Aan de ouders die belangstelling hebben voor een school van de VCOG in Kesteren of Dodewaard

Ochten, 25 maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Deze brief gaat over een belangstellingspeiling voor een nieuwe school in Kesteren en Dodewaard.
Ongetwijfeld bent u op de hoogte van de plannen van de gemeente Neder-Betuwe en alle
schoolbesturen om meer thuisnabij onderwijs mogelijk te maken. In het vastgestelde Integraal
Huisvestingsplan zijn daarover richtinggevende uitspraken gedaan. Gedacht wordt aan een school
van de VCOG in Dodewaard en Kesteren. De verwachting is dat dat een enorme vermindering aan
verkeersbewegingen geeft. Het onderzoek naar de mogelijkheden is momenteel in volle gang.
Nieuwe mogelijkheden
Nieuwe schoollocaties in beide dorpen zijn mogelijk dankzij de nieuwe wet ‘Meer ruimte voor
scholen’, die binnenkort in de Eerst Kamer wordt besproken. Vooruitlopend op deze wetgeving
starten we een peiling naar de belangstelling voor een school van de VCOG in Kesteren en
Dodewaard. Let wel, het is een peiling, dus het gaat niet om een aanmelding van uw kinderen. Maar
we willen wel graag weten naar welke locatie u uw kinderen zou willen sturen als de nieuwe scholen
er daadwerkelijk komen.
Peiling
In de peiling die we nu uitzetten betrekken we alle ouders van onze (toekomstige) leerlingen, om zo
tot een goede verdeling over de dorpen en de scholen te komen. Wanneer uit deze peiling blijkt dat
er voldoende belangstelling is, dan wordt een officieel onderzoek vanuit de Dienst Uitvoering
Onderwijs (Den Haag / Zoetermeer) gestart. Dit onderzoek zal veel smaller zijn en richt zich alleen op
de 2 tot 4 jarigen.
Hoewel we beschikken over veel adresgegevens, zullen we de doelgroep niet geheel kunnen
bereiken in verband met de privacywetgeving. Om die reden zult u op verschillende manieren
worden benaderd. Via de nieuwsbrief van school, via de kerkbladen en via een advertentie in de
krant. Het is namelijk van groot belang dat iedereen die van de nieuwe lespunten gebruik wil maken
reageert. Hebben we te weinig belangstelling, dan komt er geen nieuwe school in Kesteren en
Dodewaard.
Samenwerking met andere schoolbesturen en de gemeente
Alle schoolbesturen en de gemeente Neder-Betuwe werken samen aan het thema “thuisnabij
onderwijs”. Die doelstelling uit het gezamenlijke Integraal Huisvestingsplan wordt unaniem
onderschreven. Dat betekent niet dat elk schoolbestuur reikhalzend uitziet naar een extra school van
de VCOG. Immers, het kan betekenen dat leerlingen van de ene school verhuizen naar een andere
school. De besturen van de Wegwijzer in Kesteren en de Eben-Haëzerschool in Rhenen zouden graag
zien dat al hun leerlingen op de eigen school zouden blijven. Elke leerling blijft op die scholen
welkom.
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Anderzijds begrijpen die twee schoolbesturen ook dat ouders graag hun kinderen op een school
willen doen die zo dicht mogelijk bij het thuisadres staat. De VCOG is om die reden in gesprek met
beide schoolbesturen. Indien er een extra school in Kesteren komt, zal de realisatie in goed overleg
met deze scholen plaatsvinden. Belangrijk is te melden, dat de VCOG een nieuwe school in beginsel
voor haar eigen leerlingen wil starten. Het doel is niet om leerlingen ‘weg te halen’ van andere
scholen.
Werkwijze
We verzoeken u vriendelijk uw belangstelling voor een nieuwe school in Kesteren en Dodewaard
kenbaar te maken via de website www.seba-rehobothschool.nl. Op de homepagina ziet u een button
met de tekst: ‘Locatieonderzoek’. Wanneer u hierop klikt kunt u aangeven op welke leslocatie u uw
kind naar school zou willen doen in de toekomst. Het gaat om uw intentie. Met het geven van uw
mening, bent u nergens aan gebonden. U kunt uiteraard later van mening veranderen.
Het is van belang dat u het formulier invult voor al uw kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. De
geboortedatum van uw kind is daarbij een belangrijk gegeven.
Kesteren
Gezien de forse groei van het dorp Kesteren en het verloop van de leerlingenstromen is het wenselijk
dat er nieuwe lokalen worden gebouwd in Kesteren. Wellicht zal er voor de korte termijn met
tijdelijke huisvesting worden gewerkt. De Sébaschool komt vanaf DV augustus 2020 al twee lokalen
tekort, dus de urgentie van het zoeken naar een nieuwe leslocatie is hoog.
Dodewaard
Om de leslocatie in Dodewaard van voldoende kinderen te laten voorzien, zouden we graag willen
weten of de ouders uit de gemeente Overbetuwe, die hun kinderen nu op de Eben-Haëzerschool
hebben, bereid zijn in de toekomst hun kind in Dodewaard op school te willen doen. Onze vraag is of
u dit nadrukkelijk wilt overwegen. De reden hiervan is, dat een nieuwe school in Dodewaard anders
misschien te klein is om bestaansrecht te hebben.
Zegt het voort
Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk ouders hun belangstelling kenbaar maken via de genoemde
website. De komst van een nieuwe leslocatie in Dodewaard en Kesteren staat of valt met dit
onderzoek.
Wanneer er vragen zijn, kunt u die stellen aan de directeur van de school waar uw kinderen nu
ingeschreven staan.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de VCOG,

G.R. van Leeuwen
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Directeur-bestuurder
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