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1. Samenvatting 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? 
Akkoord gaan met het voorgenomen besluit van SOPOH om openbare basisschool 
Samenspel in Nieuw-Vennep per 1 augustus 2013 op te heffen. 

Wat mag het kosten? 
Het opheffen van basisschool Samenspel heeft geen financiële consequenties. Het 

schoolbestuur wordt voor de instandhouding van de scholen en de personele lasten 
rechtstreeks door het rijk bekostigd. 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
Op grond van artikel 48 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) moet het voorgenomen 

besluit tot het opheffen van een openbare school de goedkeuring hebben van de 
gemeenteraad. Dit is opgenomen in artikel13 van de huidige statuten. 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
In de statuten voor het Raad van Toezichtmodel voor SOPOH is in artikel 7 en 10 
opgenomen dat het college van bestuur u de jaarrekening/jaarverslag ter overleg aanbiedt, 
voordat zij tot vaststelling overgaat. Wij zullen SOPOH vragen het opheffen van basisschool 

Samenspel op te nemen in de jaarverslaglegging. 

2. Voorstel 
Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om: 

1. Goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van opheffen van openbare 
basisschool Samenspel in Nieuw-Vennep per 1 augustus 2013. 

3. Uitwerking 
Op grond van artikel 48, 5e lid van de Wet Op het Primair Onderwijs ligt de bevoegdheid tot 
het opheffen van een openbare school bij uw raad. Het bestuur van SOPOH heeft u daarom 

gevraagd akkoord te gaan met het opheffen van basisschool Samenspel per 1 augustus 

2013. 

Samenspel is een van de 23 basisscholen van SOPOH. De school is gevestigd aan de 
Dorpsstraat in Nieuw-Vennep en maakt deel uit van de brede school Welgelegen. 
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Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren gestaag gedaald. Op 1 oktober 2006 stonden 72 

leerlingen ingeschreven op de school, op 1 oktober 2011 waren dat er nog 49. Van deze 49 

leerlingen zaten er 16 in groep 8. In de loop van het schooljaar 2011/2012 is het aantal 

leerlingen nog verder afgenomen. Ouders kozen om diverse redenen voor een andere 

school. 

SOPOH heeft diverse acties ondernomen de school potentie te geven tot groei. Deze 

leidden niet tot het gewenste resultaat en voor het schooljaar 2012/2013 stonden er nog 4 

kinderen (3 l.I. groep 8 en 1 l.I. groep 6) ingeschreven. Om de ouders van deze vier kinderen 

tegemoet te komen heeft SOPOH besloten nog 1 jaar les te geven aan deze kinderen en 

vervolgens de deuren van de school per 1 augustus 2013 definitief te sluiten. De 

medezeggenschapsraad van de school heeft hiermee ingestemd. 

Door de aanwezigheid van de openbare basisscholen het Palet en De Boog blijft er 

voldoende aanbod van het openbaar onderwijs in deze wijk van Nieuw-Vennep. Wel hebben 

wij met onze brief van 6 november 2012 over Samenspel SOPOH meegegeven dat de 

gemeente als eindverantwoordelijke van het openbaar onderwijs het van belang vindt dat er 

een evenwichtige verdeling van kwaliteit en kwantiteit goed openbaar onderwijs wordt 

gegarandeerd in onze gemeente. Wij hebben verzocht hun opvatting hierover te verwoorden 

in hun strategische visie. 

Zoals opgenomen in de Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Haarlemmermeer 

2011 ontwikkelen wij in samenspraak met de schoolbesturen een totaalscenario voor de 
scholen in Nieuw Vennep. De locatie van brede school Welgelegen (Samenspel en Op 

Dreef) maakt onderdeel uit van een algehele herbezinning voor onderwijslocaties in het oude 

deel van dit gebied. 

4. Communicatie 
Wat betreft de communicatie voor dit besluit neemt SOPOH het initiatief naar ouders en 

andere belanghebbenden. 
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Bijlage(n) 

Brief SOPOH d.d. 14 november 2012 

• Voor raadsleden en fractieassistenten liggen de bijlagen ter inzage op 

de fractiekamers en bij de postbakjes. 

• Voor overige geïnteresseerden zijn de bijlagen digitaal beschikbaar op 

de gemeentelijke website. Tevens liggen de bijlagen ter inzage in het 

raadhuis en bij de bibliotheek. 
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Geacht College, 

Gemeente Haadraimenv'-ei 
Meo 

oa,™ U NOV 2012 
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In een e-mail van 28 september 2012 heeft het bestuur van SOPOH u geïnformeerd over het advies 
aan het College om het College te doen besluiten obs Samenspel met ingang van 1 augustus 2013 te 
sluiten. 

