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VAN DE DIRECTIES
Esther Jobsen en Frank de Bruin

Al een aantal jaren staat nieuwbouw voor De Wiekslag
en Wereldwijzer op de gemeentelijke agenda. In 2018
heeft de gemeente Duiven in het integraal
huisvestingsplan beschreven dat er voor De Wiekslag
en Wereldwijzer nieuw gebouwd gaat worden en dat
dit gebouw volgens de plannen in 2023 wordt
opgeleverd. Dit willen wij doen met ons beoogde
opvangpartner Puck&Co. Deze nieuwbouwplannen
zien wij als een mooie kans!
Middels nieuwsbrieven willen wij u de komende
periode meenemen in de ontwikkelingen aangaande
de nieuwbouw en de mogelijke samenwerking van
beide scholen. Dit is de eerste nieuwsbrief.

VAN DE DIRECTIES
Beste ouders/verzorgers,
Op 6 december 2019 heeft u een brief ontvangen
van het college van bestuur van LiemersNovum.
Daarin werd gecommuniceerd dat na een
zorgvuldige locatiestudie, waarbij de MR cq.
deelraad
betrokken
was,
de
locatie
Goudhaanstraat in Duiven is uitgekozen als
locatie voor het nieuw te bouwen Kindcentrum
voor De Wiekslag en Wereldwijzer. Dit is de
locatie waar op dit moment De Wiekslag is
gehuisvest, met daarbij het naastgelegen
voetbalveld. Nu de locatie bekend is, gaan we
bekijken hoe we het nieuwe gebouw gaan
betrekken. Dat kan namelijk in allerlei varianten:
1. We kunnen zonder enige vorm van
samenwerking het gebouw betrekken: ‘rug
aan rug’;
2. We zoeken de samenwerking op allerlei
thema’s op, zoals op personeel vlak of
gedeeld onderwijs aanbod;
3. We worden binnen het IKC als scholen
samengevoegd.
In de periode tot en met juli 2021 wordt daarom
niet alleen de nieuwbouw voorbereid, maar vindt
ook een onderzoek plaats naar de toekomst van
Wereldwijzer en De Wiekslag. Dat wordt gedaan
door die toekomst eerst in allerlei varianten te
beschrijven en vervolgens deze elk vanuit
verschillende invalshoeken te beoordelen.
Een groep leerkrachten van beide scholen en de
twee directeuren, hebben dit onder begeleiding
van onze adviseur Dimitri van Hekken opgepakt.
Zij komen alles afwegende met een advies aan de
stuurgroep: welke variant krijgt de voorkeur om
verder te worden uitgewerkt en waarom?

De stap daarna is de uitwerking en het onderzoek
naar de gevolgen daarvan. Dit alles wordt gedaan
op basis van een plan van aanpak, waarover ook
is gesproken met de deelraad van Wereldwijzer
en de medezeggenschapsraad van De Wiekslag.
In de komende periode willen we alle ouders,
leerkrachten en de buurt zo goed mogelijk
informeren en waar mogelijk betrekken bij het
onderzoek en de stappen naar een nieuw IKC,
door nieuwsbrieven, door het organiseren van
bijeenkomsten of door een individueel gesprek.
Heeft u vragen of wilt u een opmerking maken?
Weet dat (ook) in deze Coronaperiode onze deur
spreekwoordelijk open staat. Blijf met deze
vragen niet rondlopen maar bespreek deze met
ons. Waar mogelijk zullen we gestelde vragen ook
terugkoppelen in volgende nieuwsbrieven. U kunt
ons altijd bereiken per e-mail of telefoon.
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

De MR's van beide scholen zijn en blijven nauw betrokken bij
dit proces en de communicatie naar u als ouder.

