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1. Inleiding 
 

Het College van Bestuur van SKOBOS heeft het voorgenomen besluit om de beide 

onderwijslocaties van basisschool de Beerze per 1 augustus 2022 samen te voegen en 

onder te brengen in de locatie van de school in Middelbeers als een belangrijke tussenstap 

in de vorming van een kindcentrum op één locatie op “De Klep”. 

Dit voorgenomen besluit is voor advies voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad (MR) 

op 19 januari 2021. 

 

SKOBOS heeft op 16 februari 2021 met de MR van BS de Beerze overleg gehad over het 

voorgenomen besluit en de input die sinds 19 januari jl. van ouders en medewerkers, 

middels e-mailverkeer, gesprekken met de MR, individuele gesprekken en dialoogsessies 

is verkregen. In goed overleg met de MR is besloten dat SKOBOS het voorgenomen besluit 

voorlopig opschort tot najaar 2021. 

 

Het is duidelijk geworden dat, ondanks de zorgvuldige voorbereiding, de aangedragen 

argumenten in de rapportage niet door alle ouders herkend worden. Omdat we 

zorgvuldigheid en draagvlak erg belangrijk vinden, willen we de tijd nemen om samen met 

de ouders een verdere verkenning te doen naar de toekomst van BS de Beerze in haar 

ontwikkeling tot kindcentrum. De rapportage die als onderbouwing bij het voorgenomen 

besluit was gevoegd, zullen we met de bevindingen uit dit verdiepingsonderzoek aanvullen 

en/of wijzigen. Daarbij worden tevens de gevolgen voor ouders en het personeel 

meegenomen.  

 

Dit projectplan heeft betrekking op het verdiepingsonderzoek en beschrijft op hoofdlijnen 

het proces, derhalve geen inhoudelijke aangelegenheden. Die komen tijdens het onderzoek 

aan bod.  

 

2. Projectstructuur 
 

A. projectgroep 

 

Om zowel inhoudelijk als procesmatig sturing te geven aan het verdiepingsonderzoek is 

een projectgroep ingericht die bestaat uit: 

- Liesbeth van den Berg, College van Bestuur; 
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- Henri Kempenaars, directeur; 

- ondersteund door een extern projectbegeleider, Christon van Vught. 

 

De projectgroep heeft door middel van een periodiek overleg specifiek tot taak: 

- het zorg dragen voor en bewaken van de voortgang van de werkzaamheden; 

- het verzamelen van de benodigde stukken uit de werkgroepen en waar nodig 

faciliteren; 

- zorg dragen voor een zorgvuldige informatie en communicatie (centrale 

aansturing); 

- het monitoren van het proces; 

-   aandacht schenken aan de belangen van en gevolgen voor Samenwijs Kinderopvang 

en zo nodig en/of gewenst overleg plegen; 

-  het aanvullen en aanpassen van de ‘Rapportage Basisschool de Beerze op weg naar 

een kindcentrum’ met de resultaten van het verdiepingsonderzoek; 

 

B. Werkgroepen 

 

Vanuit de feedback op het voorgenomen besluit, vraagt een aantal zaken om nader 

onderzoek. Op basis van thema’s worden daarom werkgroepen ingericht die de 

desbetreffende onderwerpen nader uitwerken vanuit een specifieke werkopdracht. De 

werkgroepen rapporteren aan de projectgroep op basis van verstrekte opdracht en 

opleverdatum.  

 

Deze werkgroepen zijn samengesteld uit ouders en personeelsleden en eventuele externen 

zoals specifiek aangetrokken begeleiders, vertegenwoordigers van de gemeente of andere 

stakeholders. De bemensing van de werkgroep is opgenomen in bijlage 2. 

