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Dorpsgesprekken pas na de zomer
De dorpsgesprekken met ouders, scholen en inwoners worden over de zomer heen getild. Dat
betekent dat de gesprekken van 31 mei, 1 juni, 2
juni, 8 juni, 9 juni, 14 juni, 15 juni niet doorgaan.
Nieuwe data volgen zo spoedig mogelijk.

Gemeente, dorpen en
onderwijs trekken samen op
Insteek blijft goed onderwijs voor iedereen

Voor de meivakantie presenteerde het schoolbestuur van de dertien scholen in Lichtenvoorde en
omgeving het masterplan voor de toekomst van het onderwijs. Dit plan maakte veel los. Het schoolbestuur heeft besloten om samen met de gemeente Oost Gelre gehoor te geven aan de signalen over
de leefbaarheid en onderwijs, die zijn afgegeven vanuit de kleine kernen en Lichtenvoorde.

Afgesproken is dat we pas op de
plaats maken en dat de drie partij
en – St. LIMA, gemeente en Dorps
belangenorganisaties - samen zorg
dragen voor een dialoog over de leef
baarheid en onderwijs in de kleine
kernen. Na de zomer volgt in iedere

kleine kern een dorpsgesprek over
de toekomst. De drie partijen maken
hiervoor een gezamenlijke agenda.

Dorpsgesprekken ná de zomer
Dat betekent dat de aangekondigde
dorpsgesprekken met ouders, school

teams en inwoners over de zomer
worden heen getild. Om dit goed voor
te bereiden gaat het schoolbestuur
vóór de zomer met elke Dorpsbe
langenorganisatie (DBO) in de kleine
kernen in gesprek. Deze voorberei
dende gesprekken zijn in juni.
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Masterplan

blijft. Het schoolbestuur staat
open voor andere oplossingen. De
kwaliteit moet wel gewaarborgd
blijven. Ik ga luisteren naar wat die
andere, creatieve oplossingen kun
nen zijn.”

“Het masterplan
is niet in beton
gegoten. Ik wil
graag in gesprek
over de problemen van ons
basisonderwijs’’.

Voorzitter van College van Bestuur
van St. LIMA, Arno Lentfert, over de
voortgang: “Het masterplan is niet
in beton gegoten. Het was altijd al
onze bedoeling om te gaan luisteren
naar de omgeving. We gaan nu de
leefbaarheid in de kleine kernen er
integraal bij betrekken. Het is goed
dat we dat als schoolbestuur niet
alleen doen, maar dat we daar samen
met gemeente en DBO’s inhoud aan
gaan geven. Eerste stap daarin zijn
Integraal Educatief
de afzonderlijke gesprekken met de
KindCentrum (IEKC)
Dorpsbelangenorganisaties. Na de
Wat betekent dit voor het IEKC?
zomer volgen dan de gesprekken in
“De discussie over het Integraal
elk dorp met schoolteams, ouders en Educatief KindCentrum (IEKC) is
inwoners. Voor deze mensen is het
een andere discussie dan die in
goed om te weten dat deze gesprek
de kleine kernen, maar verdient
ken dus zijn verplaatst.
evenzeer aandacht. De noodzaak
We hebben wel iets bij de hakken. van nieuwe gebouwen voor de
We hebben een gezamenlijke
Ludgerusschool, de Hamalandschool,
opdracht te doen. Mijn verantwoor
St. Jozefschool en de Pastoor van
delijkheid voor de kwaliteit van het
Arsschool speelt op dit moment.
onderwijs, nu en in de toekomst,
De bouwkundige staat van enkele

van deze scholen vraagt om actie,
ook om zo vernieuwend onder
wijs te kunnen geven. De betekenis
van het samenvoegen van de vier
scholen in L
 ichtenvoorde is groot.
Dat realiseren we ons. Wij zullen als
schoolbestuur hierover in gesprek
blijven met betrokken ouders en
schoolteams.”
Direct na de meivakantie is bestuurs
voorzitter Arno Lentfert gestart met
persoonlijke gesprekken met elk
schoolteam en elke medezeggenschaps
raad. Daar gaat hij de komende weken
mee door.

