
Q&A’s toekomstscenario OGVO - november 2022

Q: Waarom deze plannen?
A: Als onderwijsorganisatie vinden wij een breed aanbod van onderwijs heel belangrijk. We hebben
echter te maken met leerlingendaling en andere externe factoren, waardoor we genoodzaakt zijn om
te kijken hoe we dit brede onderwijsaanbod kunnen blijven garanderen. Daarbij is gekeken naar
gelijke kansen voor iedereen en veel keuzemogelijkheden.

Q: Hebben leerlingen nog wel keuzevrijheid?
A: Ja zeker. Leerlingen kunnen in de onderbouw kiezen uit twee verschillende locaties. Daarnaast is
er in de bovenbouw een brede keuze wat betreft profielen. Vooral voor vmbo-leerlingen in de
bovenbouw is dit een groot voordeel: alle profielen op één plek, waardoor ze echt kunnen kiezen.

Q: Vanaf wanneer gaat het plan in?
A: Er is een grote kans dat we met deze nieuwe inrichting vanaf schooljaar 23-24 gaan starten, maar
dit is nog niet zeker. Op dit moment zijn we namelijk aan het doorrekenen en aan het bekijken of dit
haalbaar is.

Q: Wanneer is daar duidelijkheid over?
A: In januari is daar duidelijkheid over en zullen wij iedereen informeren.

Q: Wat is jullie advies voor een goede schoolkeuze voor groep 8-leerlingen?
A: Het onderwijsaanbod blijft hetzelfde of wordt wellicht zelfs uitgebreid, de locatie kan wel wijzigen.
Kies dus een onderwijsrichting en ga vooral op alle drie de locaties kijken.

Weet daarbij dat de onderbouw op College Den Hulster kan komen te vervallen, maar dat je voor de
onderbouw zeker terecht kunt op het Valuascollege of het Blariacumcollege.

Q:Gaan de proeflessen door?
A: Ja, die gaan op alle drie de locaties door, alleen voor leerlingen van groep 8. l

Q:Gaan de proeflessen voor ouders door?
A: Nee, die gaan niet door. Op dit moment kunnen we veel vragen nog niet beantwoorden. Daarom
kiezen we ervoor om ouders/verzorgers te informeren zodra er meer bekend is. Dat doen we via een
informatieavond. We verwachten dat dit in de loop van januari bekend is.

Q: Gaan de open dagen door?
A: Ja, die gaan op alle drie de locaties door. Afhankelijk van de plannen komt de invulling van de
open dag op College Den Hulster er wel anders uit te zien.

Q: Wanneer kunnen wij meer informatie verwachten over de inrichting van schooljaar ‘23-’24?
A: In januari. Dan heeft de doorrekening plaatsgevonden en is de haalbaarheid en een plan van
aanpak met interne en externe partners besproken.