 

Het gaat om de navolgende werkgroepen met desbetreffende opdracht: 

 

o Kindcentrumontwikkeling 

Doel:  

Gezamenlijke taal ontwikkelen en uitleg en toelichting geven met betrekking 

tot de begrippen school, kindcentrum en integraal kindcentrum. Jaarplan 

kindcentrumontwikkeling 2021-2022 opstellen waarbij helder is op welke 

deeldomeinen (op basis van de kindcentrummonitor) kansen liggen bij twee 

locaties in de huidige situatie en voor welke ontwikkelingen kansen liggen 

onder één dak.  

 

De huidige stuurgroep kindcentrumontwikkeling de Beerzen is al in een 

eerder stadium ingericht naar aanleiding van de nulmeting van de 

kindcentrummonitor. Deze stuurgroep is samengesteld uit personeelsleden 

van de school en Samenwijs Opvang en een extern deskundige. Deze 

stuurgroep heeft een eigen programma dat is neergelegd in een eigen reeds 

vastgesteld projectplan (dus niet dit projectplan). 

 

In het kader van dit verdiepingsonderzoek krijgen ouders een 

klankbordfunctie. Zij kunnen aansluiten bij het lopende traject van deze 

stuurgroep tot een nader te bepalen moment. 

 

o Kwaliteit van onderwijs 

Doel:  

Gezamenlijke taal ontwikkelen en uitleg en toelichting geven met betrekking 

tot het begrip kwaliteit en inzicht krijgen in de uitdagingen die we in het 

onderwijs en opvang hierbij hebben.  

Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt in doorgaand/regulier beleid 

en de mogelijkheden binnen de huidige corona-crisis.  

Voor deze werkgroep is een externe begeleider aangetrokken.  
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Voor alle duidelijkheid: het onderwijs en de kwaliteit van onderwijs zijn en 

blijven de verantwoordelijkheid van de directie van de school en de 

professionals die op school werkzaam zijn. 

 

o Leerlingenaantallen 

Doel:  

Bespreken van de recente lange termijn prognose Verus (oktober 2020). Dit 

zal worden aangevuld met een extra duiding van de verdeling Oostelbeers 

en Middelbeers (eveneens vanuit Verus) en actuele geboortecijfers vanuit de 

gemeente.  

Van daaruit moet worden gekomen tot een actueel korte termijn overzicht, 

onderbouwd met feitelijke inschrijvingen met zo mogelijk voorkeur voor 

locatie voor 2021-2022 en 2022-2023. Deze werkgroep houdt zich derhalve 

bezig met het verzamelen van feiten en gegevens. Voor alle duidelijkheid: 

de werkgroep houdt zich niet bezig met (toekomstige) groepsindelingen. 

Skobos zal een externe deskundige uitnodigen om e.e.a. toe te lichten en 

waar nodig te begeleiden. Daarbij wordt gedacht aan een medewerker van 

Verus (opsteller prognoses) en/of iemand van de gemeente. 

 

 

 

o Verkeersveiligheid 

Doel:  

In beeld brengen van: 

▪ Welke actuele zorgen spelen er bij twee locaties en hoe kunnen die 

zo veilig mogelijk opgelost worden?  

▪ Welke zorgen zijn er bij 1 locatie op “De Klep” en wat is nodig om 

dit op te lossen?  

▪ Welke zorgen zijn er bij 1 locatie in Middelbeers en wat is nodig om 

dit op te lossen? 

▪ Welke regie kan gelegd worden bij school/ouders en welke regie is 

nodig vanuit de gemeente? 

▪ Is er een gezamenlijke vervoersoplossing voor alle kinderen uit de 

onderbouw mogelijk (zoals bijvoorbeeld de Westelbeerse schoolbus)? 

 

Daar waar mogelijk kan aansluiting worden gezocht bij (activiteiten m.b.t.) 

het Brabantsverkeerslabel (BVL). De school heeft dit label. 

Er kan worden gedacht aan een werkgroep van mensen vanuit de ouderraad 

(twee ouders die een rol/taak hebben m.b.t. verkeersveiligheid), 

personeelsleden vanuit de school (o.a. de verkeerscoördinator) en een 

vertegenwoordiger van de gemeente (Ismaël Vaartjes). 

