Januari 2020
Beste ouders / verzorgers,
Zoals u wellicht weet, heeft onze school twee locaties: de Hoofdlocatie aan de Mispelstraat en de
Taalschool bij het AZC. De afgelopen jaren hebben we op OBS De Driepas een mooie ontwikkeling
ingezet om ons onderwijs zodanig te organiseren dat we onze kinderen een nóg beter aanbod op hun
eigen niveau kunnen geven. We willen u in deze brief graag uitleg geven over onze toekomstplannen
van deze twee locaties.
Ontwikkeling van De Driepas
Het organiseren van ons onderwijs doen we onder andere door te werken op leerpleinen, waarbij
meerdere groepen aan het werk zijn onder begeleiding van leerkrachten en onderwijsassistenten. Deze
werkwijze geven we nu vooral vorm in de onderbouw en gaan we de komende jaren toepassen in álle
groepen. Het biedt vele mooie kansen en voordelen voor de kinderen. Ze kunnen leren op het niveau
dat bij hen past, leren van en met elkaar door meer samen te werken en ook draagt deze vorm bij aan
hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Belangrijk is daarnaast dat door op deze wijze te werken de school
inspeelt op de veranderingen in het basisonderwijs, die landelijk plaatsvinden. Enerzijds gaat het dan
om het gegeven dat van onze kinderen wanneer ze volwassen zijn andere kennis en andere
vaardigheden worden verwacht: onze kinderen worden voor een deel voorbereid op beroepen die nu
nog niet bestaan. Anderzijds worden we landelijk geconfronteerd met een blijvend tekort aan
groepsleerkrachten. Dat vraagt om een andere samenstelling van het personeel op basisscholen,
andere organisatievormen en andere werkwijzen.
Voor álle kinderen
De doorontwikkeling van ons onderwijs willen we voor álle kinderen vorm geven: voor de kinderen van
de Hoofdlocatie en de kinderen van de Taalschool. Onderwijs bieden op twee locaties vormt echter een
belemmering om dat goed te kunnen doen. Daarom willen we de kinderen van de Taalschool ook gaan
huisvesten op de Hoofdlocatie.
Positieve effecten
Er zijn veel positieve effecten van een integratie op één locatie. Er kan beter worden samengewerkt,
kinderen en medewerkers kunnen elkaar allemaal ontmoeten, overleg kan eenvoudiger en vaker
plaatsvinden; iedereen (kinderen, ouders én medewerkers) zal door één gebouw nog meer ervaren, dat
hij of zij deel uit maakt van één school.
In de huidige groepen 1 en 2 is de samenwerking met de kinderen van de Taalschool en peutergroep
al concreet zichtbaar. Deze samenwerking is een winst voor iedereen. We kunnen nu veel beter de
doorgaande lijn van kinderen realiseren, waarbij leerkrachten, ouders en kinderen samen in gesprek
gaan. Daarnaast maken kinderen kennis met elkaars culturen en leren veel van elkaar.
Wanneer alle medewerkers op één locatie kunnen werken levert dat veel positiefs op: Zij hebben ieder
hun kwaliteiten en expertise, die dan voor álle kinderen benut kunnen worden. De expertise die de
leerkrachten van de Taalschool hebben, kan óók van grote toegevoegde waarde zijn voor kinderen van
de Hoofdlocatie die ‘iets extra’s’ nodig hebben. Het team kan samen beter afstemmen op de behoeften
van kinderen én we kunnen onze medewerkers efficiënter inzetten. Ook kunnen we bijvoorbeeld
materialen makkelijker uitwisselen en hoeven we deze nog maar één keer aan te schaffen. Daarnaast
zorgt het werken op één locatie ervoor dat de continuïteit van het onderwijs op de Driepas minder
kwetsbaar is in tijden dat er minder medewerkers beschikbaar zijn.

Kosten voor één gebouw
Een ander groot voordeel is dat we nog maar voor één gebouw kosten hebben. De Driepas heeft nu
twee gebouwen, terwijl we maar voor één gebouw geld van de overheid krijgen. Dat betekent dat we
voortaan maar één gebouw hoeven te onderhouden en we de overgebleven middelen in kunnen zetten
voor het onderwijs aan onze kinderen.
Voldoende ruimte
Op de Hoofdlocatie zitten ongeveer 190 kinderen en op de Taalschool ongeveer 60 kinderen. We gaan
nu onderzoeken hoe we voor alle kinderen in het gebouw aan de Mispelstraat een goede ontwikkelplek
kunnen creëren en het tegelijkertijd een veilige plek blijft voor alle kinderen. Wat in ieder geval zeker is:
als de kinderen van de Taalschool erbij komen, betekent dat niet dat de groepen groter worden. Ze
worden niet ‘verdeeld’ over de groepen. De groepsgrootte van uw kind(eren) verandert dus niet.
Verkeer
We snappen dat deze boodschap wellicht ook vragen oproept over de verkeersdrukte. We gaan
onderzoeken wat het concreet gaat betekenen en welke eventuele aanpassingen nodig zijn om ervoor
te zorgen dat het veilig blijft rondom de school. Daartoe volgen we wat de effecten op de
verkeersbewegingen rond de school zijn en gaan daarover in gesprek met de gemeente wanneer daar
aanleiding toe is.
Hoe nu verder?
Deze integratie gaat nog niet meteen gebeuren. Alle thema’s die we in deze brief hebben beschreven,
vormen de basis voor een Integraal Huisvestingsplan (IHP)). Hierin staat beschreven hoe het onderwijs
en de huisvesting daarvan in de gemeente Echt-Susteren er de komende vijftien jaar uit gaat zien. De
schoolbesturen en de gemeente voeren samen gesprekken om tot goede keuzes te komen voor de
huisvesting van scholen. De gemeente is nu aan zet om een besluit te nemen over het IHP. In de loop
van 2020 wordt dat besluit genomen. Daarna kunnen we concrete informatie met u delen over de
integratie van de kinderen van de Taalschool naar de Hoofdlocatie.
Actiedagen
Zoals we in deze brief onder het kopje ‘ontwikkelingen van De Driepas’ hebben uitgelegd, willen we
inspelen op de veranderingen in het basisonderwijs die landelijk plaatsvinden. Van het bestuur van
Kindante hebben we de oproep gekregen om de landelijke actiedagen (30 en 31 januari a.s.) te
gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van het onderwijs. Dat gaan we ook
doen, op basis van onze eerder geformuleerde visie op ‘het ontwikkelen van kinderen’. Uiteraard nemen
we hierin ook de maatschappelijke ontwikkelingen en het lerarentekort mee.
Inloopmoment
We begrijpen dat deze informatie vragen op kan roepen. Misschien heeft u behoefte aan extra uitleg, of
heeft u een andere vraag over deze brief. We vinden het belangrijk dat u uw vragen stelt, om
onduidelijkheden te voorkomen. Daarom organiseren we een aantal inloopmomenten.
Wilt u graag uw vragen stellen? Kom dan naar de inloopmomenten op de Hoofdlocatie van OBS de Driepas.
Iedereen van beide locaties is van harte welkom!
De inloopmomenten zijn met ouders/verzorgers via ISY gedeeld.
Mochten deze momenten niet schikken, kunt u altijd een afspraak met de directie maken.
Wij hopen u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben en u te mogen verwelkomen tijdens
een inloopmoment!
Met vriendelijke groet,
Team, medezeggenschapsraad en directie van OBS De Driepas

