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Samen werken we aan een nieuwe school in Bleiswijk. Een plek, die aan de ene kant heel vertrouwd
aan zal voelen voor leerkrachten, ouders en leerlingen van De Wiekslag en De Poort. En waar er aan
de andere kant ook veel nieuw zal zijn. Om te beginnen een nieuw gebouw, dat ook ruimte biedt voor
de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar.
Voordat we daadwerkelijk het nieuwe gebouw kunnen betreden, zullen er nog veel stappen moeten
worden gezet en vragen beantwoord.
Gedurende deze periode worden ouders, leerlingen en team, onder andere via nieuwsbrieven, op de
hoogte gehouden van de voortgang. Er komen veel gestelde vragen aan de orde, er worden soms
betrokken mensen geïnterviewd en er wordt terug- of vooruitgekeken op een bijeenkomst. Ook
kunnen er oproepen aan de lezers worden gedaan.

Ja, het gaat door. Nieuwbouw op de plek van De Wiekslag.
Met het verschijnen van de laatste nieuwsbrief voor de zomer wisten
we het nog niet helemaal zeker, maar nu wel. Er komt een nieuw
gebouw op de plek van de huidige Wiekslag. De gemeenteraad heeft
het zogenaamde ‘integraal huisvestingsplan’ vastgesteld waarin dit is
opgenomen.
De gemeentelijke planning gaat ervan uit dat dit gebouw per 2024
door ons kan worden gebruikt en dat betekent flink doorwerken. Op
dit moment worden alle planningen naast elkaar gelegd en
beoordeeld op welke manier dat haalbaar is. Op basis daarvan
maken we een plan van aanpak, dat we delen met de beide
medezeggenschapsraden.
Het is de bedoeling om in dit nieuwe gebouw een kindcentrum te realiseren: een plek waar
onderwijs, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang voor kinderen samenkomen. Voor kinderen
van tenminste 0 -12 jaar en waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en
ontmoeten.
In de komende periode zullen we met de beide teams aan de slag gaan om hieraan meer invulling te
geven. Dat betekent dat we verder gaan met waar we voor de zomer waren gebleven. De visie,
principes en ideeën (vastgelegd in het fusierapport) werken we samen verder uit. Bijvoorbeeld op
het vlak van onderwijs en zingeving, maar ook de organisatie van het onderwijs. We nemen hierin de
waardevolle input van de ouderraadpleging mee.

Volgende keer in de nieuwsbrief
De volgende keer zullen we u informeren over het plan van aanpak, de planning en stellen wellicht
enkele extern adviseurs aan u voor (o.a. het bouwprojectmanagement).

Veel gestelde vragen
Regelmatig krijgen wij vragen van ouders, leerkrachten, soms kinderen of anderen rondom de
scholen. We willen proberen om elke nieuwsbrief een paar vragen en antwoorden aan bod te laten
komen. Hebt u vragen? Laat het ons weten!
1) Wanneer vindt de fusie plaats?
De fusie vindt plaats per 1-8-2023. Na de fusie zal niet direct een nieuw gebouw voorhanden zijn. De
gemeentelijke planning gaat ervan uit dat een nieuw gebouw per 2024 door ons kan worden
gebruikt. Totdat er een nieuw gebouw is, zal de gefuseerde school gebruik maken van twee
gebouwen. CBS De Wiekslag geldt dan als hoofdgebouw en CBS De Poort geldt dan als dislocatie.
2) Wat is de rol geweest van de beide medezeggenschapsraden? Hoe gaat deze zijn in het vervolg?
Deze waren vroegtijdig betrokken bij het traject, hebben kritisch meegedacht op zowel inhoud als
proces en hebben namens alle ouders en personeelsleden een formele betrokkenheid. Beide
medezeggenschapsraden hebben uiteindelijk ingestemd met de voorgenomen besluiten van de
bestuurder, waarna deze definitief zijn geworden. Op deze wijze zullen beide raden ook betrokken
blijven bij het vervolg, zowel formeel als informeel. Er komen momenten aan waarop de beide raden
in de gelegenheid worden gesteld om advies te geven of waarop ze een instemmingsbevoegdheid
hebben.
In de komende jaren zullen de beide raden ook steeds meer gaan samenwerken en op den duur ook
zelf fuseren tot een medezeggenschapsraad. Daarover worden ouders en leerkrachten op een later
moment geïnformeerd.
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