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//Inleidend 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

 

De samenwerking tussen De Morgenster en de 

Petraschool en tussen de scholen en de 

kinderopvang is nieuw leven ingeblazen. Dit 

schooljaar zullen we hier zeker nieuwe stappen 

in gaan zetten. Via deze nieuwsbrief willen we 

u op de hoogte stellen en houden rond de 

voortgang van dit project. 

 

Het bestuur van CNS Nunspeet en de directeur 

van beide scholen hebben uitgesproken dat een 

fusie tussen de scholen veel kan betekenen 

voor het onderwijs aan de kinderen van beide 

scholen. Ook is de wens uitgesproken om 

samen met Stg. Kindcentrum Nunspeet (SKN) 

en Stg. Protestants Christelijk 

Peuterspeelzaalwerk (SPCP) inhoudelijk te gaan 

samenwerken in het geplande integraal 

Kindcentrum Nunspeet-Oost. Er zijn twee 

onafhankelijke experts gevraagd om dit proces  

 

 

 

in goede banen te leiden en de scholen te 

begeleiden naar één nieuwe school. Dit zijn 

Mark van der Pol en Willem de Boer.  

Vervolgens is er een projectplan opgesteld dat 

is afgestemd met de leidinggevenden en de 

besturen en met beide 

medezeggenschapsraden van de scholen.# 

 

//Communicatie 

Vanaf heden willen we u als ouder of verzorger 

van kinderen van een van de scholen of 

opvangorganisaties met vaste regelmaat 

informeren over de ontwikkelingen rond deze 

onderwerpen. Naast deze maandelijkse 

nieuwsbrief wordt er een eenvoudige website 

gemaakt waar informatie wordt gedeeld. Deze 

informatie zal wellicht niet voor iedereen 

volledig zijn; mocht u vragen hebben dan horen 

we het graag. 

Mocht u verder vragen of suggesties hebben, 

dan kunt u contact hier contact opnemen.  
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//Ouderavond scholen   

Op donderdag 25 november is er een online 

ouderavond voor de scholen geweest, waar 

ook vertegenwoordigers van SPCP, SKN en de 

gemeente bij aanwezig waren. Tijdens de  

ouderavond heeft de bestuurder van CNS en 

SPCP – dhr. Fred van der Ham – tekst en uitleg  

gegeven over de nut en de noodzaak van een 

scholenfusie en een IKC. 

De kern van zijn boodschap is dat verregaande 

samenwerking meerwaarde heeft voor de 

kinderen: onderwijs, opvang en zorg samen op 

één plek. Zo veel mogelijk integraliteit en 

inclusiviteit voor de komende 30, 40 jaar in 

Nunspeet-Oost. De fusie of het IKC ligt daarbij 

voor de hand, maar het is een middel en geen 

doel. 

 

Vervolgens heeft Mark van der Pol kort 

toegelicht hoe het project rond de fusie en het 

samenwerken tussen onderwijs en opvangvorm 

gaat krijgen. Er zijn drie fases gedefinieerd: 

1. tot maart 2022 zullen we werken aan 

het fundament van het IKC en de fusie: 

wat is de gezamenlijke opdracht en 

vanuit welke visie wordt gewerkt; 

2. vervolgens wordt er, samen met de 

leerkrachten en de pedagogisch 

medewerkers, gewerkt aan de vertaling 

van dit fundament naar de praktijk: wat 

merken kinderen en ouders hier straks in 

de praktijk van; 

3. in schooljaar 2022-2023 zal er gewerkt 

worden aan de implementatie. 

Tijdens het gehele proces zal er aandacht zijn 

om activiteiten samen te doen. Voor zowel 

kinderen als de professionals. 

   

Na een korte pauze was er ruimte voor vragen. 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief staan de 

vragen en de antwoorden uitgeschreven. 

 

//Werkgroep onderwijs en opvang 

Om de leerkrachten, pedagogisch medewerkers 

en ondersteunend personeel goed te betrekken 

bij de inhoud van het IKC zijn er werkgroepen 

gevormd. Een belangrijke werkgroep is 

Onderwijs en Opvang. Zij buigen zich het 

komende jaar over de gezamenlijke opdracht en 

de visie van het IKC. Zij doen dit met behulp 

van het ‘visievierluik’:  
• Wat zijn de kernwaarden van het IKC? 

