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Schooljaar 2020-2021 is de samenvoeging tussen De Wiekslag & Wereldwijzer onderzocht
en zijn afspraken gemaakt met Puck&Co en LiemersNovum over de samenwerking.
Schooljaar 2021-2022, dit jaar, wordt de samenvoeging voorbereid en wordt er al intensief
samengewerkt.
Schooljaar 2022-2023 zijn beide scholen samengevoegd tot één school op de locatie
Wereldwijzer ter overbrugging van de bouwperiode .
Schooljaar 2023-2024 gaan beide scholen met de kinderopvang als één IKC in een nieuw
gebouw

Op de eerste bladzijde leest u een korte samenvatting van wat er in deze nieuwsbrief staat.
Wilt u hier meer over weten, dan kunt u verderop in de nieuwsbrief hier meer over lezen.

In deze nieuwsbrief:
1. Een beschrijving van het proces:

2. Tijdelijke huisvesting vanaf schooljaar 2022-2023:
Vanaf volgend schooljaar, 2022-2023, gaan De Wiekslag en Wereldwijzer met Puck&Co (locatie
Wiekslag) gedurende de bouwperiode op locatie Wereldwijzer (dus tijdelijk ter overbrugging
tot nieuwbouw klaar is) gezamenlijk huisvesten in het gebouw van Wereldwijzer.

BOUW- EN SAMENVOEGINGSPROCES EN TIJDELIJKE HUISVESTING 



U leest in dit stuk wat er afgelopen jaar is gebeurd en hoe de komende jaren er op
hoofdlijnen uit komen te zien.

Terugblik:
Afgelopen jaar bent u veelvuldig geïnformeerd middels nieuwsbrieven en ouderavonden
over het onderzoek naar samenvoeging en de nieuwbouw. In de periode september –
december 2020 heeft een projectgroep van leerkrachten en de directeuren van beide
scholen, onder leiding van een onafhankelijke procesbegeleider Dimitri van Hekken drie
scenario’s onderzocht hoe beide scholen in een nieuw gebouw zouden komen. Van rug-
aan-rug (twee aparte scholen), samenwerking (twee scholen die intensief samenwerken) tot
samenvoeging (samenvoegen tot één school/IKC). 
Daaruit bleek dat het scenario ‘samenvoegen tot één school/IKC’ het
voorkeursscenario was.

In de periode januari tot juni 2021 hebben leerkrachten en een aantal medewerkers van
Puck&Co het scenario samenvoegen tot één school/IKC verder uitgewerkt. Daarbij is ook
veel input van ouders vergekregen. Zo is er een ouderavond voor Puck&Co in het Huis van
Droo geweest, is er een werkgroep identiteit gevormd met ouders en leerkrachten van
beide scholen die de levensbeschouwelijke identiteit verder onderzocht en uitgewerkt
hebben en zijn er meerdere avonden en denksessies georganiseerd waar ouders en
leerkrachten met elkaar hebben gebrainstormd over hoe het nieuwe IKC er qua
onderwijsinhoud, maar ook qua (buiten)ruimte uit kan komen te zien.

Uit dit onderzoek is rond juni 2021 naar voren gekomen dat het scenario samenvoegen tot
één school de voorkeur had en dat dit als voorlopig besluit aan ouders zou worden
voorgelegd. Het zou gaan om een samenlevingsschool/IKC, en niet meer om een
protestant christelijke of een openbare school.

In juni vorig jaar hebben alle ouders van De Wiekslag en Wereldwijzer de enquête
ontvangen om op te halen hoe dit voorlopige besluit ervaren wordt door ouders. Daarvan
heeft ruim 40% gereageerd met tips en tops. De input is door de MR, deelraad en het
college van bestuur besproken en meegenomen. 

Afgelopen juli is daarop door het bestuur van LiemersNovum, met instemming van de MR &
deelraad besloten dat beide scholen per 1 augustus 2022 zullen samenvoegen tot
één school.

BESCHRIJVING VAN HET PROCES1.



de werkgroep identiteit met ouders en leerkrachten de uitgangspunten van de
samenlevingsschool verder uitwerken, net als de methodiek voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Dit gebeurt onder begeleiding van een extern onafhankelijke adviseur;
de werkgroep IKC en doorgaande lijn met o.a. medewerkers van Puck&Co Huis van
Droo en leerkrachten de doorgaande lijn van 0 tot 6 jaar verder uitwerken;
de werkgroep taal/lezen en rekenen de methodiek, visie en aanpak voor deze
vakgebieden verder uitwerken;
de werkgroep visie op leren deze verder uitwerken en daarbij onder andere aandacht
hebben voor de zelfstandigheid/zelfredzaamheid van kinderen (eigenaarschap), het
klassenmanagement, spelend en bewegend leren, didactisch handelen (manier van
lesgeven).

Dit schooljaar, 2021-2022:
Dit schooljaar zal in het teken staan van het verder uitwerken van de samenvoeging. Zo zal 

Daarnaast wordt dit jaar het ontwerpproces van het gebouw vervolgd. Het programma van
eisen is vastgesteld. In de periode tot de kerstvakantie zullen de eerste ontwerpen gemaakt
worden en zullen er ook gesprekken met de buurt gehouden worden.
Ook zullen we op gezette momenten inloopmomenten of ouderavonden organiseren om u
mee te nemen in de uitwerking van de bouwplannen, de levensbeschouwelijke identiteit
etc. Schroom niet om tussentijds uw vragen te stellen en bij ons neer te leggen.