Met het sturen van deze brief wil het bestuur haar adviesverzoek officieel aan het College kenbaar 
maken. 

In de bijlage bij deze brief ontvangt u het advies van de MR van obs Samenspel en een feitenrelaas. 

Het bestuur van SOPOH wil benadrukken, dat zij het betreurt, een dergelijk advies aan het College te 
moeten voorleggen, maar gezien de huidige omstandigheden is er geen andere keus. 

Met het sturen van deze brief gaat het bestuur er van uit u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Namens het bestuur van SOPOH, 
Met vriendelijke groet. 

Peter Schreuder 
Algemene Directie SOPOH a.i. 
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Openbaar Primair Onderwijs 
H A A R L E M M E R M E E R 

Feitenrelaas obs Samenspel 

OBS Samenspel is een van de 23 basisscholen van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Haarlemmermeer en is gevestigd aan de Dorpsstraat in Nieuw Vennep. Samenspel maakt deel uit van 
de Bredeschool Welgelegen. 

Het leerlingenaantal is op Samenspel, door verschillende redenen, de afgelopen jaren teruggelopen. 
Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde Samenspel 46 leerlingen. Van de 46 leerlingen die per 1 
oktober stonden ingeschreven, zaten er 16 in groep 8. 
In de loop van het schooljaar kozen ouders er voor hun kind naar een andere school te doen. 
De redenen voor deze keuze zijn o.a. 
- stagnerning van plannen voor nauwere samenwerking binnen de bredeschool in een nieuw 
gebouw. 

- veel wisselingen van personeelsleden 
- een onderwijsconcept dat uiteindelijk minder aansloot bij de behoeftes van de leerlingen 
- een kwaliteitsonderzoek door inspectie in oktober 2011 - oordeel: zeer zwakke school. 
- en andere redenen als verhuizing, doorstroming naar het VO en verwijzingen naar andere vormen 
van onderwijs (SBO) 

Naar aanleiding van het inspectierapport is de hulp ingeroepen van de PO raad. De PO raad 
ondersteunt besturen en scholen waar sprake is van een negatieve beoordeling. Er heeft een analyse 
plaats gevonden en er is duidelijk in kaart gebracht welke interventies nodig zijn om de school weer 
een school te laten zijn met een voldoende beoordeling en mogelijke potentie om weer te groeien. 

In de voorbereidingen naar een nieuwe schooljaar, kwam het bestuur tot de conclusie, dat er 
mogelijk in het nieuwe schooljaar 2012-2013 nog 20 leerlingen Samenspel zouden bezoeken. 

In de analyse kwam dan ook naar voren dat een school als Samenspel, met zo weinig leerlingen, 
verbinding zou moeten zoeken met een andere school. 
Binnen SOPOH hebben wij er voor gekozen om Samenspel te laten samenwerken met OBS Het Palet. 

Er is gestart met een nauwere samenwerking tussen Samenspel en het Palet. Het onderwijsconcept 
van Het Palet werd overgenomen door Samenspel en er werden allerlei interventies gepleegd om 
Samenspel een aantrekkeljke school te laten zijn voor nieuwe kinderen. Het team, de ouders en de 
kinderen werden nauw betrokken bij dit proces. 

Na 4 maanden intensief te hebben samengewerkt, bleek dat de interventies geen direct succes 
hebben opgeleverd in de sfeer van een toename van het aantal leerlingen. Een nieuwe poging te 
overleven, werd op gepakt. 
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Daar Samenspel participeert in de brede school Welgelegen, is op initiatief van de directeur van Op 
Dreef en de interim-directeur van Samenspel gekeken of er een samenwerking binnen de brede 
school tot stand gebracht zou kunnen worden. 

Op bestuurlijk niveau is er intensief overleg geweest en is een stappenplan gemaakt om de 
samenwerking tot stand te laten komen en voorbereidingen te treffen voor een fusie. 
Er is overleg geweest tussen alle betrokken van beide scholen, (besturen, algemene directie, directie, 
team en medezeggenschapsraad) 

Met name in het overleg met de medezegenschapsraad van beide scholen kwam naar voren, dat een 
samenwerking tussen beide scholen niet vanzelfsprekend is. 
Om de samenwerking tot een succes te laten komen, is een breed draagvlak nodig tussen alle 
betrokkenen. Om definitief tot zaken te komen, is de medewerking van de ouders van beide scholen 
nodig. Van belang was, om de ouders te informeren en hun medewerking te vragen. 