 

Tot slot: de MR van BS de Beerze participeert niet in het verdiepingsonderzoek maar zal 

het onderzoek volgen, bijvoorbeeld door als toehoorder aanwezig te zijn bij bijeenkomsten 

van werkgroepen of het ontvangen van eventuele verslagen. De MR wordt door deze rol 

en invulling in de gelegenheid gesteld t.z.t. een zuiver oordeel te geven over de resultaten 

en opbrengsten van het verdiepingsonderzoek. 

 

3. Tijdpad 
 

Het tijdpad is (op hoofdlijnen) nader uitgewerkt in bijlage 1 bij dit projectplan. Lopende 

het proces kan dit worden aangepast en uitgebreid. Het is dus een dynamisch overzicht.  
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4. Overleg, communicatie en informatie 
 

Het tijdig en volledig informeren van de personeelsleden, ouders/verzorgers en de MR is 

een belangrijk onderdeel van het traject. De centrale aansturing ligt bij de projectgroep en 

verloopt in principe via de directeur.  

Er zal zo veel als mogelijk gebruik worden gemaakt van de schoolnieuwsbrief. 

 

Met de manager van Samenwijs Opvang zal waar nodig/gewenst tijdig worden afgestemd 

over het al dan niet gelijktijdig informeren van de personeelsleden van Samenwijs Opvang. 

Bestuurder en manager van Samenwijs Opvang worden periodiek tussentijds geïnformeerd 

over de voortgang van het verdiepingsonderzoek. 

 

Vanuit de projectgroep is geen invloed op de berichtgeving in externe media (bijvoorbeeld 

plaatselijke of regionale krant). Mochten er vragen/opmerkingen zijn naar aanleiding van 

publicaties, dan kan men daarvoor terecht bij de bestuurder.  

Zij is ook aanspreekpunt voor externe media. Indien er vragen komen vanuit externe 

media, moet derhalve naar de bestuurder worden doorverwezen. 

 

5. Monitor 
 

De projectgroep zal lopende het project regelmatig een monitoring van het proces 

uitvoeren. Deze is gericht op het tijdig signaleren van risico’s en het (indien nodig) 

adequaat nemen van maatregelen / bijsturen van het proces om risico’s uit te sluiten / te 

verkleinen. 

 

6. Besluitvormingsfase 
 

Dit projectplan handelt over een verdiepingsonderzoek. Dit wordt afgesloten met het 

opleveren van de opbrengsten. Deze opbrengsten worden besproken met Kindcentrum-

partner Samenwijs Opvang. 

 

Vervolgens zal de rapportage die als onderbouwing bij het voorgenomen besluit was 

gevoegd, met de bevindingen uit dit verdiepingsonderzoek worden aangevuld en/of 

gewijzigd. De besluitvormingsfase (die dus is opgeschort) zal op dat moment opnieuw 

worden opgestart. Dat betekent dat de MR advies uit gaat brengen en dat vervolgens een 

besluit wordt genomen. E.e.a. passend in het bijgaande tijdpad. 

 

7. Contactgegevens projectgroep/suggesties en vragen 
 

De directeur is voor de geledingen het eerste aanspreekpunt voor het onderzoek.  

Voor vragen, opmerkingen, suggesties, etc. kan men bij hem terecht: 

henrikempenaars@skobos.nl 

 

 

  

mailto:henrikempenaars@skobos.nl
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Bijlage 1: Tijdpad op hoofdlijnen 
 

TIJDPAD en werkzaamheden op hoofdlijnen 

 

Datum (2021) Activiteit Actie/eigenaar 

   

   

   

15 maart Concept-projectplan in MR MR 

   

   

Voor 1 april  Vaststellen projectplan CvB SKOBOS 

   

   

April  Werving, samenstelling werkgroepen Projectgroep 

   

   

Mei t/m september Looptijd verdiepingsonderzoek Projectgroep/ 

werkgroepen 

   

   

   