• Wat zijn de kernkwaliteiten van de 

opvang en het onderwijs? 

• Wat is de gezamenlijke opdracht; wat is 

het hogere doel van het IKC? 

• Wat is de visie en hoe gaan we dit 

bereiken? 

Op 7 december komt de werkgroep voor het 

eerst bij elkaar; vanwege de Covid-19 

maatregelen zal dit digitaal zijn.  

 

“We verwachten dat op zijn vroegst in de 
zomer van ’23 de deuren open zullen 
gaan.”  
 

 



 

//Overleg met de buurt! 

 

De buurt is nauw betrokken bij de ontwikkeling 

van het kindcentrum. Een aantal 

buurtbewoners heeft zich georganiseerd in het 

‘Buurtcollectief Nunspeet Oost’ om met de 
gemeente verder te overleggen over het 

kindcentrum. Aandachtspunten en soms ook 

zorgpunten zijn ‘het groen’, de groenstrook 
tussen de wijk en de beoogde IKC-locatie, en 

het ‘verkeer’. Hoe wordt het brengen en halen 
van de kinderen georganiseerd zonder dat het 

leidt tot gevaarlijke situaties en misschien ook 

overlast voor de buurt? Het College van 

Burgemeester en Wethouders is samen met de 

buurt mogelijke oplossingen aan het bedenken 

voor de aandachtspunten met betrekking tot 

het verkeer en het groen. Er hebben al 

meerdere gesprekken plaatsgevonden met een 

delegatie van het buurtcollectief. Omdat het 

gaat om een voor iedereen goede inpassing van 

het kindcentrum op de locatie heeft een 

landschapsarchitect het overleg met de buurt 

gevoerd. Binnenkort worden de uitkomsten aan 

het College van Burgemeester en Wethouders 

voorgelegd, waarna besloten kan worden over 

de verkeerssituatie en de groene omgeving.  

 

Bestemmingsplan kindcentrum 

 

Om het kindcentrum te bouwen op de beoogde 

locatie aan de Oosteinderweg moet er nog een 

bestemmingsplanwijziging plaatsvinden. Alle 

noodzakelijke onderzoeken, onder andere op 

het gebied van de flora en fauna, het milieu, 

archeologie, zijn inmiddels positief afgerond. 

Het concept van het bestemmingsplan zal ook 

worden besproken met het buurtcollectief. Na 

het overleg met het buurtcollectief zal het 

bestemmingsplan in procedure worden 

gebracht. 

 

Het nieuwe kindcentrum 

De gemeente, de scholen en de kinderopvang 

overleggen met elkaar ook intensief over het 

toekomstige gebouw. Met elkaar is er 

nagedacht over wat voor soort ruimten er 

moeten komen, hoe groot ze moeten zijn, 

welke groepen bij elkaar moeten zitten, wat 

moet op de begane grond en wat kan op de 

1ste etage? Deze en andere vragen worden nu 

beantwoord zodat in de volgende fase een 

ontwerpende en bouwende partij (architect en 

aannemer) een gebouw neerzetten waarin de 

kinderen in Nunspeet Oost zich optimaal 

kunnen ontwikkelen. Belangrijk uitgangspunt in 

de nieuwbouw is dat de kinderen zich veilig 

voelen. Kleinschaligheid is een belangrijk 

uitgangspunt. Dat betekent bijvoorbeeld dat 

leerlingen van een bepaalde leeftijd, 

bijvoorbeeld de leerlingen van één van de 

bouwen, een eigen speel-, ontdek-, leer- of 

werkomgeving hebben. Het zogenaamde 

programma van eisen, waarin alle soorten 

ruimten zijn beschreven, is nagenoeg gereed 

zodat in 2022 een ontwerpende en bouwende 

partij kan worden geselecteerd om het 

kindcentrum te gaan realiseren. 



 

Bijlage1:  Q&A informatieavond 

 

Samenvatting IKC-ouderavond 

Petraschool/Morgenster 

donderdag 25 november  

20.00-21.00 uur 

online 

 

Organisatoren 

CNS bestuur  Fred van der Ham 

Directie          Morgenster/Petraschool     

             Mattheo Pijnacker Hordijk 

Remarkeble   (externe ondersteuning IKC) 

             Mark van der Pol   

  Willem de Boer (verhinderd) 

Partners 

SPCP    Lian Lobbezoo 

SKN  Astrid Pieters 

  Jolanda Hupse 

M3V    (gemeentelijke bouwheer)  

  Krijno van Vugt    

Gem. Nunspeet Ferdinand ten Cate 

 

 

//Doel van de avond 

Als CNS zijn we 7 jaar betrokken bij het vormen 

van een IKC. 