Op een speciaal belegde bijeenkomst voor de ouders van Op Dreef en de ouders van Samenspel zijn 
de ouders geïnformeerd over de bedachte samenwerking en voorgenomen fusie. Tijdens de avond 
kwam naar voren, dat de ouders van Op Dreef veel belang hechten aan de katholieke identiteit van 
hun school en ontstond er een angst dat deze identiteit na een fusie niet meer voldoende zichtbaar 
zou zijn. Daarnaast uitten de ouders van Op Dreef hun zorgen over het niveau van het onderwijs van 
Samenspel. Uiteindelijk heeft de oudergeleding van de MR van Op Dreef haar bestuur geadviseerd de 
nauwe samenwerking en de uiteindelijke fusie niet te laten plaats vinden. Het bestuur van Op Dreef 
heeft dit advies overgenomen. 

Voor de ouders van Samenspel ontstond een nieuwe situatie. Met alle ouders is contact geweest en 
is de vraag voorgelegd of zij hun kind op Samenspel ingeschreven willen laten staan of toch alsnog 
voor een andere school zouden willen kiezen. Hier is verschillend op gereageerd. Ouders die een 
andere school voor hun kind wilden zoeken, zijn geholpen bij het vinden van een passende school 
voor hun kind. 

Uiteindelijk zijn er op 1 oktober 2012 nog 4 kinderen over, waarvan de ouders vinden, dat hun kind 
de schooltijd op Samenspel zouden moeten mogen afmaken. (3 kinderen voor groep 8 en 1 kind 
voor groep 6). 

Binnen SOPOH is bekeken op welke manier wij tegemoet kunnen komen aan de wensen van deze 
ouders. 
Daar het beschikbare budget voor het schooljaar 2012-2013 gebaseerd is op het aantal leerlingen op 
1 oktober 2011, (toen 46 leerlingen) is er voldoende budget beschikbaar om de kinderen nog uiterlijk 
1 jaar onderwijs te laten volgen op Samenspel. Ook het personeel van Samenspel is bereid deze 
kinderen onderwijs te geven. 

De algemene directie a.i. van SOPOH heeft het bestuur geadviseerd OBS Samenspel nog 1 jaar open 
te houden. Tegelijkertijd zal het schooljaar 2012-2013 worden gebruikt om die voorbereidingen te 
treffen die er voor zorgen, dat de school op 1 augustus 2013 haar deuren definitief kan sluiten. 

In de bestuursvergadering van september 2012 heeft het bestuur van SOPOH besloten de 
gemeenteraad te adviseren Samenspel met ingang van 1 augustus 2013 te sluiten. 

Daaraanvolgend heeft de algemene directie a.i. de MR van Samenspel van dit voorgenomen advies 
op Samenspel te sluiten op de hoogte gebracht en gevraagd haar advies hierover uit te brengen. 



In de brief van 03 oktober 2012 schrijft de MR van Samenspel het advies van het bestuur aan de 
gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer om Samenspel te sluiten te steunen. ( zie bijlage) 

Tot slot streeft het bestuur van SOPOH er naar om de 4 kinderen van Samenspel met ingang van 
januari 2013 onderwijs te laten volgen op Het Palet, om de kinderen de gelegenheid te geven op 
sociaal-emotioneel gebied zich te kunnen blijven ontwikkelen in een omgeving met kinderen van 
vergelijkbare leeftijden. 

De 3 groep 8 kinderen gaan na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs. De leerling van 
groep 6 gaat naar een andere basisschool. Waar nodig, zal het bestuur de ouders helpen bij het 
vinden van een passende school voor hun kind. 

Het bestuur van SOPOH betreurt het, dat zij de gemeenteraad moet adviseren Samenspel te sluiten. 
Door een samenloop van allerlei omstandigheden is dit de enige uitkomst. Een school zonder 
kinderen is geen school meer en kunnen dus de deuren dicht. Hoe jammer dit ook is. 

Met dit feitenrelaas ga ik er van uit u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van SOPOH, 

ireuder 

Algemene Directie SOPOH a.i 
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openbare 
basisschool 

Nieuw Vennep, 3 oktober 2012 

Geachte heer Schreuder, 

Vandaag hebben wij uw brief d.d. 1 oktober 2012 aangaande het sluiten van OBS Samenspel ontvangen. 

