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Openbaar onderwijs wil
herschikking scholenbestand
Het bestuur van de stichting
Eem-Vallei Educatief heeft
het voornemen bekend gemaakt om het aantal locaties
voor openbaar basisonderwijs in een aantal deelnemende gemeenten terug te
brengen. Met die operatie
wil het bestuur het openbaar
onderwijs versterken en wil
het inspelen op toekomstige
ontwikkelingen.
In de eerste plaats zal het aantal
leerlingen in de regio de komende jaren dalen met ongeveer 10% tot 15%. Dat betekent
dat het bestaansrecht van sommige kleine scholen in gevaar
kan komen. Daarnaast treft de
groeiende maatschappelijke
scheiding tussen diverse bevolkingsgroepen ook de openbare
scholen. Deze segregatie leidt
tot in sommige deelnemende
gemeenten tot een ernstige daling van het aantal leerlingen
en het steeds verder verkleuren
van een aantal openbare scholen. Het bestuur wil met onderstaande beleidsvoornemens
een betere en meer stabiele
toekomst voor het openbaar
onderwijs bewerkstelligen.
Het bestuur wil in de gemeente
Barneveld het scholenbestand
fors herschikken. Momenteel
bezoeken 555 leerlingen het
openbaar onderwijs op zes
locaties. Deze kleine scholen
zijn erg kwetsbaar en erg duur.
Het voornemen is om De Regenboog in Voorthuizen zelfstandig te behouden. In de kern
Barneveld zullen De Zandberg
en Daltonschool Lange Voren
blijven bestaan. Het bestuur
overlegt op korte termijn met
de gemeente Barneveld of De
Lijster, De Zonnebloem en de
Plantijn kunnen worden gehuisvest in het complex van de
Lijsterhof.
In Woudenberg wil het bestuur
in de nabije toekomst komen
tot een tweetal flinke scho-

len. Dit wordt bereikt door
de Griftschool te handhaven
en op termijn te komen tot
samenvoeging van de Jan Ligthartschool en de Prangelaar.
De Jan Ligthartschool groeit en
kan haar leerlingen binnenkort
niet meer kwijt in het huidige
gebouw. De Prangelaar krimpt
en heeft leegstand. Er is overleg
met de gemeente Woudenberg
om de wens van het bestuur te
kunnen realiseren.
In Nijkerk sluit de Sportbasisschool Nijkerk haar deuren per
1 augustus 2011. Daltonschool
de Corlaer is een gezonde en
groeiende school en heeft volop
bestaansrecht. De situatie van
de nevenvestiging De Globe in
Hoevelaken is zeer zorgelijk.
Het aantal leerlingen daalt al
enkele jaren. Het bestuur wil
op korte termijn overleg voeren
met de gemeente Nijkerk over
deze situatie.

Overige gemeenten
In de overige gemeenten Baarn,
Bunschoten (‘t Kruisrak),
Scherpenzeel en Soest is de
positie van de openbare scholen goed toekomstbestendig.
In Baarn en Soest zijn in het
verleden al meerdere scholen
gefuseerd.
Het bestuur wil naast de herschikking van een aantal scholen ook de directiestructuur
wijzigen. Het aantal directeuren
zal worden teruggebracht door
te werken met meerscholen
directeuren. Ook het stafbureau zal een flinke reorganisatie
doormaken, waarbij gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten.Bovenstaande maatregelen wil het bestuur ook
doorvoeren om te voorkomen
dat toekomstige bezuinigingen
steeds rechtstreeks doorwerken
op het aantal leerkrachten voor
de klas. We willen naar een situatie toe waarbij de leerlingen
de volle aandacht krijgen die ze
verdienen en nodig hebben.

