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Nieuwsbrief 

 

Nieuwe Dorpsschool Westwoud 

 

Nr. 5, 29 juni 2016 
 

Geachte ouders, 
 

In het voorjaar van 2016 heeft de Stuurgroep Nieuwe Dorpsschool 
Westwoud besloten de startdatum voor de Nieuwe Dorpsschool Westwoud 

op te schuiven naar 01-08-2017. 
 

Hoewel het besluit tot uitstel door veel van de direct betrokkenen als erg 

teleurstellend werd ervaren, is de Stuurgroep, gebaseerd op dat besluit, in 
april 2016 in overleg getreden met alle direct betrokkenen uit de 

verschillende werkgroepen, de beide schoolteams, de gemeente en de 
beide onderwijsbesturen. De Stuurgroep heeft zich vervolgens gebogen 

over een aantal mogelijke scenario’s voor de samenwerking tussen de 
scholen in het schooljaar 2016-2017. Er zijn onder andere verschillende 

scenario’s besproken en op haalbaarheid getoetst waarbij al sprake zou 
kunnen zijn van het tijdelijk gezamenlijk huisvesten van de beide scholen 

op één locatie. Luisterend naar de verschillende geledingen binnen beide 
organisaties moest de Stuurgroep concluderen dat het niet mogelijk bleek 

om gedurende het schooljaar 2016-2017 al samen te gaan werken in één 
gebouw. Dit betekent dat de beide huidige scholen nog een schooljaar 

afzonderlijk op de eigen locatie blijven voortbestaan. Daarbij zal in 
onderlinge afstemming en overleg met de beide schoolteams worden 

gezocht naar zoveel mogelijk concrete samenwerking tussen de scholen. 

 
Op nadrukkelijk verzoek van de direct betrokkenen heeft de Stuurgroep 

besloten om de definitieve besluitvorming over de totstandkoming van de 
Nieuwe Dorpsschool Westwoud nog in het kalenderjaar 2016 af te ronden. 

De Stuurgroep stelt daartoe een tijdpad vast dat leidt tot afronding van de 
besluitvorming in de maand november 2016  

Het tijdpad is er daarnaast op gericht om rond de kerstvakantie de 
samenstelling van het nieuwe schoolteam inclusief directie gereed te 

hebben.  
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Hierdoor ontstaat er gebaseerd op het definitieve besluit tevens tijd en 
ruimte om de verdere uitwerkingen en concretiseringen van verschillende 

inhoudelijke aspecten, onderwijskundig, leerlingenzorg en 
levensbeschouwelijke identiteit, mede te laten vormgeven door een 

vroegtijdig samengesteld nieuw schoolteam voor de Nieuwe Dorpsschool 
Westwoud. 

In het schooljaar 2015-2016 is door een vijftal werkgroepen op 
verschillende terreinen gewerkt aan de gewenste vormgeving van de 

Nieuwe Dorpsschool Westwoud. Deze uitwerkingen vormen een stevige 
basis voor het nieuwe schoolteam om de vormgeving van de nieuwe 

school in nauwe samenwerking met de ouders verder te concretiseren. 
 

De Stuurgroep is zich ervan bewust dat het besluit tot uitstel en de 
daarmee ontstane onduidelijke situatie bij velen het vertrouwen in de 

totstandkoming van de Nieuwe Dorpsschool Westwoud geschaad zou 

kunnen hebben. 
We kunnen echter niet anders dan constateren dat de besturen de tijd 

nodig gehad hebben om een en ander hernieuwd met elkaar uit te lijnen 
en af te stemmen. Wij vragen daarvoor uw begrip. 

 
De Stuurgroep is verheugd u te kunnen melden dat het gezamenlijk 

perspectief, de totstandkoming van de Nieuwe Dorpsschool Westwoud, 
voor de besturen altijd richtinggevend is gebleven en nu door de 

concretisering van het besluitvormingstraject wederom onderstreept 
wordt. 

Wij wensen u een goede zomervakantie toe en we gaan samen met u het 
komende schooljaar de laatste stappen zetten om het gezamenlijke doel 

te realiseren: De Nieuwe Dorpsschool Westwoud.  
 

 

Met vriendelijke groet, 
 

De Stuurgroep Nieuwe Dorpsschool Westwoud 
 