Waar staan we nu, wat is er gebeurd en wat is 

er het komende jaar te doen. 

 

Mattheo opent met zijn verlangen dat de 

school een school van hoop zal worden. 

 

 

Korte terugblik  

Vanavond beleven we een herstart. De herstart 

van het plan waarin De Morgenster, de 

Petraschool, SKN en SPCP samengaan in het 

IKC-Oost dat nabij het sportpark De Wiltzang 

wordt gerealiseerd. Wat is het doel daarvan? 

Het doel is niet het realiseren van een gebouw, 

hoe belangrijk ook. Het doel is ook niet een 

fusie tussen de Petraschool en De Morgenster. 

Het doel is het realiseren van een plek waar 

onderwijs, opvang en zorg worden 

gecombineerd, voor kinderen in Nunspeet-

oost, voor de komende 40/50/60 jaar, in alle 

integraliteit en inclusiviteit. Het is een 

geweldige kans daaraan een bijdrage te 

leveren! Daarmee is niet gezegd dat het 

gebouw niet belangrijk is of dat de fusie maar 

een bijzaak is. Zeker niet: gebouw en fusie zijn 

echter middelen om het doel te bereiken en we 

zullen daaraan de juiste en goede aandacht 

moeten besteden en ongetwijfeld zal er ook 

wel eens wat mis gaan. Dat laat onverlet dat 

betrokken partners samenwerken om het doel 

te bereiken: een veilige plek waar onderwijs, 

opvang en zorg worden gecombineerd, voor 

kinderen van 0 t/m 12 jaar in Nunspeet-oost. 

 

Om ons daarbij te ondersteunen is Mark van 

der Pol aangesteld als (onafhankelijk) 



 

procesbegeleider, mede op verzoek van de 

medezeggenschapsraden. Hij doet dat samen 

met Willem de Boer. Zij richten zich twee 

zaken: de samenwerking met de voorschoolse 

partners en de fusie tussen beide scholen. 

Vanavond gaat het over de fusie, op een ander 

moment wordt u geïnformeerd over de 

samenwerking en het gebouw. 

 

// Projectplan 

Mark van der Pol over het projectplan 

Gevraagd om het fusieproces te begeleiden 

zodat we verder komen. 

In juni zijn we begonnen met een studiedag 

tussen beide schoolteams.   

1e fase initiatie : We hebben een projectplan 

geschreven met een tijdschema. Wat moeten 

we doen in de toekomst om het project te laten 

slagen. Deze ouderavond is een aftrap naar de 

2e fase. We moeten nu het fundament 

neerzetten. Het gaat alleen werken als we 

allemaal dezelfde visie hebben om daar te 

komen. 

3e fase: Van missie en visie naar de praktijk. 

Wat zien we zo meteen? We gaan iets nieuws 

neerzetten, wat jaren mee kan. We gaan kijken 

welk profiel daar bij past. Het fusierapport 

moet worden uitgewerkt, hierin staat wat de 

toekomst gaat zijn van de beide scholen. 

Hieruit moet blijken dat we iedereen hebben 

meegenomen. 

4e fase: Uitvoering en borging: we willen het 

formele traject in januari 2023 hebben 

afgerond zodat het kan worden ingediend bij 

het ministerie OC&W. 

 

Er is een stuurgroep : beslissers (bestuurders) 

Projectgroep: Mattheo, SKN en SPCP 

Werkgroepen: de leerkrachten financiën, 

personeel, onderwijs en huisvesting 

 

 

 

Figuur 1 Locatie IKC-Oost Oosteinderweg. 

 

 

// Vragen/antwoorden 

1) Vragen voor IKC avond 25/11/2021 Er is 

tot dusver vrij ambivalent gecommuniceerd 

rondom mogelijk samengaan/ een fusie van 

Petra en Morgenster. Wanneer zal dit 

opgehelderd worden en wat staat hierbij 

nog in de weg? 

