4 november 2014
Betreft: situatie LEA1

Aan de ouders van leerlingen/verzorgers op LEA1,
Op verzoek van een aantal ouders die zich zorgen maken en vragen hebben stuur ik
u deze brief.
Zoals u weet heb ik op de eerste ouderavond aangegeven dat ik mij als (interim)
directeur zorgen maak over LEA1. De zorgen betreffen de kwaliteit van het onderwijs
en het dalend aantal leerlingen.
Kort geleden is de inspectie op bezoek geweest. Opnieuw heeft de school het
predicaat zwak gekregen. Dit houdt verband met het feit dat 3 opeenvolgende jaren
de resultaten van groep 8 lager zijn dan de inspectienorm. Wel is er een voorzichtige
opgaande lijn te zien. Het rapport van dit bezoek is overigens nog niet door de school
ontvangen. Dit rapport verschijnt t.z.t. op de website van de inspectie.
Naast het harde gegeven van het dalend aantal leerlingen, maakt dat de vraag
gesteld moet worden of op deze locatie nu en in de toekomst nog goed onderwijs
gegeven kan worden.
Ik ben over beide zaken kort na mijn aantreden met het bestuur in overleg gegaan
met de vraag wat deze beide punten betekenen voor de toekomst van de school.
Ondertussen had het bestuur de Basis, samen met het bestuur Delta al opdracht
gegeven aan een extern bureau om toekomstscenario’s te schetsen. Dit rapport is
inmiddels verschenen en besproken met directie en bestuur.
Het bestuur is zover om een standpunt in te nemen en bereidt een (voorgenomen)
besluit voor. Dit besluit zal eerst voorgelegd moeten worden aan de MR en kan
daarna aan de ouders worden verteld.
Het is de bedoeling dat dit in de week van 17 november plaats gaat vinden. Aan de
eind van die week is het duidelijk hoe de vlag er bij hangt. Dan wordt ook duidelijk
wat eventuele vervolgstappen zijn. Tot die tijd vraag ik u nog even geduld te hebben.
Heeft u nog vragen dan kunt u die richten aan mij of aan de (nieuwe) voorzitter van
de MR Judith van Wessem.
Tot slot meld ik u dat er geluiden zijn dat een gezamenlijke kleutergroep zou gaan
starten met de Pieter de Jongschool. Dit is niet aan de orde.
Met vriendelijke groet,
Johan Bosma
(interim)directeur