Een leerling vertoont zijn kunsten op de piano. (foto: Fotografie P. Kok)

Muziekschool Hetty Koelewijn
verzorgt zeer geslaagd concert
Vrijdagavond 19 november
was het een drukte van belang in de binnentuin van De
Haven. Veel bewoners van
het bejaardenhuis, maar ook
ouders van leerlingen en andere belangstellenden waren
gekomen om te genieten van
het concert dat verzorgd werd
door leerlingen van muziekschool Hetty Koelewijn. Dit
concert was het vierde, en
tevens laatste, dat gegeven
werd ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van de muziekschool.
Her publiek werd meegenomen
in het leven van boer Jansen,
zijn dochter Elsje en zoon Be-

rend. Zij woonden in een huis
in Holland. Soms klopte er een
roodborstje tegen hun raam.
Berend (Botje) ging uit varen.
Maar vader ging ook met dochter Elsje op reis. Onderweg zagen ze Kortjakje en Moriaantje.
In de dierentuin waren twee
beren aan het broodjes smeren.
Na een lange reis langs de grote
stille heide en het groene stille
dal kwamen ze eindelijk toch
thuis. Vader had tulpen uit
Amsterdam meegenomen voor
moeder en Elsje ging pannenkoeken bakken. Tenslotte werd
er op de deur geklopt door…
een heuse zwarte Piet.
Kortom: het publiek werd vermaakt met Oudhollandse lied-

jes. Leerlingen speelden piano,
maar er werd ook gezongen
door het leerlingenkoor en er
was ruimschoots gelegenheid
voor het publiek om mee te
zingen.
Na de pauze werden er geestelijke liederen ten gehore gebracht op piano en orgel. Ook
was er veel samenzang. Aan
het programma leverden zowel
pas beginnende als gevorderde
leerlingen een bijdrage. Samen
vormden zij het koor dat de
Oudhollandse en geestelijke
liederen ten gehore bracht.
Een fijn programma dat door
de aanwezigen bijzonder werd
gewaardeerd.

Walter Koelewijn neemt
het op voor mantelzorgers
Walter Koelewijn van de CU
herinnerde in de commissie
Samenleving aan de Dag van
de Mantelzorg. ,,In Bunschoten zijn veel mantelzorgers
actief. Ik heb gelezen dat veel
mantelzorgers in de problemen komen. Deze mensen
zijn belangrijk. Hoe wordt
op deze problematiek gereageerd?’’
Wethouder Bert Koops ant-

woordde dat de gemeente de
mantelzorgers lief heeft. ,,De
burgemeester heeft op de Dag
van de Mantelzorg gebak gebracht. We hebben als gemeente mantelzorgsteunpunten.
Daar wordt speciale aandacht
aan de mantelzorgers gegeven.
Mantelzorg blijft een punt van
zorg voor ons allen. Deze groep
is onmisbaar. We hebben geen
signalen ontvangen van verontrustende berichten.’’

Maandag stond in de Bunschoter een ingezonden brief
van Marten van de Groep. Na
nadere bestudering heeft hij
de volgende aanvulling:

eens dat ik niet in aanmerking
kom voor een ontheffing. Zal
dus moeten parkeren aan de
Oostsingel of voor het gemeentehuis, ongelofelijk.

Na bestudering van de geschetste situaties blijkt ook nog

Marten van de Groep,
Nieuwe Schans 73

Grote drukte op de bazaar. (foto: de Bunschoter)

Bazaar Merison brengt
22.000 euro op
Het personeel van Merison
hield zaterdag weer de traditionele bazaar in sporthal de
Toekomst.
Er was een keur aan artikelen te
koop op het gebied van onder

meer koken en wonen, en Kerst
en Pasen. Het was geweldig
druk in de Toekomst.
De bazaar bracht maar liefst
22.000 euro op. De nettoopbrengst wordt verdeeld

onder een aantal goede doelen.
Dit zijn: Robinson Crusoë,
gezinsvervangend tehuis Ongerweges, een kinderziekenhuis in Roemenië, het project
Phedišang in Zuid-Afrika en de
varende polikliniek in India.