Dit jaar zullen we ook de samenwerking tussen onderwijs (De Wiekslag/Wereldwijzer) en
opvang (Puck&Co Huis van Droo & De Wiekslag) verder oppakken. De medewerkers zullen
elkaar vaker ontmoeten en in ontwikkelteams ook gezamenlijk werken aan het nieuwe IKC.
Tot slot, maar misschien wel het meest belangrijk, zal dit jaar gebruikt worden om elkaar
beter te leren kennen. Zo zullen we met elkaar kijken op welke manier de kinderen elkaar
en hun omgeving al kunnen leren kennen. Maar ook de ouderverenigingen en MR/deelraad
bijvoorbeeld, zullen komend jaar (verder) kennismaken en zich voorbereiden op de
samenvoeging. Over hoe we dit doen, houden we u op de hoogte.

Volgend schooljaar, 2022-2023:
Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt er al gesloopt en gebouwd op locatie De Wiekslag. De
Wiekslag, Wereldwijzer en Puck&Co De Wiekslag zullen dat jaar tijdelijk gaan huisvesten in
Wereldwijzer. Daarover leest u op de volgende bladzijde meer. Het zal vanaf dat jaar ook al
een gezamenlijk nieuw IKC zijn met een nieuwe naam.

Het jaar van de nieuwbouw, 2023-2024:
We hopen dat we vanaf 2023-2024 als één IKC, met een aanspreekpunt, in een nieuw
prachtig gebouw aan de goudhaanstraat zitten. Een IKC voor alle kinderen die voorheen op
Wereldwijzer, De Wiekslag of Huis van Droo zaten, maar ook voor veel andere kinderen uit
de wijk. Een IKC met een prachtige groene buitenruimte welke verbinding maakt met het
Droo-park. Een IKC waar één doorgaande lijn is van 0 tot 13 jaar in het spelen, leren en
ontwikkelen van kinderen!
Een IKC wat niet meer uitgaat van gescheiden opvang en onderwijs, maar dit ziet als één
gezamenlijke opdracht.



2. TIJDELIJKE HUISVESTING

Door op de huidige locatie van De Wiekslag te
blijven, blijft de school/IKC in de wijk en buurt waar
ook het nieuwe IKC komt.
Het huisvesten op Wereldwijzer heeft het voordeel
dat het huidige bouwvlak van De Wiekslag
grotendeels gebruikt kan worden om nieuw op te
bouwen. Dit heeft voordelen voor de buurt.
Tot de nieuwbouw blijven zitten op beide de
huidige scholen heeft als voordeel dat de
bovenbouw niet kort voor het einde van hun
basisschooltijd naar een ander gebouw moeten.
Op De Wiekslag blijven zitten tijdens de bouw
zorgt voor bouwoverlast en mogelijk zelfs voor
onveilige situaties.
Etc.

Om ruimte te maken voor de bouw en om zo vroeg
mogelijk één school/IKC te worden, zullen De
Wiekslag, Wereldwijzer en Puck&Co De Wiekslag
vanaf 2022-2023 tijdelijk gaan huisvesten op
Wereldwijzer. Hieronder leest u meer hierover.

In de aanloop tot dit besluit hebben we een aantal
mogelijkheden onderzocht. De mogelijkheid om niet
tijdelijk te huisvesten (Wereldwijzer en De Wiekslag
blijven op hun huidige plek), de mogelijkheid om deels
tijdelijk te huisvesten (de onderbouw op locatie De
Wiekslag en de bovenbouw op locatie Wereldwijzer) of
de mogelijkheid om helemaal tijdelijk te huisvesten
(volledig op locatie Wereldwijzer).

Er zijn voor alle scenario’s voordelen en nadelen te
bedenken.

Uiteindelijk is het volgende besluit genomen:
Wereldwijzer, De Wiekslag en Puck&Co De Wiekslag
gaan vanaf komend schooljaar, 2022/2023 in het
gebouw van Wereldwijzer.

In overleg met de gemeente worden er voor de
periode van tijdelijke huisvesting 2 noodlokalen
geplaatst op gemeentelijk terrein (dus niet op het
huidige schoolplein van Wereldwijzer);
Puck&Co De Wiekslag gaat met twee groepen
(dagopvang, peuteropvang, maar ook BSO) mee
naar de Wereldwijzer. Zo kunnen we optimaal
doorbouwen aan onze IKC gedachte.
We gaan op dit moment uit van 8 groepen voor
onderwijs en 2 groepen opvang.
Huis van Droo gaat dus niét eerder verhuizen, maar
blijft tot de oplevering van de nieuwbouw op hun
huidige locatie. Bij de oplevering van het nieuwe
gebouw zal opvang (Puck&Co) met 4 groepen in
het nieuwe IKC komen.

Uiteindelijke hebben naast de kosten, vooral het
beperken van de overlast voor de kinderen, de
veiligheid voor ouders en kinderen en de positieve
uitwerking op het samenvoegingsproces om al eerder
als nieuwe school/IKC met het nieuw gezamenlijk team
op één locatie te kunnen werken de doorslag gegeven
in het stuurgroep overleg met het bestuur, de
gemeente en de directie.

Dit betekent concreet het volgende:

Over de weg hier naartoe, zullen we u uiteraard blijven
informeren. Heeft u in de tussentijd vragen, blijf hier
alstublieft niet mee rondlopen, maar stel ze door ons te
bellen (0316-262860 of 0316-261604), een e-mail te
sturen naar frank.debruin@liemersnovum.nl of binnen
te lopen bij Frank de Bruin.

De weg naar de samenvoeging

Per 1 augustus 2022 als nieuw IKC op een tijdelijke locatie
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