Stel dat fusie slechts optioneel is en er later 

bekeken zal worden of men dit wil; is er 

nagedacht over hoeveel extra kosten de 

scholen én de lokale gemeenschap maken voor 

initieel dubbel uitvoeren van alle standaard 

ruimtes (extra toiletten, gemeenschapsruimtes 

ingangen etc.) waar dit bij een fusie niet nodig 



 

is. Hoeveel is dit verschil, en anders, waar is dit 

na te gaan? Met andere woorden; als we nu al 

heel sterk verwachten en overwegen samen te 

zullen gaan op een zeker moment, moeten we 

dan niet gezien de moeiten en kosten van een 

tweede proces op een later moment, na de 

voltooiing van het pand, de koe nu vast bij de 

horens vatten en nieuwe wijn in nieuwe zakken 

gaan maken? Moeten we niet gewoon helder 

op een fusie afstevenen en meteen goed 

beginnen en er samen vol voor gaan? En als het 

helemaal geen overweging is, dit ook heel 

helder communiceren? 

 

Antwoord 

In de presentaties van Fred van der Ham en 

Mark van der Pol is daarover duidelijkheid 

gegeven. De enige logische vorm van 

samenwerking tussen twee scholen onder 

hetzelfde bestuur die een min of meer identiek 

onderwijskundig profiel hebben, is een fusie 

tussen beide scholen. Daarom is in overleg met 

de medezeggenschapsraden het plan van 

aanpak opgesteld waarin een fusie wordt 

voorbereid. 

Toevoeging, niet gegeven tijdens de 

informatieavond: het is niet ongebruikelijk dat 

wanneer meerdere scholen in één pand zitten, 

ze gebruik maken van een aantal gezamenlijke 

voorzieningen om daarmee te voorkomen dat 

er wordt geïnvesteerd in ruimten die weinig 

worden gebruikt 

 

2) Hoe worden we als ouders geïnformeerd. 

Het IKC-proces duurt al een hele tijd maar 

we kregen weinig te horen.  

De IKC-partners gaan maandelijks een IKC-

update geven. Zodat ouders en betrokkenen 

worden meegenomen in het proces. 

 

3) Is de onderwijsvisie al helemaal vastgelegd? 

En wat kunnen we daar van gaan zien? 

In het hele IKC-proces is er een eerste richting 

voor visie gedefinieerd. Nu zijn we bezig om de 

visie vast te stellen en te kijken waar we naar 

toe gaan.  

De visie moet gaan leven in de scholen, het 

moet niet alleen woorden zijn, maar ook daden. 

 

4) Hoe gaat er gezorgd worden dat het geen 

leerfabriek wordt maar behouden we 

kleinschaligheid? 

We denken nu aan lespleinen. Dit hangt ook af, 

aan welke eisen het pand moet voldoen. 

Een lesplein een centrale plaats in de school. 

Da Costaschool Elspeet maakt hier al gebruik 

van. 

 

3b) Verhelderingsvraag: Wat is een lesplein? 

Een lesplein is een centrale hal waar meerdere 

groepen omheen zijn. Op het plein kunnen 

werkplekken voor kinderen komen, een 

bibliotheek, een samenwerkingsruimte.  

 

5) Wanneer moet het gebouw klaar zijn? 



 

De eerste stap is het wijzigen van het 

bestemmingsplan. Dat voorstel gaat in de 

eerste helft van januari ’22 naar de 
gemeenteraad. Daarna kan het programma van 

eisen worden opgesteld en gedeeld met een 

architect en aannemer. We verwachten dat op 

zijn vroegst in de zomer van ’23 de deuren 
open zullen gaan.  

 

6) Wordt het gebouw gebouwd met groei in 

gedachte? 

De bouw van scholen wordt aan de hand van 

prognoses gedaan. Op basis daarvan wordt 

bekeken hoeveel m2 het gebouw nodig heeft. 

Er wordt rekening gehouden met een mogelijke 

groei. 

 

7) Gaan de groepen volgend jaar al worden 

gemixt? 

Dat is nog niet over nagedacht. In ieder geval is 

het niet de intentie om voor het samengaan in 

het nieuwe pand de groepen al te mixen.  

Die zal pas in de 4e fase van het besproken 

projectplan besloten moeten worden.  

 


