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Voorgenomen besluit concentratie onderwijs Lea Dasbergschool aan de locatie De Opmaat

Geachte ouders, verzorgers,
In het schooljaar 2013-2014 zijn er diverse personeels- en ouderbijeenkomsten geweest rond
de ontwikkelingen op de Lea Dasbergschool. De MR en het team hebben gevraagd om
helderheid over de toekomst van de school en specifiek over de locatie aan de
Pythagorasstraat. Rond de zomervakantie heeft dit geresulteerd in een directeurswisseling.
Daarnaast is er een scenariostudie uitgevoerd naar de onderwijsbehoefte in Rijkerswoerd. Uit
onder andere dit onderzoek is gebleken dat de school te maken heeft met een aantal nadelige
ontwikkelingen. Het leerlingaantal op de locatie Pythagorasstraat (Lea 1) is sterk afgenomen.
Dit schooljaar is er op deze locatie dan ook gestart zonder een groep 3. Vanuit de
scenariostudie blijkt dat het vanwege de demografische opbouw van de wijk niet verwacht mag
worden dat de locatie gaat groeien.
Het team werkt hard om de kwaliteit van het onderwijs verder te verhogen. Verdere krimp stelt
ons voor een onmogelijke opgave om een goede groepsindeling en bemensing te maken voor
het schooljaar 2015 -2016 en verder. Diverse scenario's zijn overwogen om dit om te kunnen
buigen, maar dat is helaas niet mogelijk gebleken. Daarmee komt de kwaliteit van het onderwijs
nog meer onder druk te staan. Deze uitkomst betreuren wij als bestuur en als team in het
bijzonder. Wij hebben dan ook de keuze moeten maken om uitsluitend via de locatie aan de
Emily Brontësingel (Lea 2) goed kwalitatief onderwijs te blijven verzorgen in deze wijk.

Openbaar onderwijs, waar leren excelleren is

Op maandag 17 november heeft het bestuur de MR een voorgenomen besluit voorgelegd om
per 1 augustus 2015 de locatie aan de Pythagorasstraat te sluiten. De MR heeft hierop
adviesrecht en heeft nu de tijd om zich hierop te bezinnen in de komende periode.
Op dinsdag 18 november heeft de ouderbijeenkomst plaats gevonden waarin het voorgenomen
besluit en de vervolgacties toegelicht zijn en waar vragen gesteld konden worden aan de
directeur-bestuurder mevrouw M.R. Ketz en interim-directeur de heer J. Bosma.
Per 1 januari 2015 wordt de kleutergroep (9 leerlingen) aan de Lea 1 opgeheven. De
leerkrachten van deze groep worden de leerkrachten van een nieuw te vormen kleutergroep op
de Lea 2. De ouders van deze leerlingen krijgen de keuze om mee te gaan naar de Lea 2 of
een andere school te kiezen. Aan alle ouders van de kleutergroepen worden hierover
geïnformeerd via een aparte brief met aanvullende informatie over deze overgang.

bezoekadres Beverweerdlaan 3 6825 AE Arnhem postadres Postbus 2044, 6802 CA Arnhem
telefoon 026 760 09 00 e-mail info@debasis.org website www.debasis.org KvK 09165987 BTWnr 817657204B01

Met de ouders-verzorgers van de leerlingen die nu naar de locatie Pythagorasstraat worden
gesprekken gevoerd over de door hen gewenste onderwijslocatie van hun kind(eren) per 1
augustus 2015. Zij zijn van harte welkom op de locatie aan de Emily Brontësingel of kunnen
kiezen voor een andere school. Tot aan de zomervakantie krijgen alle kinderen (groep 4 tot en
met 8) van de locatie Pythagorasstraat gewoon les op deze locatie en verandert er niets voor
hen.
Daarnaast worden de komende periode ook gesprekken gevoerd met de vaste personeelsleden
van beide locaties van de Lea Dasbergschool over waar zij hun functie binnen De Basis in het
nieuwe schooljaar gaan voortzetten. Dan kan zijn op de locatie aan de Emily Brontësingel of op
een van onze andere scholen.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, mocht u nog vragen hebben dan kunt u
deze stellen aan de interim-directeur de heer J. Bosma. Donderdagochtend is hij van 08:15 tot
10:00 uur op de locatie Lea 2 en van 10:00 - 12:00 uur op de locatie Lea 1 beschikbaar.
Met vriendelijke groet,

Openbaar onderwijs, met elkaar verschil maken

Drs. M.R. Ketz
Directeur-bestuurder
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