De deelraad Wereldwijzer is het medezeggenschapsorgaan van Wereldwijzer. Omdat
Wereldwijzer officieel één school vormt met Toermalijn is het geen MR maar een deelraad.
Gelukkig is in de afgelopen periode het medezeggenschapstatuut van Liemers Novum zo
aangepast dat de deelraad in feite hetzelfde is als een MR. Belangrijk is om te weten dat de
deelraad bestaat uit een personeelsgeleding in de personen van Marieke Jansen en Janneke
Altena en een oudergeleding bestaande uit Femke de Groot en Dan Assendorp. 
Door de lockdown is het als oudergeleding wat lastiger om zichtbaar te zijn op het
schoolplein maar we zijn wel bereikbaar! Juist nu we druk bezig zijn met de plannen voor
nieuwbouw en samenwerking met De Wiekslag is het belangrijk contact te houden. Zijn er
vragen of opmerkingen (ook naar aanleiding van deze nieuwsbrief) dan kun je gewoon
mailen naar mr.wereldwijzer@liemersnovum.nl.

Als deelraad Wereldwijzer worden we sterk betrokken bij het hele proces rond de
nieuwbouw van de Wiekslag en de Wereldwijzer. Nog belangrijker is de toekomstige
samenwerking tussen Wereldwijzer en de Wiekslag. Beide teams van de scholen hebben al
intensief met elkaar gesproken maar nu is het belangrijk dat ook de ouders geïnformeerd en
gehoord gaan worden. De deelraad heeft hier een belangrijke rol. Via deze nieuwsbrief
worden de ouders namens directie en team van Wereldwijzer en het bestuur van Liemers
Novum geïnformeerd en het is prettig dat de deelraad hier via dit stukje ook een (kleine) rol
in kan hebben. Er zijn al een aantal belangrijke stappen gezet in het proces en het bestuur
van Liemers Novum heeft al een heel duidelijke denkrichting hoe de samenwerking tussen
beide scholen vorm gaat krijgen en daar heeft de deelraad inmiddels al op gereageerd.
Samenwerken, in wat voor vorm dan ook, tussen twee krimpende scholen die dicht bij elkaar
liggen, op termijn hetzelfde gebouw gaan delen en waarvan de teams zeggen dat ze op het
gebied van onderwijs veel overeenkomsten hebben moet niet ingewikkeld zijn en daar wil de
deelraad graag aan meewerken. Het belangrijkste punt van discussie zal waarschijnlijk de
grondslag worden, de Wiekslag is protestants christelijk en Wereldwijzer is een openbare
school. Het lijkt een wereld van verschil maar in de praktijk valt dat erg mee. De deelraad
gaat in het vervolgproces, waarover in deze nieuwsbrief vast meer is te lezen, hier de open
discussie over aan. We houden wel in ons achterhoofd dat de ouders onder andere voor
Wereldwijzer hebben gekozen omdat het juist een openbare school is.

Wilt u naar aanleiding van wat er in deze nieuwsbrief staat, uw gedachten en mening delen
met de deelraad dan bent u daar voor van harte uitgenodigd. De deelraad heeft geen
zeggenschap, kan dus niets beslissen, maar kan wel, gevraagd en ongevraagd advies geven
en in een aantal gevallen moet er zelfs instemming gevraagd worden. Het is gebleken dat de
directie van Wereldwijzer en het bestuur van Liemers Novum altijd open staat voor advies
en dat er secuur omgegaan wordt met de medezeggenschap. Dat is heel fijn werken!

Namens de deelraad Wereldwijzer,

Dan Assendorp
mr.wereldwijzer@liemersnovum.nl

NAMENS DE DEELRAAD
Wereldwijzer



VEEL GESTELDE VRAGEN

We gaan ervoor om op 1-8-2023 het nieuwe
gebouw in gebruik te kunnen nemen. 
Op weg daar naar toe zullen er allerlei
tussentijdse momenten zijn. Zo willen we voor
het einde van dit schooljaar een definitief
besluit kunnen nemen over de mogelijke
samenvoeging van beide scholen in het nieuwe
Kindcentrum. En we willen snel na de zomer
aan de slag met het selecteren van de architect.

We beantwoorden vragen die bij ons binnen komen.

1) Wanneer gaat het allemaal
plaatsvinden?

Om te beginnen ziet het bestuur identiteit
niet alleen hoe de school ‘formeel is
geregistreerd’ bij het ministerie, of alleen
hoe de school zich naar buiten toe
presenteert of alleen hoe dit in een
schoolplan wordt benoemd, voor welke
methode wordt gekozen, welke vieringen
worden gedaan. Of alleen hoe het in
gedrag tot uiting komt. Wat mensen (jong
en oud) laten zien in hoe ze omgaan met
elkaar. De identiteit van de school komt in
al die aspecten terug.
De nieuwe identiteit zal recht doet moeten
doen aan hetgeen hierin opgaat. Dat het
een school wordt waar verhalen
samenkomen. De ene school haalt hierbij
inspiratie uit de levensbeschouwelijke
traditie, de andere school sluit aan op
andere bronnen.

Wanneer beide worden samengevoegd, zal de
nieuwe school zich niet meer presenteren als
‘openbaar’ of  'protestant christelijk' (PC). De
vraag vervolgens is: wat dan wel? 
In de komende tijd wordt dit verder
uitgewerkt. Om hieraan richting te geven, heeft
het college van bestuur wel een aantal
uitspraken gedaan.

