Zwolle, 06-10- 2020
Onderwerp: ontwikkeling en toekomst OBS de Krullevaar

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Wat een mooie ontwikkelingen hebben we de afgelopen jaren met elkaar mogen doormaken. We
hebben een positief en veilig klimaat weten te creëren en zijn ons aan het professionaliseren op gebied van lees-/taalonderwijs, het rekenonderwijs en het onderzoekend en ontwerpend leren.
Ouders van de Krullevaar die wij spreken zijn dan ook tevreden over de school.
We zien dit ook terug in een voorzichtige groei van leerlingen in onze onderbouw. Helaas gaat deze
groei te langzaam.
Instandhoudingsnorm
Elke regio of stad heeft een instandhoudingsnorm. De instandhoudingsnorm staat voor het aantal
leerlingen dat een school minimaal nodig heeft om te kunnen blijven bestaan. In Zwolle is deze
norm 148 leerlingen.
Op dit moment heeft de Krullevaar 71 leerlingen, met een groeirichting, eind van het schooljaar naar
zo’n 80 á 85 leerlingen. U leest dat er een groot verschil zit in de huidige aantal leerlingen én de
leerlingen die nodig zijn om als school te kunnen blijven bestaan. Het gaat ons echter ook niet lukken om binnen twee tot drie jaar dit gat te dichten.
Onze school krijgt al enkele jaren van ons bestuur, Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ), extra middelen om de school draaiende te houden. Het bestuur geeft terecht aan dat zij deze extra uitgaven
niet nog jaren kunnen en willen blijven bekostigen.
Toekomst
Zoals genoemd, zal het niet mogelijk zijn om nog jaren als zelfstandige school te blijven bestaan.
De afgelopen 4 maanden is er met enkele partijen intensief nagedacht of er mogelijkheden zijn om
het gedachtegoed van de Krullevaar en ons mooie concept wel te laten voortbestaan. Hier is een
plan uit voortgekomen, waar wij erg blij mee zijn en waarvan wij hopen dat u als ouders ook enthousiast kunt zijn.
Plan
Samen met Supernova en kinderopvang ’t Werkel start de Krullevaar vanaf het schooljaar 20212022 een kindcentrum onder een nieuwe gemeenschappelijke naam. Het kindcentrum zal doorgaande leerlijnen voor kinderen van 0 tot 12 (14) jaar. ’t Werkel komt met een kinderdagverblijf, een
peuterspeelzaal en een voor-en naschoolse opvang bij ons in het gebouw.
Het kindcentrum gaat in drie units werken welke wij u graag willen toelichten:
Unit 1; Leren en ontwikkelen
Dit wordt een onderbouwplein voor 0 tot 6 (7) jarige kinderen;
De kinderopvang, peuterspeelzaal en de kleutergroepen gaan intensief samenwerken;
Uw kind kan instappen vanaf de opvang of peuterspeelzaal en/of vanaf 4-jarige leeftijd;
In dit plein hanteren we twee units, één van 0-3 en één van 3-6(7) jaar.
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Unit 2; Verder met leren op jouw manier
In de middenbouw leren en ontwikkelen kinderen verder. Ouders en kinderen hebben de
keuze uit twee routes naar het einde van groep 6:
Route 1: geeft het onderwijs vorm vanuit het reguliere onderwijs (dus hier behouden we
het gedachtegoed van de Krullevaar).
Route 2: geeft het onderwijs vorm vanuit het gepersonaliseerd leren (gedachtegoed van
Supernova).
Beide onderwijsroutes werken vanuit de principes van onderzoekend en ontwerpend leren.
Unit 3; Voorbereiden op jouw manier van voortgezet onderwijs
Vanaf groep 7 blijven er twee routes naar het voortgezet onderwijs.
Collega’s uit het primair onderwijs en voortgezet onderwijs zullen samen het onderwijs maken en er is een doorgaande leerlijn met de Capellen Campus (reguliere route, route 10-14
en route mens&).
Uiteraard kan uw zoon of dochter ook uitstromen naar andere VO-scholen.

In de afgelopen periode hebben wij dit plan met OOZ, de teams van de Krullevaar en Supernova,
de medezeggenschapsraden (MR) en de ouderraden (OR) van beide scholen, de kinderopvang en
andere externe partijen besproken. Uiteraard is er nog veel werk te verzetten de komende 9 maanden, maar iedereen is enthousiast.
OOZ geeft ons de kans om het kindcentrum de komende jaren verder te ontwikkelen.
Vragen?
Wij kunnen ons voorstellen dat u, als ouder/verzorger, vragen zult hebben. Na de herfstvakantie
zullen we bijeenkomsten organiseren. Op deze bijeenkomsten zullen wij u meer kunnen vertellen
over onze plannen en zal er alle ruimte zijn om uw vragen te stellen. Deze week ontvangt u een
overzicht van de bijeenkomsten waarop u kunt intekenen.
Heeft u na het lezen van deze brief al prangende vragen, mail deze dan gerust naar Marjanne van
Drie (m.vandrie@ooz.nl). Eind van de week zal er een extra nieuwsbrief met u worden gedeeld met
een reactie op al veel gestelde vragen.
Met vriendelijke groet,
Marjanne van Drie (directeur) en team OBS de Krullevaar
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