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Standpunt SKOBOS inzake basisschool De Beerze  
 
Bij het bepalen van het standpunt nemen we een aantal documenten als onderlegger. 
1. Intentieverklaring IKC de Klep; 
2. Rapportage basisschool De Beerze op weg naar een kindcentrum; 
3. Evaluatie verdiepingsonderzoek kc De Beerzen; 
4. Integraal huisvestingsplan (IHP) gemeente Oirschot. 

 
De inhoud van deze documenten geeft aanleiding tot de volgende overwegingen: 
- In het afgelopen jaar heeft SKOBOS de partners aangesproken op het naleven van de 

intentieovereenkomst zoals die in januari 2018 is gesloten. Die intentieovereenkomst gaat uit 
van de realisatie van een integraal kindcentrum op sportpark De Klep binnen een termijn van 5 
tot 8 jaar na het ondertekenen. 

- De gemeente heeft, op basis van het onlangs vastgestelde IHP, toegezegd de afspraken in de 
intentieovereenkomst na te komen.  

- De ’rapportage verdiepingsonderzoek kc De Beerzen’ bevestigt de eerder ingezette lijn naar één 
kindcentrum op één locatie. De opbrengsten van het verdiepingsonderzoek zijn zeer waardevol 
voor de verdere inhoudelijke ontwikkeling van het kindcentrum. Het bewaken van de kwaliteit is 
een aandachtspunt in de huidige opzet.  

 
Bovenstaande in overweging nemende komt SKOBOS tot het volgende standpunt 
- De ingezette lijn richting één kindcentrum op de locatie De Klep komt met de toezegging van de 

gemeente daadwerkelijk in zicht binnen de eerder overeengekomen termijn. SKOBOS zet die 
ontwikkeling dan ook door. 

- Het opgeschorte voorgenomen besluit om per 1 augustus 2022 de locatie Oostelbeers te sluiten, 
wordt teruggenomen.  

- We continueren het huidige beleid in het aanbieden van onderwijs in Oostelbeers en 
Middelbeers tot de realisatie van één kindcentrum op locatie De Klep.  

- Voor de overbruggingsperiode naar de opening van het kindcentrum op locatie De Klep, zorgen 
we ervoor dat wij ons team professionals ondersteunen om het onderwijs op beide locaties aan 
te bieden. Daar waar het wringt, bijvoorbeeld op het vlak van werkdruk en het in stand houden 
van kwalitatief goed onderwijs, zullen we samen tot een acceptabele situatie moeten komen. We 
zijn ons bewust van de flexibiliteit en extra inzet die we van onze professionals vragen.  We zullen 
hierdoor wellicht ook een nadrukkelijker verzoek doen tot ouderparticipatie voor beide locaties 
tot 2025 om alle ontwikkelingen samen vorm te geven. Iedereen mag hierover meedenken. 

 
De weg naar de opening van het kindcentrum in 2025 wordt structureel geagendeerd bij de MR en 
het team onderwijs en opvang. Over de voortgang/ontwikkeling zullen we periodiek verslag doen in 
de nieuwsbrief De Stroom en het ouderportaal van de kinderopvang.  
 
 


