


Informatiebijeenkomst 
Voorgenomen fusie



Situatieschets



Te voet 1,2 km



Voedingsgebied Wereldwijs
113 – 109 – 107 – 101 - 108

Voedingsgebied jongLeren
224 – 248 – 266 – 290 - 310

Circa 50 leerlingen



Directe aanleiding





Resumerend

• Wereldwijs is te klein van omvang om een nieuwe school 
op de bestaande plek te rechtvaardigen. 

• Ondanks alle inspanningen groeit het aantal leerlingen 
niet terwijl er wel een potentieel aan leerlingen in de wijk 
woonachtig is. 

• Meerderheid van deze leerlingen gaan naar jongLeren.
• Resultaat: De school blijft al jaren qua leerlingenaantal 
structureel onder de instandhoudingsnorm van 200 
leerlingen en opheffingsnorm van 113 leerlingen. 



Waarom niet als 2 afzonderlijke 
scholen naar de nieuwe locatie?
• Een nieuwe school bouwen voor circa 100 leerlingen is 
geen goed idee.

• Het risico dat het leerlingenaantal van Wereldwijs verder 
daalt als gevolg van een verhuizing is reëel. 

• Met 2 scholen in een nieuw gebouw worden je 
mogelijkheden beperkt. Je moet bijvoorbeeld rekening 
houden met ruimtes in tweevoud. Bovendien moet je ook 
ruimtes delen. Daar is extra coördinatie en afstemming 
voor nodig. 



Waarom pas nu fuseren en niet veel 
eerder?
• Nieuwbouw op een nieuwe locatie heeft de optie van een 
fusie versterkt.

• De toestroom van leerlingen op jongLeren is op korte 
termijn niet meer op te vangen. Gebruik van leegstand bij 
Wereldwijs is een realistisch scenario.

• Beide scholen hebben inmiddels een sterk fundament en 
gaan als gelijkwaardige partners een mogelijke fusie in. 

• En…





Wat willen we met de fusie 
bereiken?
• Een nieuwe, toekomst bestendige school in een nieuw 

gebouw met een kleinschalige uitstraling;
• Waarin het beste van twee onderwijsconcepten elkaar heeft 

versterkt (samenwerken is immers dingen opgeven om een 
beter resultaat te behalen);

• Waarin de unieke elementen van beide scholen nog zichtbaar 
en voelbaar zijn;

• Waar kinderen optimaal in ontwikkeling kunnen komen en 
leerkrachten met plezier werken;

• Het liefst met een openbare denominatie (maar dat moet nog 
onderzocht worden).



Tijdsbestek

?
NU

Formele route:
• Intentieverklaring
• FER
• Denominatie
• …

Schooljaar 2022-2023

Fusieschool

Inhoudelijke afstemming
Scholen functioneren nog zelfstandig



Tot slot, op basis van uw vragen
• Samenwerking VSO/BSO;
• Aanvang bouw (planning is 2025);
• Blijven de schakel klassen / blijft LmO?
• Lestijden?
• Wat merken de kinderen?
• Schoolnaam?
• Rol MR?
• Team?



Hartelijk dank voor uw 
aandacht!


