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Voor u ligt de eerste nieuwsbrief in het 

kader van het ontwikkelen van een 

nieuwe dorpsschool in Westwoud. Vanaf 

nu zal deze nieuwsbrief op gezette tijden 

verschijnen. De nieuwsbrief wordt 

verspreid onder de ouders en zal ook 

geplaatst worden op de websites van De 

Regenboog en ‘t Skitteljacht.  

Met deze nieuwsbrief willen wij u graag 

betrekken bij en op de hoogte houden 

van de ontwikkeling van een nieuwe 

dorpsschool in Westwoud. 

 

Wat vooraf ging 

Al geruime tijd wordt er gesproken over 

een mogelijke samenwerking tussen de 

twee basisscholen in Westwoud; rkbs De 

Regenboog en obs ’t Skitteljacht. Beide 

scholen hebben te maken met de 

gevolgen van de krimp, het aantal 

kinderen in Westwoud neemt geleidelijk 

aan af.  

 

Onder de bewoners en ouders in 

Westwoud is een beweging op gang 

gekomen die gebundeld is in de 

initiatiefgroep ‘1 school in Westwoud’, 

bestaande uit ouders uit Westwoud. 

 

De afgelopen jaren zijn er diverse 

verkennende besprekingen gevoerd over 

een mogelijke samenwerking van de 

beide basisscholen in Westwoud. 

Gesprekken tussen de beide betrokken 

schoolbesturen, de gemeente en de 

initiatiefgroep “1 school in Westwoud”.  

De schoolbesturen achten inmiddels deze 

fase van verkennen en oriënteren 

voldoende afgerond.  

De beide schoolbesturen vinden het van 

groot belang dat zowel de kwaliteit van 

het onderwijs als het behoud van de 

leefbaarheid in de kleine dorpen 

gewaarborgd worden. 

Stand van zaken 

De stichting Present en de stichting SKO 

de Streek spreken de intentie uit om te 

streven naar de totstandkoming van één 

gezamenlijke basisschool in Westwoud, 

die gehuisvest is op één locatie in 

Westwoud.  

Daartoe ondertekenen de schoolbesturen 

op 20 mei 2015 een intentieverklaring 

waarmee zij een project starten dat 

moet leiden tot de gezamenlijke Nieuwe 

Dorpsschool Westwoud. 

 

De beide schoolbesturen hebben een 

aantal randvoorwaarden benoemd 

waaraan deze gezamenlijke school dient 

te voldoen. Zo zullen beide 

onderwijsrichtingen, openbaar en 

katholiek, herkenbaar moeten zijn in de 

samengevoegde nieuwe dorpsschool.  

En de schoolbesturen stellen tevens als 

voorwaarde dat de gemeente op de 

kortst mogelijke termijn de huisvesting 

van de nieuwe dorpsschool op één 

locatie mogelijk maakt. 

 

Vervolg 

Het project “Nieuwe Dorpsschool 

Westwoud” gaat op basis van de 

intentieverklaring per direct van start. 

Daarbij wordt gewerkt aan de hand van 

een projectplan, zodat voor iedereen 

duidelijk is wat er gaat gebeuren, wie 

wat doet en in welk tijdpad er wordt 

gewerkt. 

Bij de verdere uitwerking en invulling 

van de nieuwe dorpsschool worden 

ouders en leerkrachten nauw betrokken 

in diverse werkgroepen, o.a. betreffende 

identiteit, onderwijskwaliteit, 

leerlingenzorg en ouderbetrokkenheid 

  



  

 

 

In de uitvoering van het project wordt 

tevens de mogelijkheid onderzocht om 

de samengevoegde school onderdeel te 

laten zijn van een integraal kindcentrum 

(IKC). Dat wil zeggen dat er in of bij het 

gebouw naast het onderwijs ook andere 

activiteiten kunnen plaatsvinden; zoals 

kinderopvang, peuterspeelzaal, 

buitenschoolse opvang, jeugdzorg, etc..  

 

De besturen streven ernaar om uiterlijk 

in het voorjaar van 2016 een definitief 

besluit te nemen over de samenvoeging 

van de beide huidige basisscholen in 

Westwoud.  

Deze besluitvorming wordt dan 

gebaseerd op een beslisdocument waarin 

de uitwerkingen van de verschillende 

werkgroepen worden gebundeld. 

Vanzelfsprekend worden bij die 

besluitvorming de daarvoor geldende 

formele procedures in acht genomen, 

bijvoorbeeld ten aanzien van de 

medezeggenschap. 

 

Projectstructuur 

Om de activiteiten in het project te 

stroomlijnen wordt gewerkt binnen een 

vastgelegde projectstructuur. De 

stuurgroep draagt de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid voor het project. 

De projectgroep draagt zorg voor de 

afstemming in de activiteiten. De 

werkgroepen voeren de activiteiten uit 

aan de hand van omschreven 

opdrachten. 

 

De stuurgroep bestaat uit: 

Mevr. M. Harlaar SKO de Streek 

Dhr. R. Bijlsma Present 

Dhr. J. van Ewijk Extern projectleider 

 

De projectgroep bestaat uit: 

Mevr. W. Klaasen dir. ‘t Skitteljacht 

Mevr. M. van Wijk dir. De Regenboog 

Dhr. J. Koster  MR ‘t Skitteljacht 

Dhr. P. de Boer MR De Regenboog 

Dhr. J. van Ewijk Extern projectleider 

 

De werkgroepen worden samengesteld 

vanuit de teamleden en ouders van de 

beide scholen. 

 

De initiatiefgroep “1 school in Westwoud” 

fungeert in het project als 

klankbordgroep om de verbinding met de 

bewoners en de ouders in het dorp te 

accentueren.  

 

Deze nieuwsbrief verschijnt onder 

verantwoordelijkheid van de Stuurgroep 

Nieuwe Dorpsschool Westwoud. 

Voor vragen, opmerkingen en of 

suggesties kunt u contact opnemen met 

de directeuren van de scholen. 

 