VOORTVAREND EN ZORGVULDIG
Beschrijving van het proces
Zoals gezegd, zullen we de komende periode eerst gebruiken om de drie varianten te beschrijven, uit te
werken en te beoordelen. Dit wordt gedaan door een groep leerkrachten van beide scholen, de twee
directeuren, de stafmedewerkers en onder begeleiding van de extern adviseur. Zij komen met een
advies naar de bestuurder: welke variant krijgt van ons de voorkeur om verder uitgewerkt te worden?
Allerlei aspecten worden meegenomen, zoals: de overeenkomsten/verschillen in het onderwijs, het
aantal leerlingen nu en in de toekomst, kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes.
Alles afwegende neemt de bestuurder hierover een besluit, waarop ook wordt afgestemd met de
medezeggenschapsraad/deelraad.
Vanaf 2021 wordt deze voorkeursvariant verder uitgewerkt en worden de gevolgen ervan in kaart
gebracht. Leerkrachten (van beide scholen samen) gaan hiermee tijdens studiedagen in werkgroepen
aan de slag. Ook zullen we het gesprek aangaan met ouders en leerlingen en voor/met hen
bijeenkomsten organiseren over thema’s die belangrijk zijn in het nieuwe IKC.
Hoe precies weten we nog niet, dat hangt om te beginnen af van hoe het tegen die tijd gaat met Corona.
Ook hangt het af van welke variant de voorkeur krijgt. In de ene variant gaat het om elkaar beter te leren
kennen als ouders op het plein, terwijl het in de andere gaat om samen school en IKC worden.
Wat het ook wordt, het start met elkaar beter leren kennen, zoals ook leerkrachten van de scholen.

UIT DE TEAMS
Een eerste kennismaking met elkaar

Ons team was voor de eerste
bijeenkomst nieuwsgierig naar het
team van De Wiekslag. We hebben in
kleine
groepjes
ervaringen
uitgewisseld en elkaar meer verteld
over onze scholen. Hierbij viel het me
op dat gespreksleider Dimitri ons echt
moest stoppen, omdat de interesse in
elkaar oprecht was en we meer van
elkaar wilden weten en leren. We
herkenden
elkaars
ervaringen,
betrokkenheid en liefde voor het
onderwijs. Het was mooi om te horen
dat ze op De Wiekslag ook met
eigenaarschap voor kinderen bij het
leren aan de slag zijn. Bij het onderling
nabespreken op onze school hing er
een positieve sfeer omdat de
bijeenkomst ons energie had gegeven
door de fijne uitwisseling

Het team van De Wiekslag heeft voor
het eerst kennis gemaakt met de
collega's van Wereldwijzer. Ook al
staan de scholen best dicht bij elkaar
in de buurt, we kenden elkaar
nauwelijks. Met de komst van een
nieuw
schoolgebouw
in
het
achterhoofd, hebben we elkaar leren
kennen. Wat mij erg aansprak bij
Wereldwijzer is dat zij, net als op De
Wiekslag, oog hebben voor het
individuele kind. Ieder kind mag er zijn
zoals hij of zij is en dat dragen wij
beiden uit in ons onderwijs. Ook
herkende ik de kleinschaligheid. Het
was goed om deze overeenkomsten te
zien.
(juf Aniek, groep 8 De Wiekslag)

(meester Ronald, groep 7 Wereldwijzer).

In september hebben beide teams elkaar voor het eerst
ontmoet, kennis gemaakt en is er besproken wat nieuwbouw
voor hen gaat betekenen.

VEEL GESTELDE VRAGEN
We beantwoorden vragen die bij ons binnen komen.

1) Is het al zeker dat het een
samenvoeging tot 1 school wordt?

2) Wat is de rol van de beide
medezeggenschapsorganen?

Nee, we staan aan het begin van een
traject, waarin verschillende mogelijkheden
worden onderzocht. De bestuurder van
LiemersNovum heeft aangegeven dat hij
hierover een goed onderbouwd besluit wil
nemen. Daarom worden alle varianten
onderzocht.

Deze zijn vroegtijdig betrokken bij het
traject, denken kritisch mee op zowel
inhoud als proces en hebben namens alle
ouders en personeelsleden een formele
betrokkenheid. De uitkomsten van het
onderzoek worden tussentijds met de
medezeggenschapsraden besproken.
Ook wil de MR haar achterban, alle ouders
en alle leerkrachten, goed (laten)
informeren.