1.

2.

3)  Wat betekent een mogelijke
samenvoeging voor het openbare
karakter van Wereldwijzer of juist 
de PC-identiteit van De Wiekslag?

2) Hebben de beslissingen die
genomen moeten worden voor
De Wiekslag en Wereldwijzer
alleen te maken met deze twee
scholen of spelen er ook nog
andere dingen mee?
In Duiven is de afgelopen jaren sprake geweest
van een afname van het aantal leerlingen. Per
wijk kan dit enorm verschillen.
Daarnaast heeft de gemeente in 2018 het
besluit genomen om nieuw te bouwen en
is voor zowel De Wiekslag als Wereldwijzer in
2019 de locatie aan de Goudhaanstraat
aangewezen.



VEEL GESTELDE VRAGEN

Nee, dat betekent het uitdrukkelijk niet. We
kunnen ons voorstellen dat deze vraag leeft
onder ouders. In dit stadium kunnen we nog
niets vertellen over de indeling van groepen of
groepsgroottes. Daar zal in de komende jaren
onderzoek naar worden gedaan. En daar zal
het beleid van LiemersNovum als kader worden
gehanteerd.

We beantwoorden vragen die bij ons binnen komen.

5) Betekent samenvoegen van de 
twee teams, leerlingen en ouders,
ook automatisch (te) grote groepen?

In de komende periode wordt alles verder
uitgewerkt en is ook de expertise en
betrokkenheid van ouders meer dan welkom.
Zie eerder in deze nieuwsbrief de thema’s.

Wanneer op alle thema’s een verdere
uitwerking heeft plaatsgevonden, de gevolgen
verder in kaart zijn gebracht, dan zal het
bestuur van LiemersNovum in samenwerking
met de medezeggenschapsraad/deelraad een
informatiebijeenkomst en aansluitend een
ouderraadpleging organiseren. De uitkomsten
worden vervolgens meegenomen in de
afronding van de besluitvorming.  
Hierover worden ouders op een later moment
nog geïnformeerd.

De uitkomsten van het onderzoek zullen
tussentijds met de medezeggenschapsraden
worden besproken en uiteindelijk ook ter
advies of ter instemming worden voorgelegd.

7) Wanneer kan ik als ouder
meedoen, meedenken of aan-
geven wat ik van de plannen vind?

6) Wat is de rol van beide
medezeggenschapsraden?

Deze zijn vroegtijdig betrokken bij het traject,
denken kritisch mee op zowel inhoud als proces
(en dat heeft o.a. geleid tot aanpassingen in het
plan van aanpak en tussentijdse resultaten) en
hebben namens alle ouders en personeelsleden
een formele betrokkenheid. 

4) Ik heb bewust gekozen voor
een kleine school. Wordt de
nieuwe school dan alsnog niet
een grote school?
In de projectgroep is het onderwerp
kleinschaligheid voor beide scholen als sterkte
naar voren gekomen. Op beide scholen kiezen
ouders onder andere voor kleinschaligheid,
laagdrempeligheid en toegankelijkheid.
Mochten de scholen worden samengevoegd,
zal het alsnog gaan om een kleine school van
zo’n 175  leerlingen. De komende periode
zullen we verder uitwerken hoe we deze
sterktes in een nieuw gebouw kunnen blijven
behouden.



Samen werken we aan een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) in Duiven. Een plek, die aan de
ene kant heel vertrouwd aan zal voelen voor medewerkers, ouders en kinderen van
Wereldwijzer, De Wiekslag en Puck&Co. En waar er aan de andere kant ook veel nieuw zal
zijn. Gedurende deze periode worden ouders, leerlingen en team, onder andere via
nieuwsbrieven, op de hoogte gehouden van de voortgang. 

Heeft u vragen of wilt u een opmerking maken? Weet dat (ook) in deze Coronaperiode onze
deur spreekwoordelijk open staat. Wij realiseren ons dat deze nieuwsbrief mogelijk ook
vragen, of een behoefte aan een gesprek oproept. Graag hadden we u daarom ontmoet aan
het schoolhek of op school. Door de beperkende maatregelen is dat helaas niet mogelijk.

Toch willen we voorkomen dat u met deze vragen niet blijft rondlopen. Heeft u vragen voor
ons, mogelijk uit bezorgdheid of juist nieuwsgierigheid? Neemt u dan contact met ons op via
onderstaand e-mailadres. We maken graag tijd vrij om met u in gesprek te gaan. Door ons
een bericht te sturen, kunnen we deze behoefte inventariseren en maken we tijd vrij voor
een reactie en/of een online ontmoeting.
Waar mogelijk zullen we gestelde vragen ook terugkoppelen in volgende nieuwsbrieven. U
kunt ons altijd bereiken per e-mail of telefoon. We willen u begin maart middels een
volgende nieuwsbrief informeren over de stand van zaken op dat moment.

Wij zien uit naar dit mooie, interessante, maar ook spannende traject. U weet ons te vinden!

Met vriendelijke groet,

Esther Jobsen (directeur a.i. Wereldwijzer)
directie.wereldwijzer@liemersnovum.nl
0316 - 261604

Frank de Bruin (directeur De Wiekslag)
directie.wiekslag@liemersnovum.nl
0316 - 262860

AFSLUITING