Eind vorig schooljaar is de optie om de school per 1 augustus 2013 te sluiten ook al besproken. Uw 
beslissing komt voor ons dan ook niet als een verrassing. Hoewel het ons bedroeft om Samenspel dicht 
te zien gaan, realiseren wij ons dat dit de juiste beslissing is. De MR van OBS Samenspel zal dan ook uw 
advies aan de gemeente steunen. 

Mocht de MR in de toekomst nog een verdere rol kunnen innemen, dan horen wij dit graag van u en 
zullen wij ons inzetten om de sluiting van Samenspel voor leerlingen, ouders en leerkrachten zo goed 
mogelijk te laten verlopen. 

Met vriendelijke groeten. 

Wendy Romijn (leerkracht) Wendy Rademaker (ouder) 

Ingescand 



White, Danny 

Van: Hoogeland, Marja 
Verzonden: dinsdag 13 november 2012 12:01 
Aan: info 
Onderwerp: FW: Sluiting OBS Samenspel 
Bijlagen: scan-_20121113_11154109.pdf 

Beste collega's, 

Bijgaand brief s.v.p. inboeken op MEO/JWI t.n.v. Marja Hoogeland 

Cc naar: 
Wethouder Nederstigt 
Isabelle De Kort 
Sandra Vos 
Simon Sijm 

Dank en groet, 

Marja Hoogeland 
Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs 
Cluster Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling (MEO) Team Jeugd, Werk en 
Inkomen/Onderwijshuisvesting Gemeente Haarlemmermeer 

Postadres: 
Postbus 250 
2130 AG Hoofddorp 
Bezoekadres: 
Raadhuisplein 1, Hoofddorp 
Telefoon: 023-567 67 54 
Mobiel : 06-34 94 43 10 
e-mail: maria.hoogeland@haarlenimermeer.nl 

—Oorspronkelijk bericht-
Van: Sandra Zeepvat rmailto:Sandra.Zeepvat(S)sopoh.nl1 
Verzonden: dinsdag 13 november 2012 11:25 
Aan: Hoogeland, Marja 
CC: Evert van Putten; Peter Schreuder; Erik de Winter (e dewinter@quicknet.nl); Esther hof 
(esther.luvendiik@klm.nl); Jacqueline van Popering; Paul Degenhart@live.nl; Willem Dekker 
(w.c.dekker@minveni.nl); Willem Dekker (willem.dekker@zonnet.nl) 
Onderwerp: Sluiting OBS Samenspel 

Beste mevrouw Hoogeland, 

In opdracht van Peter Schreuder doe ik u hierbij het officiële adviesverzoek voor de sluiting van obs 
Samenspel toekomen. 

In de bijlage bij deze brief ontvangt u tevens het advies van de MR van obs Samenspel en een 
feitenrelaas. 

Met vriendelijke groet, 



Sandra Zeepvat I 
bestuurskantoor - SOPOH 

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Wilhelminalaan 55 
2132 DV HOOFDDORP 
2023-5640999 
sandra.zeepvat@sopoh.nl 
üwww.sopoh.nl 

aanwezig: ma t/m do van 08.30-14.30 uur 



Openbaar Primair Onderwijs 
H A A R I E E ft M t E R 
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van de gemeente Haarlemmerméér 
Postbus 250 
2130 AG Hoofddorp 

Hoofddorp, 14 november 2012 

Gemeense Haarletninermcti 
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Geacht College, 

In een e-mail van 28 september 2012 heeft het bestuur van SOPOH u geïnformeerd over het advies 
aan het College om het College te doen besluiten obs Samenspel met ingang van 1 augustus 2013 te 
sluiten. 

Met het sturen van deze brief wil het bestuur haar adviesverzoek officieel aan het College kenbaar 
maken. 

In de bijlage bij deze brief ontvangt u het advies van de MR van obs Samenspel en een feitenrelaas. 

Het bestuur van SOPOH wil benadrukken, dat zij het betreurt, een dergelijk advies aan het College te 
moeten voorleggen, maar gezien de huidige omstandigheden is er geen andere keus. 

Met het sturen van deze brief gaat het bestuur er van uit u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Namens het bestuur van SOPOH, 
Met vriendelijke groet. 

