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Q: Is het definitief dat het plan van twee onderbouwlocaties en één bovenbouwlocatie 
doorgaat? 
A: De intentie om voor dit plan te gaan, is er nog steeds. Het is echter pas definitief als we een besluit 
hebben genomen. De komende periode worden de consequenties van het plan zorgvuldig afgewogen 
in intensief overleg met de GMR. Daarna zal er een besluit genomen worden. Wanneer dit precies 
gebeurt, weten we helaas nog niet. 

 
Q: Wanneer gaat er wel wat veranderen? 
A: Dat er iets gaat veranderen, staat vast. De intentie om voor dit plan te gaan, is er ook nog steeds. 
Het is helaas alleen nog niet duidelijk wanneer er wat gaat veranderen. We nemen nu de tijd om het 
plan verder uit te werken en tot een gedegen besluit te komen.  

 
Q: Komt er een nieuw plan? 
A: Zoals gezegd is het huidige plan van twee onderbouwlocaties en één bovenbouwlocatie definitief 
als we een besluit hebben genomen. Als uit verder onderzoek blijkt dat we het plan moeten bijstellen, 
dan zullen we dat doen. Vooralsnog is de intentie in ieder geval om voor het huidige plan te gaan. 

 
Q: Waarom nu pas duidelijkheid? 
A: In eerste instantie wilden we graag voor de kerstvakantie duidelijkheid hebben. Helaas is dat niet 
gelukt, omdat het onderzoeken en uitwerken meer tijd vergt. We hadden gehoopt in januari genoeg 
informatie te hebben om een besluit te nemen, maar dat laat nog op zich wachten. Vandaar dat we nu 
het initiatief nemen om meer tijd te nemen voor het plan. 

 
Q: Wat wordt er nu verder onderzocht? 
A: We gaan alle consequenties van het plan op een rij zetten. Wat betekent het voor leerlingen en 
collega’s? Wat zijn de juridische en financiële consequenties? Dit zijn onder andere zaken die we de 
komende periode verder gaan onderzoeken.  

 
Q: Voor welke school kunnen groep 8-leerlingen zich nu het beste aanmelden? 
A: Kies vooral voor een school die bij jou past. Dat er iets gaat veranderen, staat vast. Maar we weten 
nog niet wat en wanneer. Het zou dus jammer zijn als je op basis daarvan een beslissing gaat nemen. 
Het belangrijkste is dat jij naar een school gaat waar je je goed voelt. 

 
Q: Worden anderen intensief betrokken bij het plan? 
A: De inrichting van het onderwijs is een verantwoordelijkheid van OGVO. Nu er meer tijd is om het 
plan verder uit te werken, ontstaat ook meer ruimte om met andere betrokkenen van gedachten te 
wisselen. 

 
Q: Kunnen wij ook nog meedenken in de plannen? 
A: Als input nodig is en er een mogelijkheid is om mee te denken, zullen we daar de betrokkenen t.z.t. 
over informeren. Er volgt dan nog een nader bericht.  


