Onderwerp

: Traject ‘Toekomstbestendig Onderwijs Terschelling’

Datum : 14 april ‘19
Eerste reactie van het bestuur van de CVPOT n.a.v. het rapport ‘toekomstbestendig Onderwijs Terschelling’.
Deze reactie is tot stand gekomen na bespreking in:
- Het uitvoerend bestuur en toezichthoudend bestuur;
- In een gezamenlijk overleg schoolteams – GMR – bestuur.
Vooraf
Het bestuur is erg blij dat Terschellingbreed het thema Onderwijs en de toekomst daarvan aan de orde is
gesteld. Er is door iedereen veel energie en tijd gestoken in de voorbereidingen, gesprekken e.d. Ook was er
ruimte voor bilaterale overleggen.
Het bestuur ziet zeker in dit proces goede mogelijkheden voor een positief vervolg. Want goed onderwijs en
-mogelijkheden zijn voor iedereen van groot belang.
Algemene punten:
Alle betrokkenen (bestuur – GMR – schoolteams) hebben in de verschillende sessies (in de één meer dan in
de ander) het gevoel gekregen, dat er nadrukkelijk geopteerd wordt richting een oplossing waarin het
christelijk onderwijs min of meer zichzelf moet inleveren.
De manier waarop gesproken en geschreven is over onze levensbeschouwelijke en onderwijskundige
identiteit, geeft het gevoel dat dit geen plaats mag hebben/houden, c.q. doet o.i. geen recht aan onze
principes en uitgangspunten. Voor ons gevoel kun je het niet afdoen met een uur levensbeschouwing en
Dalton/next level zijn vergelijkbaar)
De suggesties samenwerkingsschool en Onderwijs 10- 14 kwamen iedere keer weer naar voren, al dan niet
ingebracht door de onderzoekers.
Opmerkingen over het rapport:
De volgende punten zijn genoemd:
- De suggestie dat de leerlingaantallen dramatisch zijn. Het is een feit dat in 2018 weinig kinderen
geboren zijn. De jaren daarvoor en naar verwachting 2019 ook, geven een ander beeld. Daarnaast
zijn de verwachte effecten van extra woningbouw niet meegenomen. Dit laatste is een serieuze
aangelegenheid waar de gemeente Terschelling nu volop op inzet.
- Het nauwelijks benoemen welke rol Prokino meer kan gaan innemen dan wat er nu al gedaan wordt;
- Het voortgezet onderwijs  in de gesprekken is vaak aan de orde gesteld om, wellicht in
samenwerking met scholen aan de wal, het mogelijk te maken dat leerlingen t/m eindexamen
HAVO/VWO op het eiland les kunnen krijgen. Hierop wordt verder in het geheel niet ingegaan;
- De optie om MBO/HBO onderdelen op het eiland gevestigd te krijgen. Hierop wordt verder in het
geheel niet ingegaan
Scenario’s:
De in het rapport geschetste scenario’s zijn in onze overleggen allemaal aan de orde gekomen. De
algemene opinie is dat in de toekomst we opteren voor basisscholen in drie kernen op Terschelling, t.w.:
- Hoorn  CBS ’t Jok;
- Midsland  fusieschool OBS ’t Jok en Hunnighouwersgat
- West-Terschelling  OBS Pr. Margrietschool en CBS Vossersschool
Ouders blijven keuzemogelijkheden houden en we blijven onderwijs aanbieden in de kernen waar nu ook
onderwijs is.
Het bestuur vindt het nu nog te prematuur om gesprekken te starten over samenwerkingsscholen. Voor de
toekomst wil het bestuur niets uitsluiten. Het bestuur zal stimuleren dat op alle niveaus de samenwerking
met de collega-scholen en besturen gezocht en gerealiseerd wordt.
Overweging bestuur CVPOT

Het bestuur overweegt een eigen enquête op te stellen bestemd voor ouders en toekomstige ouders van
onze scholen.
M.n. vindt het bestuur belangrijk om de motieven van deze ouders te weten te komen welke motieven voor
ouders er zijn/waren om te kiezen voor één van onze scholen.
Deze enquête kan ook vervangen worden door zgn. rondetafelgesprekken.
West-Terschelling, 11 april ‘19
Namens het bestuur CVPOT
Piet v. Kesteren

