Dinsdag, 18 februari 2020

Betreft: Opzet van de informatieavond en bekendmaking van voorgenomen besluit.

Geachte ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen van OBS Est,

Op woensdagavond 19 februari is er een informatieavond over de toekomst van de openbare
basisschool in Est. U heeft hiervoor al eerder een uitnodiging ontvangen.
Ter voorbereiding op deze avond wil ik u via deze brief informeren over de opzet van de avond en
het voorgenomen besluit dat op deze avond verder door mij zal worden toegelicht.
Voorgenomen besluit
Na een voorbereidingsproces van ruim 12 maanden heeft het bestuur van ‘Fluvium Openbaar
Onderwijs’ het voorgenomen besluit genomen om OBS-Est per 1 augustus 2021 te sluiten.
Dit besluit heeft het bestuur ‘voorgenomen’, dit betekent dat de Medezeggenschapsraad zich in de
komende periode zal gaan beraden om een advies over dit besluit te gaan uitbrengen.
Voor deze beraadslaging zal de oudergeleding van de MR u in maart nog uitnodigen voor een extra
ouderavond. Zij informeren u daarover nog later.
Met inachtneming van het advies van de MR zal het bestuur vervolgens een definitief besluit gaan
nemen.
Opzet van de avond
Morgenavond in het technieklokaal van de school om 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur, zal dit
voorgenomen besluit door mij uitgebreid worden toegelicht.
Ook het proces tot besluitvorming en de positie van de Medezeggenschapsraad komt morgenavond
aan de orde.
Er is dan ook ruimte voor het stellen van uw vragen en het geven van uw reactie over het proces en
over dit voorgenomen besluit.
Deze avond zal worden geleid door een gespreksleider: Evert de Vries. Hij heeft ook de avond in
januari begeleid.
Mocht u vooraf al vragen hebben, dan kunt u die aan het begin van de avond aan de gespreksleider
overhandigen.

Ik kan mij voorstellen dat dit bericht het nodige bij u zal doen. De voorgenomen sluiting van de
school betekent veel voor de leerlingen, het team, u als ouder en voor de dorpsgemeenschap.
Als bestuurder zal ik mij daarvoor verantwoorden en uw vragen en reacties daarover morgen willen
beluisteren en waar mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Goes
Voorzitter College van Bestuur
Fluvium openbaar onderwijs