Arno Lentfert
Voorzitter
College van Bestuur
Stichting LIMA

Masterplan maakt veel los
LANGS
HET
SCHOOLPLEIN

Tijdens de commissievergadering van 10 mei lieten vooral
bezorgde en boze ouders en dorpsbewoners aan de raad weten
wat zij vinden van de gemeentelijke onderwijsvisie en het
masterplan Lichtenvoorde en omgeving.
Een dag voor de commissievergadering stonden wijzelf langs
het schoolplein om ouders en grootouders om hun mening te
vragen. Reacties van het schoolplein van de St. Jozefschool in
Zieuwent en het schoolplein van de Pastoor van Arsschool in
Lichtenvoorde.

Wendy, moeder van twee kinderen van 5 en 8: “Het nieuws kwam wel
rauw op mijn dak. Als in Zieuwent de school weggaat, wordt het minder
aantrekkelijk voor jonge mensen om hier te komen wonen.”

Pascal Klein Holkenborg, vader van twee kinderen van 8 en 10: “Eer
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der was er veel nieuwbouw en is er een geboortegolf geweest. Maar de laatste
jaren is het hard gegaan met de krimp, vooral toen er na het schooljaar zo’n
50 schoolkinderen minder waren. Zieuwent is een bedrijvig dorp met een vrij
hechte gemeenschap. De school is de spil van alles. Vandaaruit gaan de kin
deren naar de verenigingen. Als de school wegvalt, wordt het toch anders.”

Mevrouw Brundel-Weelink, oma
van drie kleinkinderen van 5, 8
en 10: “De afstand naar een andere
school wordt veel te groot. Je moet
niet dat hele gesleep met kinderen
hebben en bij de school opstopping
en door auto’s krijgen. Met een
schoolbus voor de drie dorpen is de
hele boel opgelost.”

Annemiek, moeder van twee kinderen van 4 en 6: “Voor ons maakt

Ellen, moeder van vier kinderen:
“Ik houd graag vast aan het oude
en vertrouwde. Liefst zie ik dat de
school hier in Zieuwent blijft. Maar
het is afwachten tot de dorpsavond
van 2 juni. Daar horen we wel wat
je kunt doen. Drie van mijn vier
kinderen zitten hier al op school. De
jongste gaat pas over een paar jaar.
Voor mijn jongste betekent het echt
wel iets.”

VRAGEN OF REACTIES?
Samen onder Dak kunt u ook mailen

het qua afstand niet veel uit. Nu is het 700 meter en dan een kilometer. Wat
ik ervan vind? Eerst maar eens kijken welke vorm het krijgt. Pas als ik beter
weet wat het inhoudt, vind ik er iets van. Pastoor van Arsschool gaat op in
het IEKC. Als het maar geen grote fabriek wordt, waar alle kinderen door
één ingang naar binnen moeten. Geborgenheid in het gebouw vind ik ook
belangrijk. Positief vind ik dat er budget komt voor speciale dingen, zoals
extra begeleiding voor kinderen die het nodig hebben en misschien voor
dingen als technieklessen. En ik hoop dat ondanks het grote karakter van
het IEKC individualiteit belangrijk blijft.
Ik snap wel dat het bij sommige ouders rauw op hun dak kwam, zeker als je
heel dichtbij woont en het nu goed geregeld hebt. Ook heb ik gehoord dat
ouders voor een andere school willen kiezen. Misschien is dat een schrik
reactie.
Van mij mag er best veel op de schop in het onderwijs. Het hoeft niet zo
statisch meer met boekjes en met de gebondenheid aan citotoetsen. Geef
les op een meer ontdekkende manier en betrek de kinderen erbij. Wat willen
we voor de kinderen, wat vraagt de maatschappij en waar is budget voor?
Zo’n nieuwe school kan een nieuwe start zijn.”

wanneer u vragen of opmerkingen
heeft. Ons mailadres is:

Achternamen van de ouders zijn bij de redactie bekend.

samenonderdak@paraatscholen.nl
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