Tilburg, 24 maart 2017

Aan: ouders/verzorgers van OBS de Heerevelden en JL Huibeven
Betreft: samenvoeging OBS de Heerevelden en JL Huibeven in 2019

Beste ouders/verzorgers,
De afgelopen jaren zijn scholen elkaar steeds meer aan het opzoeken v.w.b. onderwijsontwikkeling
en passend onderwijs. Sinds ongeveer 1 jaar zijn de scholen vanuit Opmaat (OBS de Heerevelden) en
Jan Ligthartgroep (JL Huibeven) verbonden in een personele unie. Verder zien we ook in onze buurt
leerlingenaantallen teruggelopen. Er wonen minder leerlingen van de basisschoolleeftijd in de buurt
van de 3 scholen die naast elkaar liggen.
Het bevoegd gezag van beide scholen ziet dan ook juist nu mogelijkheden om de samenwerking op te
zoeken en wil beide scholen in elkaar voegen.
De teams gaan gezamenlijk de komende jaren een invoeringstraject richting een nieuw
onderwijsconcept waarbij betrokkenheid van leerlingen en intrinsieke motivatie van leerlingen de
speerpunten zijn. Daarnaast wordt de school een VVTO-school (vroeg vreemde talen onderwijs). Dat
betekent dat er in 4 jaar gegroeid wordt naar 15 % van de lessen in het Engels.
Dit zijn mooie ontwikkelingen voor beide scholen waarbij natuurlijk ook het gebouw de komende
jaren gemoderniseerd en passend gemaakt wordt bij het onderwijsconcept. Op dit moment is er op
beide scholen veel leegstand met als gevolg te hoge kosten. Geld gaat teveel naar het onderhoud en
schoonmaak van het gebouw en dit geld willen we liever besteden aan onderwijs.
Dat betekent voor zowel JL Huibeven als Heerevelden resp. 11 en 8 lokalen leegstand en dat beide
scholen passen in het gebouw van JL Huibeven. De scholen zullen dan ook samen in het gebouw van
JL Huibeven gaan.
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De afgelopen maanden zijn er gesprekken geweest met personeel en beide MR-en en iedereen staat
achter een samenvoeging van beide scholen. Naast het financiële voordeel voor beide scholen zien
we gezamenlijk meer mogelijkheden om het onderwijs kwalitatief te vernieuwen richting 21 -eeuws
leren.
Uiteraard is dit samenvoegingstraject een zorgvuldig traject en dat kost tijd. De verwachting is dat
augustus 2019 beide scholen in het gebouw van JL Huibeven gehuisvest zijn.
Er volgt voor u allen over enkele maanden nog een inhoudelijke informatieavond maar mocht u op
dit moment vragen hebben, bieden we u graag de mogelijkheid om binnen te lopen op uw eigen
school op maandag 27 maart van 19.00 uur tot 20.00 uur. De directie is dan aanwezig.
Verder zal ik u via de directies blijven informeren over de te nemen stappen in het proces. Ik geloof
en vertrouw erop dat hier een mooi proces in gang gezet wordt in het belang van kinderen.

Met vriendelijke groeten,

Marius Liebregts
Voorzitter College van Bestuur
Mede namens de directies van JL Huibeven en OBS de Heerevelden

