
 

 

Nieuwsbrief 7 27-05-2020 

 

Beste ouders en verzorgers van kinderen op CBS de Wegwijzer, OBS de Dorpel en kindercentrum 

Babbel. 

Hierbij treft u de zevende nieuwsbrief aan over het verloop van het onderzoeksproces naar de 

vorming van een IKC in De Wilp.  

In de laatste nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de mogelijkheid dat het tijdpad mogelijk zou 

worden gewijzigd. Inmiddels is duidelijk dat er inderdaad een aantal aanpassingen in het tijdpad 

nodig zijn. Middels deze nieuwsbrief willen we u hierover informeren. 

Op dit moment wordt prioriteit gegeven aan het (volledig) opstarten van het onderwijs en de 

opvang. Dit betekent ook dat de noodzakelijke stappen om het IKC voor te bereiden niet voor 1 

augustus zullen zijn afgerond.  

Concreet betekent dit dat ook het komende schooljaar gebruikt zal worden voor het vormen van ons 

IKC. En we doen dit op de volgende manier: 

1 De bestuurlijke / formele kant: 

a. De formele fusie scholen van beide scholen wordt geëffectueerd met ingang van 1 

augustus 2021. Dit is de eerst mogelijke datum omdat een scholenfusie alleen per 1 

augustus van een jaar mag worden gerealiseerd is en 1 augustus 2020 niet meer haalbaar 

is. 

b. De overgang van kindercentrum Babbel naar Quadraten kinderopvang wordt 

geëffectueerd met ingang van 1 januari 2021. Er is hierdoor meer ruimte om de benodigde 

onderzoeken af te ronden en het moment van overgang valt samen met de start van het 

boekjaar 2021. 

c. Uiteraard worden de medezeggenschapsraden van de scholen en de oudercommissie van 

kindercentrum babbel bij de definitieve besluitvorming betrokken. 

2 De inhoudelijke kant: 

a. De werkgroepen vanuit scholen en opvang werken de opbrengsten vanuit het proces 

verder uit. Onder leiding van Anneke, Annemieke en Laura zal onderwijs en opvang steeds 

zichtbaarder de contouren van het IKC gaan aannemen met als stip op de horizon een 

geïntegreerd aanbod van opvang en onderwijs in De Wilp. 

3 Huisvesting: 

a. Hoewel het nieuwe schooljaar vanuit de huidige locaties zal worden opgestart zal de 

samenwerking steeds zichtbaarder worden en, waar mogelijk, ook ondergebracht op één 

locatie. Hiervoor is extra tijdelijke huisvesting nodig totdat we uiteindelijk ook een nieuw 

gebouw kunnen betrekken. Vanuit de gemeente zijn over de nieuwbouw al eerste 



contacten met plaatselijk belang gelegd. De tijdelijke huisvesting wordt gerealiseerd op 

locatie De Wegwijzer. De omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd over de locatie van de 

tijdelijke huisvesting. Bij de keuze voor de locatie is de adviesgroep huisvesting vanuit de 

ouders nauw betrokken geweest.  De adviesgroep heeft een aantal aandachtspunten 

meegegeven, namelijk:  

- de verkeersveiligheid en de parkeergelegenheid bij De Wegwijzer;  

- het speellokaal bij De Wegwijzer weer als zodanig in gebruik nemen;  

- waar mogelijk aandacht voor duurzaamheid;  

- de BSO en peuterspeelzaal De Speeldoos zullen in deze tijdelijke huisvesting een plekje 

krijgen. De dagopvang van kindercentrum Babbel zal vooralsnog op de huidige locatie 

blijven totdat de nieuwbouw gerealiseerd is. 

4 Einde procesbegeleiding: 

a. De afgelopen periode is er, ondanks de coronacrisis, achter de schermen veel gebeurd. 

Het besluit om de effectuering naar het volgende schooljaar te verplaatsen is in die zin 

teleurstellend omdat er al zoveel opbrengsten zijn. Aan de andere kant ligt er daarmee 

wel een mooie opmaat om alle plannen definitief te gaan realiseren. Het bestuur van 

Quadraten (Patrick Tuil en Wilma Drenth) en de eigenaar van Babbel (Laura Roffel) zullen 

als stuurgroep de verschillende werkgroepen en de plannen verder aansturen. Als 

procesbegeleider heb ik gezien hoeveel kracht en samenwerking er in het dorp is. Dat is 

bijzonder! Mijn rol stopt. Het IKC niet!  

 

De benodigde informatie over de start van het nieuwe schooljaar zult u zo spoedig mogelijk 

ontvangen vanuit de scholen en kindercentrum Babbel. 

Met vriendelijke groet, namens de stuurgroep IKC De Wilp, 

Ben Mooibroek 

(procesbegeleider) 

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Ben Mooibroek.  

Dit kan per e-mail: info@benprimaironderwijs.nl   
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