HOOFDLIJNEN UITKOMSTEN OUDERRAADPLEGING ONDER ALLE OUDERS VAN LEERLINGEN VAN DE
SCHOLEN VAN STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO EN DE DR. SCHAEPMANSTICHTING
Aanleiding
In verband met de voorgenomen overdracht van de scholen van Stichting Scholengroep Primato
(hierna: Primato) aan de Dr. Schaepmanstichting is onlangs een ouderraadpleging gehouden. Deze
raadpleging is door middel van een vooraankondiging per brief d.d. 11 februari jl. aan ouders1 bekend
gemaakt. Diezelfde dag is een nieuwe website online gegaan, www.primaironderwijshengelo.nl met
‘veelgestelde dagen’. Een mail met een link naar de ouderraadpleging (op anonieme basis) volgde op
24 februari jl. Op 5 maart is een herinnering gestuurd aan ouders die niet hebben gereageerd en op 16
maart jl. is de raadpleging gesloten. In dit bericht geven wij, gerubriceerd per thema, op hoofdlijnen
de belangrijkste uitkomsten van de raadpleging weer.
Reacties
In totaal zijn 6296 ouders aangeschreven. Daarvan hebben in totaal 563 ouders gereageerd en hun
vragen gesteld. Onderstaande grafiek laat het aantal reacties per school zien.

Uitkomsten
1. Communicatie: Aandacht voor tijdige, regelmatige, transparante, volledige en realistische
communicatie op zowel centraal als schoolniveau. Ook ‘slecht nieuws’ tijdig brengen hetgeen
onrust en spanning wegneemt. Neem ouders en teams mee in het proces door naar hen te luisteren
en draagvlak te creëren waarbij zorgvuldigheid boven snelheid moet gaan.;
2. Identiteit: Zorg voor behoud van de katholieke identiteit met daarbij behorende normen en
waarden, behoud van de openbare scholen maar ook van keuzevrijheid in denominatie in het
algemeen;
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Met ouder(s) wordt vanzelfsprekend ook verzorger(s) bedoeld

3. Leerlingen: Het welzijn van de leerlingen inclusief persoonlijke aandacht moet wat de ouders
betreft te allen tijde voorop staan waarbij gestreefd wordt naar een soepele overgang en geen
onrust voor de leerlingen zodra de overdracht geformaliseerd wordt. Ook aandacht voor het intact
laten van de huidige groepen met de huidige (vertrouwde) teams en voor de kwetsbare leerlingen;
4. Onderwijs(inhoud): Behoud van kleine(re) scholen en kleine/niet te grote klassen/combigroepen
waardoor structuur, rust en een goede sfeer behouden blijft. De kwaliteit van het onderwijs
alsmede de kwaliteit van de leerkrachten moet voorop staan. Gepleit wordt voor behoud van
wetenschap‐&techniekonderwijs en onderwijs voor hoogbegaafden, plus‐ en topklassen.
Daarnaast aandacht voor leerlingen in de groepen 7 en 8 dat zij schoolloopbaan kunnen afronden
op hun huidige school in hun huidige groep met een goede/betere overdracht van PO naar VO;
5. Personeel: Zorg goed voor het huidige personeel met een duidelijk personeelsbeleid in al haar
facetten. Maak gebruik van de aanwezige expertise van leerkrachten om onderlinge uitwisseling en
versterking te bewerkstelligen waarbij het de taak van het bestuur is een goede onderlinge
samenwerking en verbinding tot stand te brengen. Voorts wordt gevraagd teveel
personeelswisselingen gedurende een schooljaar zo veel als mogelijk te voorkomen;
6. Onderwijsconcepten en cultuur: Zorg dat het eigen unieke karakter, de sfeer en de cultuur van de
huidige school behouden blijft; dat is de kracht van veel scholen. Verzoek om de onderwijstypes
Montessori‐, Jenaplan‐ en Daltononderwijs te waarborgen;
7. Bestuursniveau: Behoud het goede van beide stichtingen en zorg voor goede betrokken
bestuurders. Bestuurders met een duidelijke (lange termijn) visie die geen risico nemen en zorgen
dat de financiën op orde zijn. Streef daarbij naar voldoende aanbod en goede spreiding van scholen
in Hengelo, waardoor nabijheid geboden kan worden. Tevens wordt gevraagd na te denken over
een nieuwe naam voor de stichting.
Vragen
Ook alle vragen die door ouders zijn gesteld, zijn geïnventariseerd. Zie voor de uitwerking, onder ‘Hoe
verder’, punt B en C.
Hoe verder?
Alle reacties en vragen worden als volgt verwerkt:
A. Opname in het implementatieplan van het proces tot de feitelijke overdracht;
B. Vragen die nog niet op de website www.primaironderwijshengelo.nl zijn vermeld, worden
opgenomen met het daarbij behorende antwoord. Waar nodig worden antwoorden op de vragen
die al wel op de site staan, aangevuld dan wel aangescherpt;
C. Reacties die geen relatie hebben met de feitelijke overdracht maar met de organisatie van de
scholen zelf, worden bij dit proces niet betrokken maar hebben de aandacht van de
schooldirecties.
Dankwoord
Wij zijn alle ouders die de moeite hebben genomen hun mening, tips, adviezen, vragen aan ons te
geven en hun zorgen te delen via de Ouderraadpleging, zeer erkentelijk. Het geeft een duidelijk inzicht
in de aandachtspunten maar ook de zorgen die bij u leven.
Wij nemen uw reacties en vragen zorgvuldig mee in het vervolgproces met als doel een zo goed
mogelijke spreiding van scholen in Hengelo. Een omgeving waarin de kinderen goed kwalitatief
onderwijs krijgen in een doorlopende leerlijn van 0 tot 14 jaar op mooie IKC's die toegerust zijn op de
nabije toekomst voor wat betreft personeel, leermiddelen, scholing en ICT.
Wij hopen daarbij op uw vertrouwen te mogen rekenen!

