P A R T N E R S ^ VA NHEUN
MEMO
Aan:
gemeente ' Berkelland
Van:
Stichting Keender en Stichting OPONOA
Door:
Datum:
20 anuari 2021
Onderwerp: aanvulling op de formele aanvraag voorziening onderwijshuisvesting scholen Oost Neede

De gemeente Berkelland heeft in september 2020 het IHP (integraal huisvestingsplan) voor
onderwijshuisvesting gemeente breed vastgesteld. In dit IHP zijn ook plannen opgenomen voor de
ontwikkelingen van de basisscholen in Neede. In de komende 10 jaar zijn 4 van de 5 schoolgebouwen
in Neede toe aan renovatie, dan wel vervangende nieuwbouw.
In overleg met de gemeente is afgesproken dat de investeringen die gepaard gaan met bovengeschetste
ontwikkelingen worden verdeeld in twee fasen. Naar aanleiding hiervan is in goed overleg tussen de
gemeente Berkelland en de betrokken schoolbesturen Stichting Keender (bestuur van de Kardinaal
Alfrinkschool) en Stichting OPONOA (schoolbestuur OBS de Marke) ervoor gekozen om beide scholen
gelegen in Oost Neede, samen in één gebouw te huisvesten.

Recent is de ontwikkeling en planvorming van de scholen in Oost Neede opgestart in samenspraak met
de gemeente. Mogelijke uitvoering van deze plannen gaan richting 2023. Na de uitvoering van de
plannen omtrent de scholen in Oost Neede, wordt de ontwikkeling en planvorming van West Neede
opgepakt, dat zal ongeveer zijn 2024-2029.
In de komende periode zal aangaande de scholen in Oost Neede worden gekeken naar wat de meest
geschikte locatie (in Oost Neede) is om deze scholen onder één dak te huisvesten. Daarbij wordt ook
rekening gehouden met mogelijke andere interessante (kind)partners, zoals kinderopvang. En waar
mogelijk ook voor het onderwijs relevante andere maatschappelijke en/of culturele organisaties.

Tevens wordt samen (schoolbesturen en gemeente) nagedacht over de samenhang tussen de scholen in
Oost Neede en West Neede, inzake de aan te bieden activiteiten, zoals kinderopvang, inclusie en/of
andere cultureel maatschappelijke voorzieningen. M.n. dat voor ouders (en bewoners) etc. in zowel Oost
als West Neede e.e.a. helder wordt en blijft, zonder dat daar verkeerde verwachtingen worden
geschapen. Kortom probeer eenþÿgelijkþÿspeelveld te creëren qua voorzieningen niveau tussen Oost en
West.
Ook vinden er verkennende gesprekken plaats in welke mate beide scholen in Oost Neede efficiënt
zaken samen in het gebouw zouden kunnen doen. Dan moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het
gezamenlijk gebruik maken van een speellokaal en/of andere specifieke ruimten. En indien er ook
kinderopvang in het gebouw komt zou daar ook gezamenlijk gebruik van gemaakt kunnen worden.

Het is vanzelfsprekend dat ook de verschillende teams van de scholen en de MRþÿer bij dit proces worden
betrokken en zij zijn hierover inmiddels geïnformeerd.
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