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Informatiebrief NR. 01 

Informatiebrief aan de (toekomstige) ouder(s) en verzorger(s) van de basisscholen in de gemeente 

Mill en Sint Hubert 

 

Vanwege de aanhoudende krimp van het aantal leerlingen dat de basisscholen in de gemeente Mill 

en Sint Hubert bezoekt, zullen er maatregelen genomen moeten worden om in de toekomst de 

kwaliteit en de continuïteit van het onderwijsaanbod in deze gemeente te kunnen waarborgen. 

Momenteel wordt het basisonderwijs in de gemeente verzorgd door vijf scholen. Vier van deze 

scholen behoren tot de Stichting Peelraam, namelijk: ’t Stekske in Langenboom, De Schare in Sint 

Hubert, De Klimop in Wilbertoord en De Lens in Mill. Eén school behoort tot de Stichting Invitare, 

namelijk De Kameleon in Mill.  

Op 7 oktober 2015 kopte het NRC “Vorig schooljaar zijn 124 basisscholen gesloten – hoogste aantal 

ooit”. Het schooljaar ervoor waren er al 108 basisscholen opgeheven of gefuseerd. Deze signalen 

spreken voor zich. Vanuit verschillende kanten worden er de laatste tijd zorgen geuit en vragen 

gesteld aan de bestuurders en verantwoordelijken voor het basisonderwijs in onze gemeente. Mede 

op verzoek van een aantal dorpsraden heeft het bestuur van de Stichting Peelraam het initiatief 

genomen om een traject op te starten, waarbij met alle betrokkenen nagedacht kan worden over de 

toekomst van het basisonderwijs in de gemeente.  

Recent is hiervoor een stuurgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een plan op te 

stellen waarmee: 

1) in samenspraak met alle betrokkenen bij het basisonderwijs in de gemeente 

2) één of meerdere toekomstscenario’s uitgewerkt kunnen worden  

3) voor het behoud van kwalitatief goed basisonderwijs binnen de gemeente,  

4) zo dicht mogelijk bij de dorpskernen en  

5) met oog voor continuïteit, leefbaarheid en veiligheid. 

Het uiteindelijke doel is: realistische scenario’s ontwikkelen voor het behoud van onderwijskwaliteit 

en continuïteit, zodat de schoolbesturen tot optimale besluitvorming kunnen komen.  

De stuurgroep, bestaande uit de schoolleiders van de basisscholen en een externe trajectbegeleider, 

heeft de opdracht ter hand genomen en een ontwikkeltraject uitgezet dat bestaat uit vijf 

opeenvolgende fases. Voor elke fase is een onderzoeksvraag geformuleerd die zoveel mogelijk 

beantwoord zal worden in samenspraak met de bij het basisonderwijs betrokken groepen, zoals: 

leerkrachten, ouders, leerlingen, dorpsraden, medezeggenschapsraden, bestuurders van zowel het 

onderwijs als de gemeente. Maar ook met partners van het onderwijs zoals Spring, Centrum voor 

jeugd en Gezin en Doe-je-mee 
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Het ontwikkeltraject start in januari 2016 en zal een jaar in beslag nemen. Zie onderstaand schema 

voor de fasering, onderzoeksvragen, geplande acties en tijdlijn. 

 

Fase Doel  Focus Aktie Afronding 
1 analyse huidige 

situatie 
Onderzoeksvraag 1: hoe ziet 
het onderwijs er momenteel 
uit, wat zijn de sterke en 
zwakke kanten, wat zijn de 
kansen en bedreigingen die op 
ons af komen? 
 

1. Plan van aanpak 
opstellen.  

2. Eerste fase opstarten: 
onderzoeksvraag 
beantwoorden 
 

Notitie 1: 
eind januari 
2016 

2 analyse gewenste 
situatie 

Onderzoeksvraag 2: wat 
verstaan wij onder 
onderwijskwaliteit, wat is 
minimaal goed genoeg, welke 
criteria hanteren we om dit 
vast te stellen? 
Wat willen we minimaal en 
optimaal kunnen realiseren? 

3. Bijeenkomsten 
organiseren met 
betrokken partijen om 
tot een gedeelde 
definitie van “goede 
onderwijskwaliteit” te 
komen (opiniërend) 

4. Alles vastleggen in 
notitie 2 
 

Notitie 2:  
mei 2016 

3 Formuleren 
toekomstscenario’s 

Onderzoeksvraag 3: wat zijn, 
gezien de voorgaande analyses, 
mogelijke en wenselijke 
scenario’s voor de ontwikkeling 
van het basisonderwijs binnen 
de gemeente? 
 

5. Toekomstscenario’s 
ontwikkelen op basis 
van de analyses 

6. Scenario’s 
doorspreken met 
betrokkenen en verder 
uitwerken / aanpassen 
 

Notitie 3: 
sept. 2016 
 

4 Uitwerken scenario’s Onderzoeksvraag 4: welke 
scenario’s moeten verder 
uitgewerkt worden, welke 
keuze wordt gemaakt 
(voorgenomen besluiten)? 
 

7. Keuzes maken, 
(voorgenomen) 
besluiten nemen 

8. Plan van aanpak voor 
uitvoering opstellen  

Notitie 4: 
dec. 2016 

 5 Uitvoeren scenario Onderzoeksvraag 5: hoe kan 
het scenario / voorgenomen 
besluit uitgewerkt worden 
(plan van aanpak)? 

9. Plan van aanpak 
vaststellen en starten 
met de uitvoering 

Notitie 5:  
jan. 2017 

 

De stuurgroep rapporteert aan de voorzitters van het College van Bestuur van Peelraam en Invitare 

en zal alle betrokkenen periodiek informeren over de voortgang d.m.v. een informatiebrief. Waarvan 

dit het eerste nummer is. 

Voor vragen, opmerkingen of suggesties over dit traject kunt u zich wenden tot de directeur van uw 

school. We vinden het fijn als u met ons mee zou willen werken en denken om tot een mooi 

resultaat, dus goede scenario’s, te komen voor het behoud van goed basisonderwijs in de gemeente. 


