
  

 

 

Nieuwe Dorpsschool Westwoud 
 

Aan alle ouders van de (toekomstige) kinderen op de basisscholen in Westwoud. 

 

 

Geachte ouders, 

 

In februari hebben wij u geïnformeerd over de voorbereidingen op de Nieuwe 

Dorpsschool Westwoud. We hebben u toen gemeld dat er voor de besluitvorming, 

gebaseerd op het eindrapport van de stuurgroep, meer tijd nodig was dan we verwacht 

hadden. We hebben u toen echter ook al gemeld dat we er van overtuigd waren dat we 

er uit zouden komen, maar dat het meer tijd en geduld van een ieder vraagt. 

 

We zijn verheugd u nu te kunnen melden dat uw en ons geduld beloond wordt. 

Het overleg tussen de bestuurders en de medezeggenschapsraden heeft er toe geleid 

dat, op verzoek van de medezeggenschapsraden, de besturen het eindrapport op een 

aantal punten hebben aangepast. En het overleg met de Nederlandse Katholieke 

Schoolraad (NKSR) heeft ertoe geleid dat de besturen de statuten op een aantal punten 

hebben aangepast. De formele goedkeuringsbrief vanuit de NKSR wordt nu spoedig 

verwacht. 

 

De besluitvorming wordt daarmee afgerond. Op donderdag 6 april 2017 vindt de 

feestelijke ondertekening van het Eindrapport van de Stuurgroep door de beide 

schoolbesturen plaats in de Schalm in Westwoud. Daarbij wordt de pers vanzelfsprekend 

ook uitgenodigd en er wordt een persverklaring opgesteld. Dus deze voor het dorp 

Westwoud heugelijke gebeurtenis zal niet aan uw aandacht ontgaan. 

 

De besturen constateren ook dat er daarmee dan echt een nieuwe fase aanbreekt; 

namelijk de laatste fase van de praktische voorbereiding op de samenvoeging van de 

scholen. We verheugen ons er enorm op om samen met u en de beide onderwijsteams 

de komende maanden te kunnen gaan richten op de laatste fase van de realisatie van de 

Nieuwe Dorpsschool Westwoud per 1 augustus 2017.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marlies Harlaar     Ruurd Bijlsma 

Bestuursdirectie SKO De Streek   College van Bestuur Stichting Present 

 


