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Sittard, maart 2016
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen op de basisscholen van Kindante
Geachte ouders/verzorgers,
Door middel van deze stichtingsnieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen rond ‘Spreiding
en Huisvesting’. Uiteraard kunt u voor concrete zaken over de school van uw kind(eren) ook altijd
terecht bij de directie van de school.
Stichtingsnieuwsbrief krijgt een bredere inhoud
Nadat er drie jaar via de stichtingsnieuwsbrief met u is gecommuniceerd over de achtergronden en de
gevolgen van het beleid naar aanleiding van de krimp gaat de brief een nieuwe inhoud krijgen. Er
wordt binnen Kindante nagedacht over welke informatie op welke wijze met u gedeeld kan worden. De
inhoud gaat dan over meer dan alleen het beleid “Spreiding en huisvesting”, maar ook over andere
thema’s als “Passend Onderwijs”, nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, speciale activiteiten van
Kindantescholen, de wijze waarop we talenten van kinderen willen ontwikkelen, kortom: al die zaken
die voor u en uw kinderen van belang zijn komen ook in de gewijzigde opzet van de nieuwsbrief aan
bod.
Informatie over ontwikkelingen binnen uw eigen school blijft u rechtstreeks via uw huidige school
ontvangen. De stichtingsbrief is vooral bedoeld om ontwikkelingen in de regio en Stichting Kindante in
algemene zin met u te delen.
Voor nu blijft de informatie nog even toegespitst op Spreiding en huisvesting. Op korte termijn mag u
meer informatie verwachten over de stichtingsbrief in haar nieuwe opzet. Die zal ook niet meer
maandelijks verschijnen, maar ongeveer eens per twee maanden.
De stand van zaken op dit moment
De veranderingen die binnen een regio / gemeente plaatsvinden, raken direct of indirect elke school.
Op dit moment kunnen we u de volgende ontwikkelingen melden uit de regio’s:
Algemeen:
Regionale procesbegeleider
Het ministerie van OC&W heeft een budget beschikbaar gesteld voor de aanstelling van een regionale
procesbegeleider. Deze zal mede zorg gaan dragen om in verschillende regio’s met de daar werkende
schoolbesturen en opererende gemeentebesturen het beleid tot stand te brengen, dat nodig is om op
een verantwoorde wijze te reageren op de krimp. Daarnaast is er de doelstelling om te zorgen dat er
ook in de toekomst een goede spreiding is van bereikbare duurzame onderwijsvoorzieningen, die een
kwalitatief goed ontwikkelingsaanbod kunnen realiseren op een financieel-economisch gezonde basis.
Kindante heeft het budget aangevraagd samen met collegabesturen Triade en SKOEM en de
gemeentes Sittard-Geleen en Echt-Susteren. We informeren u in de komende nieuwsbrieven over de
voortgang.
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Uitvoeringsagenda ‘Spreiding en huisvesting’
Voor alle gemeentes, waarbinnen Kindante haar kindvoorzieningen heeft, zal op basis van de meest
actuele gegevens over de ontwikkelingen van leerlingenaantallen, de exploitatiegegevens van
gebouwen en de in beeld gebrachte statussen van gebouwen in de nieuwe uitvoeringsagenda
“Spreiding en huisvesting” beschreven worden wat het toekomstperspectief is. De uitvoeringsagenda
is het directe gevolg van ontwikkelingen op onze scholen op het gebied van leerlingenaantallen en
omgevingsfactoren en ook van wijzigingen in landelijk beleid. Daarmee is meteen verklaard waarom
dit operationele beleidsstuk de naam “uitvoeringsagenda” heeft gekregen: het gaat niet om statische
beleidsvoornemens, maar er zal steeds geanticipeerd moeten worden op ontwikkelingen in omgeving
en beleid.
Regio Stein – Elsloo
 Het onderzoek naar de meest wenselijke en noodzakelijke vorm van kindvoorzieningen in Elsloo
onder leiding van Susanne Hannen is inmiddels gestart. Zij doet dat in opdracht van Kindante en
Movare samen met de leidinggevenden, teams, ouders en leerlingen van de huidige vier scholen
in Elsloo vanuit het perspectief dat in Elsloo het aantal onderwijsvoorzieningen terug zal moeten
naar maximaal twee Kindcentra. Uitgangspunt voor het onderzoek is het antwoord op de vraag:
welke ontwikkelingsbehoeften van kinderen hebben we in beeld en op welke wijze gaan we
binnen de toekomstige Kindcentra vormgeven aan deze behoeften.
Dat betekent dat gesprekspartners binnen het onderzoek zijn: ouders, teamleden en
kindpartners, om te onderzoeken welke kansen in perspectief liggen voor de toekomstige
Kindcentra in Elsloo.
 Het College van Bestuur van Kindante is in gesprek met de medezeggenschapsraad van
basisschool de triviant over het perspectief van de dislocatie in Meers. Doel is om op korte termijn
duidelijkheid te verschaffen over de toekomstige situatie van de triviant in het algemeen en van
de dislocatie in Meers in het bijzonder.
Regio Beek

