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Beste ouders, 

 

 
Via dit infobulletin willen we u de komende tijd graag op de hoogte  

brengen over het traject rondom de fusie en de vorming van de 
regioschool. Het komend schooljaar zal dit bulletin met regelmaat 

verschijnen zodat u op tijd geïnformeerd bent over de ontwikkelingen.   
 

Zoals u weet is voor de zomervakantie met ouders van de Krunenstrobbe 
in Jorwert gesproken over het voorkeursscenario; het ontwikkelen van een 

regioschool (door middel van een fusie) per 01-08-2021 op de locatie van 
de Stjelp in Baard. De conclusie was dat dit scenario dit schooljaar wordt 

uitgewerkt. Na de zomervakantie is gestart met een bijeenkomst met de 
beide teams van de Krunenstrobbe en de Stjelp waarin het proces en het 

tijdpad van de toekomstige regioschool zijn toegelicht.  
 

De projectgroep ‘regioschool de Stjelp en de Krunenstrobbe’ gaat in 

september van start. Leerkrachten, ouders en de trajectbegeleiders 
nemen hieraan deel. De projectgroep heeft als opdracht om alle 

consequenties in kaart te brengen en te verwerken in een rapportage. Het 
gaat hierbij over het concept, het onderwijs, het pedagogisch klimaat, de 

werkwijzen binnen de scholen, maar ook over personele consequenties, 
financiën en huisvesting.  

 
De uitwerking van specifieke onderwerpen wordt overgedragen aan 

verschillende werkgroepen. Op basis van de input van deze werkgroepen 

wordt de fusierapportage vormgegeven. Aan het eind van het traject kan 

de definitieve beslissing worden genomen, waar het College van B&W 

advies op kan geven en de MR-en kunnen instemmen met de fusie.  

 
Er worden vier werkgroepen ingericht: werkgroep schoolconcept, 

werkgroep onderwijs, werkgroep opvang en werkgroep vervoer. De 
werkgroep schoolconcept gaat invulling geven aan het unieke en 

onderscheidende concept van de regioschool. Natuurlijk willen we u hier 
graag bij betrekken! Wij nodigen per gezin één ouder uit om op             

23 september om 20.00 uur in de Stjelp (het schoolgebouw van 
Baard), mee te praten over ons schoolconcept. Daarnaast krijgen jullie 



dan de mogelijkheid om je in te schrijven voor één van de werkgroepen. 

Graag ontvangen de locatiecoördinatoren voor 14 september een reactie 
met een aan- of afmelding voor deze uitnodiging. Dit om de ruimtes te 

kunnen aanpassen op het aantal mensen dat komt. 

 
Tijdpad 

 

Startbijeenkomst teams Augustus 2020 

Informatieavond  23 september 2020 

Projectgroepbijeenkomsten Sep, okt, nov 2020 

Werkgroepbijeenkomsten Sep, okt, nov 2020 

Verzamelen resultaten Januari 2021 

Ouderavond presenteren concept 
Regioschool 

Februari 2021 

Projectgroepbijeenkomst Maart 2021 

Afronden rapportages en verdere 
uitwerking 

Mei 2021 

Besluitvorming Juni 2021 

 
 

Voor vragen of opmerkingen kunnen jullie altijd terecht bij de 
locatiecoördinator. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Teams van Jorwert en Baard 

 
 

 

 
 


