Nieuwsbrief MR
Nieuwbouw
Beter hadden wij ons overleg niet kunnen plannen afgelopen woensdag. De avond ervoor was er de
informatiebijeenkomst, georganiseerd door de gemeente en het bestuur van beide scholen. Ouders
en omwonenden waren uitgenodigd om de definitieve tekeningen en plannen van de nieuwbouw te
komen zien.
Als verrassing voor velen en ook voor de MR is deze avond ook de definitieve keuze van de tijdelijke
huisvesting bekend gemaakt. De gekozen tijdelijke locatie roept bij ons en ouders dan ook meteen
vragen op. Vragen hierover en over verdere communicatie naar ouders konden wij dan ook meteen
bespreken in ons overleg.
Verloop van het proces
Even een kleine terugblik uit een van onze nieuwsbrieven. Zo stond er in onze nieuwsbrief van april
2018 te lezen. “Wij hebben het belang van de tijdelijke huisvesting onderstreept door hierover een
brief te sturen naar de stuurgroep Kind Centrum Markelo. In deze brief hebben wij onze zorgen geuit
over de voortgang en het gebrek aan informatie over de tijdelijke huisvesting. Tevens hebben wij
aandacht gevraagd voor een veilige locatie en een goede bereikbaarheid van deze locatie”
Onze zorgen werden gedeeld en zodra er meer bekend was over een tijdelijke locatie zouden wij
worden geïnformeerd. Zowel over de tijdsplanning als de locatie zelf. Deze informatieverstrekking
verliep niet geheel soepel.
Op een gegeven moment werd medegedeeld dat de Haverkamp de tijdelijke locatie zou worden. Een
prima locatie volgens directie, leerkrachten en MR. Als MR zijn wij toen verdergegaan met het
bespreken van mogelijke knelpunten ten aanzien van die locatie. Tevens wilden we duidelijkheid
over de verhuisdatum. De definitieve datum voor verhuizing kwam maar niet. Afgelopen dinsdag
heeft de gemeente besloten dat het gebouw van Countus de tijdelijke voorziening voor de Zwaluw
gaat worden.

Hoe kwam dit in beeld? De Gemeente heeft een paar weken geleden met OPO bestuur en directie
van de Zwaluw besproken dat de Haverkamp te duur uit zou vallen (units plaatsen, grond verharden,
aanleg ICT en riolering) en dat ze met elkaar op zoek moesten naar een goedkopere oplossing. Het
Countus gebouw kwam toen in beeld. De school heeft hier vervolgens ook een bezoek aan gebracht.
Men was zeker positief over de binnenruimte maar wel met de nodige vragen over de buitenruimte.
Echter, kort daarna was het besluit voor de locatiekeuze al door de gemeente genomen. Je begrijpt
dat dit voor velen een verrassende wending was.

Hoe verder?
Zowel over de verkeersveiligheid rondom de nieuwbouw locatie als de buitenruimte bij de tijdelijke
locatie gaan wij in gesprek. Verder is er aandacht voor de communicatie naar alle ouders toe. Binnen
nu en een paar weken moet er meer duidelijkheid zijn. De locatie keuze is een feit dus daaraan
kunnen wij niets veranderen. Maar heb je zorgen, tips of aandachtspunten die je graag benoemd wilt
hebben, laat het ons weten.

Kennismaking nieuwe OPO bestuurder
Bij ons MR overleg is Jasper Kok, de nieuwe directeur van OPO Hof van Twente, aangeschoven voor
een kennismaking. De OPO is de overkoepelende stichting waaronder meerdere openbare scholen
gevestigd in Hof van Twente vallen, waaronder de Zwaluw. Aandachtspunt van Jasper voor de
komende jaren is o.a. dat alle scholen een duidelijke onderwijsvisie krijgen in woord en praktijk. Wat
maakt de Zwaluw uniek en hoe laten we dat zien?!

Inspectierapport onderwijsinspectie
Het inspectiebezoek is positief verlopen en ook zijn er een aantal adviezen en aandachtspunten naar
voren gekomen. Zodra het definitieve rapport bekend is, zullen wij deze ontvangen en bespreken in
een volgend MR overleg

Meedenken of ideeën?
Wil je meer weten, heb je een idee, spreek één van de MR leden aan of mail ons
mr@obsdezwaluw.nl
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