TOEKOMSTBESTENDIG
ONDERWIJS OP
SCHOUWEN-DUIVELAND

Stand van zaken
januari 2014
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VEEL OVER

KOMSTEN

KWALITEIT VOOR
KANSRIJKE KINDEREN
Openbaar of pc onderwijs;
uiteindelijk willen we
allemaal kwaliteit leveren
en kinderen kansrijk maken
op Schouwen-Duiveland
en dat ook in de toekomst
blijven doen.

GEZAMENLIJKE

AMBITIES

In de huidige situatie
hebben we te maken
met onder andere:
•d
 ruk op bekostiging
basisonderwijs
• krimp (!)
• continuïteit

en kwaliteit
van kleine scholen in
gevaar

GEZAMENLIJKE

BEDREIGINGEN

genoeg aanleiding voor

DIALOOG

...EN ONDERZOEK
NAAR SAMENWERKING
uit de in december 2013 geformuleerde intentie:

“Beide partijen hebben de intentie te streven naar duurzame
onderlinge samenwerking in een vorm die passend en
wenselijk is om enerzijds de door hen beoogde samenwerking
te realiseren en anderzijds ruimte te houden voor verschillen
in identiteit (in de brede zin van het woord) op schoolniveau
en behoud van keuzevrijheid voor ouders.”

wij zien mogelijkheden.
in een traject van 10 jaar:
kortom...

KEUZEVRIJHEID

CONTINUÏTEIT...
WAT MAAKT ONZE
SAMENWERKING
TOEKOMSTBESTENDIG
EN LEVENSVATBAAR?

KANS:

GEïNTEGREERDE CENTRA VOOR JONGEREN
MET samenwerkende voorzieningen

basisonderwijs+
voor-, tussen- en naschoolse opvang,

vroegtijdige en voorschoolse educatie
(VVE), kinderopvang

• openbaar, protestant
christelijk of regioschool
• onderwijskundige
identiteiten

EN KWALITEIT

• door concentratie,
op redelijke afstand
• dus meer volume,
(regio)scholen met
±225 leerlingen

IKC

INTEGRALE KIND CENTRA
±225 LEERLINGEN

}

meerdere scholen worden
samengevoegd in complete

regioscholen
met daarin beide identiteiten samenwerkend
MEDIO 2023

CONCENTRATIE

is het sleutelwoord
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rrrits.nl
Op www.rrrits.nl presenteren
wij u al het nieuws, de details
en bijzonderheden rond onze
samenwerking. U bekijkt er de
Veelgestelde Vragen en kunt er
ook zelf uw vragen kwijt.
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volg de ontwikkelingen en reageer op www.rrrits.nl