3) Wat is de rol van de extern
adviseur Dimitri van Hekken?
Hij begeleidt het proces, adviseert over de
te
zetten
stappen
en
begeleidt
bijeenkomsten met de teams over de
genoemde
scenario’s
en
varianten,
onderwijsveranderingen/vernieuwingen.
Ook beoordeelt hij de communicatie.
Daarnaast wijst hij de beide MR-en op hun
rechten
en
plichten,
alsook
de
bevoegdheden
in
de
Wet
Medezeggenschap. Hij zet in op het
gemeenschappelijk belang. Daar waar
nodig is, nemen we de tijd (zorgvuldigheid)
en daar waar mogelijk en moet, pakken we
door (doortastend).

4) Wat vinden de leerkrachtenteams van dit traject?
Het mooiste is dat u ze dit natuurlijk zelf
vraagt als u hier nieuwsgierig naar bent. In
de nieuwsbrieven willen we ook met enige
regelmaat leerkrachten, ouders of kinderen
aan het woord laten. De eerste bijeenkomst
van de leerkrachten was gericht op
kennismaking en het bespreken van het
proces. Ook voor de beide teams is het een
spannend traject. Beide teams hebben een
positieve grondhouding en willen graag met
elkaar in gesprek en aan de slag. Ze zien
nieuwbouw als een mooie uitdaging en
kans voor de kinderen van onze scholen en
de overige kinderen uit de buurt!

VEEL GESTELDE VRAGEN
We beantwoorden vragen die bij ons binnen komen

5) Wat betekent dit traject voor Toermalijn en voor de ds Jonkersschool?
Het bijzondere van deze situatie is dat aan zowel De Wiekslag (ds Jonkersschool als
dislocatie), als aan Wereldwijzer (als nevenvestiging Toermalijn) een andere school
gekoppeld is.
De Wiekslag is in 2018 gefuseerd met de ds Jonkersschool. In de zomer van 2021 zal de ds
Jonkersschool sluiten. Een deel van de kinderen zullen hun schoolloopbaan gaan vervolgen
op De Wiekslag. Ook de ouders van de ds Jonkersschool zullen we dus informeren over dit
traject, aangezien een deel van de ouders van komend schooljaar betrokken is bij De
Wiekslag. Er wordt in feite op twee verschillende plekken in grote lijnen vergelijkbaar
onderwijs gegeven. Vanaf de zomer van 2021 is er alleen nog sprake van de hoofdvestiging
De Wiekslag.
Wereldwijzer is in 2014/2015 gefuseerd met Toermalijn. Toermalijn is de hoofdvestiging en
Wereldwijzer is de nevenvestiging. Beide scholen opereren echter als zelfstandige scholen
en kunnen ook zo gezien worden. Technisch is het echter wel één school. In deze brief
wordt daarom, als het gaat om de MR ook gesproken over een deelraad bij Wereldwijzer. Dit
komt omdat een school maar één MR kan hebben. Omdat Wereldwijzer en Toermalijn
zelfstandig opereren en we medezeggenschap belangrijk vinden in dit traject, is de
afgelopen periode ook gebruikt om medezeggenschap goed in te richten. Vandaar dat we
spreken over de MR van De Wiekslag en de deelraad van Wereldwijzer. Beiden hebben
dezelfde bevoegdheden.

AFSLUITING
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.
Voordat we daadwerkelijk het nieuwe gebouw kunnen betreden, zullen er nog veel stappen moeten
worden gezet en vragen beantwoord. In de komende periode wordt onderzocht op welke wijze het
IKC vorm krijgt. Gaan de teams van Wereldwijzer en De Wiekslag samenwerken maar blijven ze
twee aparte scholen? Of worden ze samengevoegd en ontstaat er iets nieuws? Welke kansen biedt
het nieuwe gebouw voor onderwijs en opvang?
Gedurende deze periode worden ouders, leerlingen en team, onder andere via nieuwsbrieven, op
de hoogte gehouden van de voortgang. Er komen veel gestelde vragen aan de orde, er worden
soms betrokken mensen geïnterviewd en er wordt terug- of vooruitgekeken op een bijeenkomst.
Ook kunnen er oproepen aan de lezers worden gedaan. De nieuwsbrief wordt telkens met de beide
medezeggenschapsraden en de beoogd partner op het gebied van opvang (Puck&Co) afgestemd.

