


Ouderinformatiebijeenkomst 
basisschool de Beerze
28 januari 2021



Agenda

•Voorstelrondje

•Werkwijze input vragen

• Inhoudelijke toelichting op 
voorgenomen besluit

•Vragen

•Vervolg



Technisch voorzitter: 

Christon van Vught (externe procesbegeleider)

Team basisschool de Beerze: 

Henri Kempenaars

Voorzitter college van bestuur SKOBOS: 

Liesbeth van den Berg

Bestuurder Stichting Samenwijs Opvang: 

Arnoud van Leuven

Ouders WhatsApp:

Karin Kerkhof, Chantal de Bie en Ingrid Welte



Werkwijze
Input vragen



Input vragen

Tijdens livestream vragen via 
WhatsApp sturen naar 
telefoonnummer 

0499-550517





Uitgangspunt



Visie SKOBOS

“SKOBOS is een professionele organisatie voor onderwijs en 
kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Onze doorgaande 
leer- en ontwikkelingslijnen doen recht aan de verschillen tussen 
kinderen. Door middel van een breed aanbod bieden we alle 
kinderen op basis van hun achtergrond, talenten, interesses en 
onderzoekende houding maximale kansen om zich te 
ontwikkelen.”



Missie SKOBOS

“SKOBOS biedt een rijk aanbod aan kinderopvang en onderwijs. 
Wij geven kinderen van 0 tot 13 jaar een stevige basis in een 
uitdagende omgeving. Zij krijgen de aandacht en ruimte om hun 
talenten en interesses te ontwikkelen, zodat zij met een open blik, 
zelfbewust, kritisch en actief deel kunnen nemen aan onze 
dynamische maatschappij.”



Intentieovereenkomst januari 2018

Integraal kindcentrum bij sportpark “De 
Klep” getekend door:

SKOBOS Samenwijs
(voorheen KLIK Kinderopvang)

Voetbalvereniging

Beerse Boys

Buurtbeheer
Middelbeers Westelbeers

Dorpsraad

Oostelbeers
Gemeente

Oirschot



Intentieovereenkomst  januari 2018

“Met een integraal kindcentrum bedoelen we een 

voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar waarbij in ieder 

geval onderwijs, kinderopvang en zo mogelijk andere 

partijen zijn gehuisvest in één gebouw. Kinderen komen 

vanuit één pedagogisch-didactische visie om te spelen, te 

leren, te ontmoeten en zich te ontwikkelen…”.

Tussenstap onderwijs en opvang 4-13 jaar naar 

Middelbeers



Visie kindcentrum

Kindcentrum is niet hetzelfde als een school 
of een gebouw!

Het is veel meer! 
Inhoudelijk uitgewerkt met onze 
kinderopvangpartners, gedeeld met de 
gemeente en gepubliceerd op onze website.



Inhoudelijke toelichting 

1. Oriëntatiefase

2. Onderzoeksfase

3. Besluitvormingsfase



1 Oriëntatiefase (sept-okt)

•Werkgroep medewerkers BS de Beerze 
scenarioverkenning

•Extern onderzoek 
kindcentrumontwikkeling door Compas
Nul13 SKOBOS breed



1 Oriëntatiefase (sept-okt)

•Raadsinformatiebrief 

•Herhaald urgentiesignaal medewerkers en 
vraag om verduidelijking perspectief vanuit de 
MR

•Gesprekken met stakeholders zoals MR, 
gemeente Oirschot en Samenwijs opvang.



2 Onderzoeksfase (nov-jan)

1. Kindcentrumontwikkeling: 
extern onderzoek fase 1 gemiddeld 
over 12 domeinen.



Kindcentrum de Beerze



Kindcentrum de Beerze

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Apart Afstemmen Samen doen
Samen 

verantwoordelijk
Integraal 

verantwoordelijk

Organisaties functioneren 
apart

Organisaties stemmen 
onderling af

Organisaties hebben vaste 
overlegvormen en 

patronen

Organisaties hebben 
gezamenlijk beleid en 
verantwoordelijkheid

Organisaties met integrale 
eindverantwoordelijkheid

Kindcentrum
De Beerze

Gemiddeld SKOBOS



2 Onderzoeksfase (nov-jan)

2. Kwaliteit van onderwijs: 
samenwerken medewerkers bij creëren 
van een rijke speelleeromgeving, het 
geven van meer instructie op maat, meer 
werken met evenwichtige homogene 
groepen, sociaal-emotionele ontwikkeling 
van leerlingen.



2 Onderzoeksfase (nov-jan)

3. Medewerkers:
signalen van werkdruk en krapte op de 
arbeidsmarkt.



2 Onderzoeksfase (nov-jan)

4. Gebouw: 
bewegingsonderwijs 1x in de week in 
Oostelbeers middels busvervoer. Verlies 
onderwijstijd en BSO-tijd door 
reisbewegingen. Leegstand in huidige 
gebouwen. Financiën



2 Onderzoeksfase (nov-jan)

5. Verkeer en veiligheid: 
verkeersbewegingen vanuit Oostelbeers 
naar Middelbeers. Buitenschoolse 
opvang. Verkeers- en parkeersituatie 
Middelbeers.



3 Besluitvormingsfase

Voorgenomen besluit:

Het college van bestuur van SKOBOS heeft het voornemen 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.

"Het onderwijs op één locatie in Middelbeers per 1 augustus 2022 is een 
belangrijke tussenstap in de vorming van een kindcentrum op één 
locatie op “De Klep”."



Vragen

Thema’s uit



Thema’s uit vragen
Kwaliteit
Leerlingenaantal
Verkeersveiligheid
Druk op gemeente Oirschot 



Thema’s uit vragen
Kinderopvang
Rol Politiek
Ruimte in Middelbeers
Kleine andere locaties
Rapportage 



Thema’s uit vragen

Via WhatsApp gestelde vragen



Vervolg



Draagvlak en zorgvuldigheid in het kader van 
onze onderwijs- en opvangopdracht! 