Voor 1 oktober Werkgroepen leveren producten op aan 
projectgroep 

werkgroepen 

   

   

Oktober Afronding aanvulling voorgenomen besluit projectgroep 

   

   

Voor 1 november  Verzoek CvB Skobos reactie aan MR CvB SKOBOS 

   

   

Voor de kerstvakantie Reactie MR en besluit CvB CvB SKOBOS 
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Bijlage 2: Samenstelling werkgroepen 
 

 

Kindcentrumontwikkeling: 

 

De stuurgroep Kindcentrumontwikkeling De Beerzen is reeds actief en als volgt samengesteld: 
 

Vanuit bs De Beerze: 
- Henri Kempenaars (directeur) 
- Marja van den Bors (Intern Begeleider groepen 1-2)  
- Suzanne van den Broek (leerkracht groep 3/4  OB) 

Vanuit Samenwijs: 
- Lotte Smolders (manager Samenwijs Middelbeers) 
- Yvonne Rooijakkers (pedagogisch medewerker peutergroep en BSO) 
- Neeltje van Woerkum (pedagogisch medewerker BSO) 

Vanuit Compasnul13: 
- Dorien Stolwijk (adviseur) 

 

Klankbordgroep van ouders: (nog te werven) 

 

 

Kwaliteit van onderwijs: 

 

Deze werkgroep zal worden geleid door een extern begeleider in de persoon van Kim de 

Jong van CubeConsulting Onderwijs. 

 

Daarnaast hebben de volgende personen zitting in deze werkgroep: 

- Margo Bullens (Intern Begeleider) 

- Christine Groenen (leerkracht groep 5/6 OB) 

- Twee ouders 

 

 

Leerlingenaantallen: 

 

Deze werkgroep zal worden geleid door Henri Kempenaars, directeur. 

 

Daarnaast hebben de volgende personen zitting in deze werkgroep: 

- Wiep Kroot (lid managementteam bs De Beerze) 

- Twee ouders 

 

 

 

Verkeersveiligheid: 
 

Deze werkgroep zal worden geleid door Frank van Roessel, lid MT De Beerze. 

 

Daarnaast hebben de volgende personen zitting in deze werkgroep: 

- Ismaël Vaartjes (gemeente Oirschot) 

- Teun van Korven (verkeerscoördinator school) 

- Inge Nouwens (verkeersveiligheid MB ouderraad)  

- Katrien Groenewegen (verkeersveiligheid OB ouderraad) 
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Bijlage 3: Werving ouders 
 

 

Per werkgroep wordt de werving opgestart via de nieuwsbrief van de school. 

 

Een lid van de werkgroep moet ouder zijn van basisschool de Beerze. Zowel Middelbeers 

als Oostelbeers wordt door een ouder vertegenwoordigd om de belangen van ouders breed 

te laten vertegenwoordigen. 

 

Elke werkgroep bekijkt op welke wijze informatie gegeven kan worden en dialoog gevoerd 

kan worden met een grotere groep (toekomstige) ouders door middel van bijvoorbeeld een 

informatiebijeenkomst. 

 

Bovenstaande leidt tot een volgend profiel: 

 

De ouder heeft: 

- Minimaal 1 kind op basisschool de Beerze; 

- Affiniteit met het onderwerp voor de werkgroep waarbij hij intekent; 

- Een constructieve insteek; 

- Kan zich inleven in verschillende perspectieven; 

- Kan zich tijdens kantoortijden (in overleg) hiervoor zich ongeveer 4x2 uur inzetten. 

 

 

Wanneer er meerdere ouders zich aanmelden op bovenstaand profiel wordt gekeken naar: 

- Evenredige vertegenwoordiging locatie Oostelbeers en Middelbeers; 

- Daarna zal er loting plaatsvinden. 

 

Aanmelding voor een werkgroep kan door een mail te sturen met korte motivatie naar 

debeerze@skobos.nl voor 23 april. 

 

mailto:debeerze@skobos.nl