Schreuder 
Algemene Directie SOPOH a.i. 
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Openbaar Primair Onderwijs 
H A A R L E M M E R M E E R 

Feitenrelaas obs Samenspel 

OBS Samenspel is ëen van de 23 basisscholen van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Haariemmermeer en is gevestigd aan de Dorpsstraat in Nieuw Vennep. Samenspel maakt deel uit van 
de Bredeschool Welgelegen. 

Het leerlingenaantal is op Samenspel, door verschillende redenen, de afgelopen jaren teruggelopen. 
Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde Samenspel 46 leerlingen. Van de 46 leerlingen die per 1 
oktober stonden ingeschreven, zaten er 16 in groep 8. 
In de loop van het schooljaar kozen ouders er voor hun kind naar een andere school te doen. 
De redenen voor deze keuze zijn o.a. 
- stagneming van plannen voor nauwere samenwerking binnen de bredeschool in een nieuw 
gebouw. 

- veel wisselingen van personeelsleden 
- een onderwijsconcept dat uiteindelijk minder aansloot bij de behoeftes van de leerlingen 
- een kwaliteitsonderzoek door inspectie in oktober 2011 - oordeel: zeer zwakke school. 
- en andere redenen als verhuizing, doorstroming naar het VO en verwijzingen naar andere vormen 
van onderwijs (SBO) 

Naar aanleiding van het inspectierapport is de hulp ingeroepen van de PO raad. De PO raad 
ondersteunt besturen en scholen waar sprake is van een negatieve beoordeling. Er.heeft een analyse 
plaats gevonden en er is duidelijk in kaart gebracht welke interventies nodig zijn om de school weer 
een school te laten zijn met een voldoende beoordeling en mogelijke potentie om weer te groeien. 

In de voorbereidingen naar een nieuwe schooljaar, kwam het bestuur tot de conclusie, dat er 
mogelijk in het nieuwe schooljaar 2012-2013 nog 20 leerlingen Samenspel zouden bezoeken. 

In de analyse kwam dan ook naar voren dat een school als Samenspel, met zo weinig leerlingen, 
verbinding zou moeten zoeken met een andere school. 
Binnen SOPOH hebben wij er voor gekozen om Samenspel te laten samenwerken met OBS Het Palet. 

Er is gestart met een nauwere samenwerking tussen Samenspel en het Palet. Het onderwijsconcept 
van Het Palet werd overgenomen door Samenspel en er werden allerlei interventies gepleégd om 
Samenspel een aantrekkeljke school te laten zijn voor nieuwe kinderen. Het team, de ouders en de 
kinderen werden nauw betrokken bij dit proces. 

Na 4 maanden intensief te hebben samengewerkt, bleek dat de interventies geen direct succes 
hebben opgeleverd in de sfeer van een toename van het aantal leerlingen. Een nieuwe poging te 
overleven, werd op gepakt. 
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Daar Samenspel participeert in de brede school Welgelegen, is op initiatief van de directeur van Op 
Dreef en de interim-directeur van Samenspel gekeken of er een samenwerking binnen de brede 
school tot stand gebracht zou kunnen worden. 

Op bestuurlijk niveau is er intensief overleg geweest en is een stappenplan gemaakt om de 
samenwerking tot stand te laten komen en voorbereidingen te treffen voor een fusie. 
Er is overleg geweest tussen alle bètrokken van beide scholen, (besturen, algemene directie, directie, 
team en medezeggenschapsraad) 

Met name in het overleg met de medezegenschapsraad van beide scholen kwam naar voren, dat een 
samenwerking tussen béide scholen niet vanzelfsprekend is. 
Om de samenwerking tot een succes te laten komen, is een breed draagvlak nodig tussen alle 
betrokkenen. Om definitief tot zaken te komen, is de médewerking van de ouders van beide scholen 
nodig. Van belang was, om de ouders te informeren en hun medewerking te vragen. 

Op een spéciaal belegde bijeenkomst voor de ouders van Op Dreef en de ouders van Samenspel zijn 
de ouders geïnformeerd over de bedachte samenwërkirig en voorgenomen fusie. Tijdens de avond 
kwam naar voren̂  dat de ouders van Op Dreef veel belang hechten aan de katholieke identiteit van 
hun school en ontstond er een angst dat deze identiteit na een fusie niet méér voldoende zichtbaar 
zou zijn. Daarnaast uitten de ouders van Op Dreef hun zorgen over het niveau van het onderwijs van 
Samenspel. Uiteindelijk heeft de oudergeleding van de MR vari Op Dreef haar bestuur geadviséerd de 
nauwe samenwerking en de uiteindelijke fusie niet te laten plaats vinden. Het bestuur van Op Dreef 
heeft dit advies overgënomen. 

