
 

 

Aan de ouders/verzorgers van basisschool de Beerze 

 

Oirschot, 19 januari 2021 

 

Betreft: voorgenomen besluit 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van basisschool de Beerze, 

 

SKOBOS legt vandaag op 19 januari 2021 aan de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de 

Beerze een voorgenomen besluit voor om het onderwijs per 1 augustus 2022 alleen nog op locatie 

Middelbeers aan te bieden. Dit als belangrijke tussenstap in de vorming van een kindcentrum op één 

locatie op “De Klep”. 

 

De aanleiding 

De visie van SKOBOS is vanuit inhoudelijke argumenten gericht op het ontwikkelen van een 

kindcentrum, waarin onderwijs en opvang samen zorgen voor een doorgaande pedagogische en 

didactische lijn.  Al vele jaren wordt gesproken over de totstandkoming van een kindcentrum “de 

Beerze” op locatie “De Klep”. Er ligt al geruime tijd een getekende intentieverklaring met de 

gemeente Oirschot. Helaas heeft dit tot op dit moment nog niet geleid tot een duidelijk tijdpad en 

heeft het kindcentrum nog steeds geen duidelijke plaats in de meerjarenbegroting van de gemeente 

Oirschot gekregen. 

 

Het onderzoek 

Het urgentiesignaal vanuit de medewerkers en de vraag vanuit de MR om verduidelijking op het 

ontbreken van perspectief, heeft ertoe geleid dat SKOBOS een (intern) onderzoek is gestart onder 

begeleiding van een externe procesbegeleider. De onderzoeksvraag luidt: “Wat is voor alle 

betrokken partijen, met name de kinderen, de beste tussenstap in de weg naar het ontwikkelen van 

een kindcentrum voor de Beerzen?”. We hebben met alle intern betrokken partijen, waaronder de 

MR,  gekeken naar de huidige ervaren knelpunten, de oplossingsmogelijkheden, de 

aandachtspunten en de gevolgen. Hierbij is gekeken vanuit het kind-, het ouder- en het 

medewerkersperspectief. 

 

Onderbouwing van het voorgenomen besluit 

Het antwoord op de onderzoeksvraag hebben we vastgelegd in een rapportage. De belangrijkste 

conclusie uit het rapport is de tussenstap om het onderwijs in de Beerzen alleen nog op de locatie in 

Middelbeers aan te bieden. Dit in samenwerking met de opvang van Samenwijs. 

De tussenstap zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van onderwijs en opvang voor kinderen in 

de Beerzen. Voor de optimale ontwikkeling van kinderen is het van groot belang dat medewerkers 

zo goed mogelijk kunnen samenwerken in het creëren van een rijke speel-leeromgeving, binnen de 

uitdagingen die passend onderwijs geeft. Medewerkers hebben verschillende talenten en expertises, 

zij vullen elkaar aan. Door die gezamenlijk in te zetten en te benutten, kunnen we kinderen het beste 



bieden aan onderwijs en opvang. Daarnaast kan er met meer homogene groepen gewerkt worden, 

in plaats van combinatiegroepen. Dit is beter passend bij het onderwijsconcept van basisschool de 

Beerze. Kinderen krijgen hierdoor meer (individuele) instructie en begeleiding op niveau. De tijd die 

leerkrachten nu extra nodig hebben om het onderwijs op twee locaties te organiseren kan dan weer 

naar de kinderen.  

Het geven van duidelijkheid aan ouders/verzorgers over de nabije toekomst van de basisschool op 

weg naar een kindcentrum, waarbij draagvlak en zorgvuldigheid uitgangspunt zijn, heeft tot de 

datum van 1 augustus 2022 geleid. 

 

Informatievoorziening ouders 

Wij begrijpen dat dit voorgenomen besluit een grote impact kan hebben op iedereen in de Beerzen, 

met name de inwoners van Oostelbeers. Wij geven graag een toelichting op het voorgenomen 

besluit op basis van de hoofdlijnen uit de onderliggende rapportage. Ook beantwoorden we graag 

de vragen die dit besluit oproept. Daarom organiseren wij op donderdagavond 28 januari 2021 om 

19:00 uur een online ouderinformatiebijeenkomst met livestream conform de dan geldende RIVM-

richtlijnen.   

U kunt vragen stellen aan het bestuur van SKOBOS, het team van de school vertegenwoordigd door 

de directeur en aan de manager van Samenwijs kinderopvang. Later deze week ontvangt u van ons 

meer informatie over de bijeenkomst en over de wijze waarop u zich hiervoor aan kunt melden. 

Mocht u vóór de ouderinformatiebijeenkomst al contact willen opnemen, dan kunt u een e-mail 

sturen aan info@skobos.nl o.v.v. voorgenomen besluit BS de Beerze. Deze reacties worden 

verzameld, beantwoord en meegenomen in de voorbereiding van de ouderinformatiebijeenkomst.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Drs. Liesbeth van den Berg-Hardenbol 

Voorzitter college van bestuur SKOBOS 

 

mailto:info@skobos.nl