Er zijn geen locatie specifieke mededelingen bij het verschijnen van deze nieuwsbrief.
Regio Schinnen – Munstergeleen
 Team en medezeggenschapsraad hebben recentelijk gesproken over het proces m.b.t. de
toekomst van basisschool St. Jozef in Doenrade. Het College van Bestuur van Kindante spreekt
regelmatig met het bestuur van Innovo. Tijdens het meest recente gesprek heeft er een verdere
verkenning plaatsgevonden op het gebied van het onderwijskundig beleid van beide besturen
met de overeenkomsten en de verschillen hierin. Wat betreft de huisvesting zal Kindante de
gemeente Schinnen verzoeken om het perspectief op één unilocatie voor Bingelrade, Jabeek en
Doenrade dit schooljaar kenbaar te maken. Dat perspectief is de alles bepalende voorwaarde om
tot overname over te gaan door de stichting Innovo van de school in Doenrade. Blijkt het
perspectief van een unilocatie niet realiseerbaar, dan gaat Kindante, zoals eerder in de
Stichtingsbrief is gecommuniceerd over tot sluiting van basisschool St. Jozef per 01-08-2017. Het
onderwijs in Doenrade voor het schooljaar 2016-2017 is gegarandeerd.
Regio Echt - Susteren en Maasgouw

Voor de medezeggenschapsraden van Christelijke basisschool de Vlinder, OBS het Palet
(Kindante) en BS de Tweesprong (SKOEM) heeft op woensdag 17 februari een openbare
bijeenkomst plaatsgevonden, waarin de Fusie Effect Rapportage (FER) is toegelicht. In de FER
staan de gevolgen van de fusie beschreven voor leerlingen, personeel en ouders. Tijdens de
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avond heeft de procesbegeleider van het fusietraject, Sjef Weijman, een hele reeks van
verhelderingsvragen toegelicht aan de leden van de medezeggenschapsraden. Bij die toelichting
waren ook een 35 tal ouders en leerkrachten van de drie scholen op de publieke tribune
aanwezig. De medezeggenschapsraden hebben inmiddels ingestemd met de Fusie Effect
Rapportage, waarmee de weg vrij is voor het verlenen van definitieve instemming met de fusie
per 01-08-2016.
Regio Sittard-Geleen

Basisschool Limbrichterveld kent dit schooljaar ten gevolge van de gefaseerde afbouw een
aanbod voor de groepen 5 t/m 8. In de praktijk maken daar 17 leerlingen gebruik van, waarvan er
14 komend schooljaar starten in het vervolgonderwijs. Het ministerie heeft inmiddels kenbaar
gemaakt dat de bekostiging van de school eindigt per 01-08-2016. De medezeggenschapsraad
van de school is op 25 februari geïnformeerd over het besluit dat de school per die datum
ophoudt te bestaan.
 Een krantenartikel van zaterdag 27 februari over basisschool de Tovertuin riep nogal wat vragen
op. Beschreven stond dat Kindante afziet van de sluiting van basisschool De Tovertuin. Die
informatie was echter niet correct en kwam voort uit de beantwoording in de gemeenteraad van
een motie, ingediend door een raadsfractie in 2013. Er was destijds sprake dat basisschool De
Tovertuin zou sluiten per 1 augustus 2015 als zelfstandige onderwijslocatie. Die voorgenomen
sluiting heeft Kindante tijdelijk geparkeerd en vervangen door het lopende onderzoek naar de
haalbaarheid en wenselijkheid van een vierde onderwijsvoorziening in Sittard Noord naast de
basisscholen Loedoes, de Sjtadssjool en Lahrhof.
De opbrengsten uit bovengenoemde onderzoek zijn bij het verschijnen van deze nieuwsbrief nog
niet gereed om te delen in deze nieuwsbrief. We zullen daar in een volgende editie op
terugkomen.

De gemeente Sittard-Geleen, de ouders en teams van SBO de Blinker en Station 29 zijn
geïnformeerd over het voorgenomen besluit om de doorstroomgroepen van Station 29 per 01-082016 onder te brengen op de locatie van SBO de Blinker. De huisvesting aldaar past in het beleid
dat in het kader van de Wet Passend Onderwijs beoogd wordt.

Met vriendelijke groet,
Yvon Prince, Peter Lemmens
College van Bestuur Stichting Kindante
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