Voor de ouders van Samenspel ontstond een nieuwe situatie. Met alle ouders is contact geweest en 
is de vraag voorgelegd of zij hun kind op Samenspel ingeschreven willen laten staan of toch alsnog 
voor een andere school zouden willen kiezen. Hier is verschillend op gereageerd. Ouders die éen 
andere school voor hun kind wilden zoeken, zijn geholpen bij het vinden van een passende school 
voor hun kind. 

Uiteindelijk zijn er op 1 oktober 2012 nog 4 kinderen over, waarvan de ouders vinden, dat hun kind 
de schooltijd op Samenspel zouden moeten mogen afmaken. (3 kinderen voor groep 8 en 1 kind 
voor groep 6). 

Binnen SOPOH is bekeken op welke manier wij tegemoet kunnen komen aan de wensen van deze 
ouders. 
Daar het beschikbare budget voor het schooljaar 2012-2013 gebaseerd is op het aantal leerlingen op 
1 oktober 2011, (toen 46 leerlingen) is er voldoende budget beschikbaar om de kinderen nog uiterlijk 
1 jaar onderwijs te laten volgen op Samenspel. Ook het personeel van Samenspel is bereid deze 
kinderen onderwijs te geven. 

De algemene directie a.i. van SOPOH heeft het bestuur geadviseerd OBS Samenspel nog 1 jaar open 
te houden. Tegelijkertijd zal het schooljaar 2012-2013 worden gebruikt om die voorbereidingen te 
treffen die er voor zorgen, dat de school op 1 augustus 2013 haar deuren definitief kan sluiten. 

In de bestuursvergadering van september 2012 heeft het bestuur van SOPOH besloten de 
gemeenteraad te adviseren Samenspel met ingang van 1 augustus 2013 te sluiten. 

Daaraanvolgend heeft de algemene directie a.i. de MR van Samenspel van dit voorgenomen advies 
op Samenspel te sluiten op de hoogte gebracht en gevraagd haaf advies hierover uit te brengén. 



In de brief van 03 oktober 2012 schrijft dë MR van Samenspel het advies van het bestuur aan de 
gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer om Samenspel te sluiten te steunen. (zie bijlage) 

Tot slot streeft het bestuur van SOPOH er naar om de 4. kinderen van Samenspel met ingang van 
januari 2013 onderwijs te laten volgen op Het Palet, om de kinderen de gelegenheid te geven op 
sociaal-emotioneel gebied zich te kunnen blijven ontwikkelen in een omgeving met kinderen van 
vergelijkbare leeftijden. 

De 3 groep 8 kinderen gaan na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs. De leerling van 
groep 6 gaat naar een andere basisschool. Waar nodig, zal het bestuur de ouders helpen bij het 
vinden van een passende school voor hun kind. 

Het bestuur van SOPOH betreurt hét; dat zij dë gemeenteraad moet adviseren Samenspel te sluiten. 
Door een samenloop van allerlei omstandigheden is dit de enige uitkomst; Een school zonder 
kinderen is geen school.meer en kunnen dus de deuren dicht Hoé jammer dit ook is. 

Met dit feitenrelaas ga ik er van uit u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van SOPOH, 

PéterSchreuder 

Algemene Directie SOPOH a.i 



ONTVANGEN 0, 5.1,0.12 

Nieuw Vèhrië p, Sóktober 2012 

GèéchtëheerSrtreuder; 

Vandaag hebben wij uw brief d d. 1 oktober 2012 aangaande het siüjten van OBS. Samehspe 1 ontvangen. 

Eind vorig schooljaar is de optie om dë school per l augustus 2013 te sluiten oc* al besproken: Uw 
beslissing komt voor ons dan ook niét ais een yerrassihg; Hoewel het ons bedroeft om Samenspel dicht 
te zien gaan, realiseren wij ons dat dit de juiste beslissing is. De MR yah ÖBS Samenspel zal dan pok uw 
advk» aan de gemeente steunen. 

Mocht de MR in de toekomst nog een verdëre rol kunnen innemen, dan horen wij dit graag van u en 
zullen wij onŝ inzetten om dë slütöng van iömenspeïvoor teeriingen, oude 
mogelijk te laten verlopen. 

Met vriendëiijkeigrpeten. 

Wendy. Romijn (leerkracht) Wendy Rademaker (ouder) 


