Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Wim Fassaert
dinsdag 8 mei 2018 9:42
Corsa
FW: aangepast concept prognose 2018 BO

AUB deze mail toevoegen aan ZK17006235.
Van: Mevr. M. Antuzzi | BLICK op onderwijs [mailto:m.antuzzi@blickoponderwijs.nl] Namens Mevr. M.E.
Willemsen | BLICK op onderwijs
Verzonden: donderdag 26 april 2018 15:31
Aan: Wim Fassaert
CC: Dhr. R. Dobbelaere | BLICK op onderwijs; Dhr. M. Brugman | BLICK op onderwijs
Onderwerp: aangepast concept prognose 2018 BO
Geachte heer Fassaert,
Dank voor de reactie.
We kunnen ons vinden in de aanpassingen die bij OBS Kortland verwerkt zijn.
Gezien de positieve weg die De Groeiplaneet is ingeslagen, betreuren we het dat in voorliggende
prognoses nog geen rekening gehouden kan worden met de positieve effecten van een renovatie en een
stabilisatie van het aantal leerlingen. Ook het positieve beeld van de prognose van DUO zien we helaas
niet terug.
We begrijpen dat verwachtingen in de toekomst nog niet verwerkt kunnen worden in de prognose, graag
zien we in de volgende prognose die naar verwachting eind 2018 medio 2019 zal worden opgesteld deze
aandachtspunten verwerkt.

Mevr. M.E. Willemsen
Voorzitter college van bestuur

Bezoekadres: Pelikaanweg 1, 2903 ER, Capelle aan den IJssel
Postadres:
Postbus 776, 2900 AT, Capelle aan den IJssel

T: 085-1050230
M: 06 11596200
www.blickoponderwijs.nl
me.willemsen@blickoponderwijs.nl

Van: Wim Fassaert <wimfassaert@krimpenaandenijssel.nl>
Verzonden: woensdag 11 april 2018 8:41
Aan: Dhr. R. Dobbelaere | BLICK op onderwijs <r.dobbelaere@blickoponderwijs.nl>
Onderwerp: RE: aangepast concept prognose 2018 BO.pdf
Robbert,
In antwoord op je vraag zie onderstaand de toelichting van Pronexus op de aangepaste prognoses.
Kortland hebben we wat naar boven toe bijgesteld. Wellicht nog niet zoveel als dat het bestuur zou
willen, maar de effecten van de nieuwbouw moeten uiteraard nog blijken.

De Groeiplaneet hebben we niet bijgesteld. Deze school heeft nog geen nieuwbouw (1 locatie) en
feit blijft dat er minder leerlingen instromen dan dat er leerlingen uitstromen, dus de daling zit er
in. (instroom gemiddeld 28 4 jarigen en uitstroom groep 8 ongeveer 45). De komende jaren
zullen moeten uitwijzen of daar verandering in komt.
De wijzigingen hebben geen invloed op de andere scholen, aangezien er nog ruimte was om het
belangstellingspercentage binnen bepaalde gebieden te verhogen.
De toekomst zal moeten gaan uitwijzen of de nieuwbouw voor een stijging van het aantal leerlingen zal
gaan zorgen.

Met vriendelijke groet,
Wim Fassaert
--------------------------------------------------------------medewerker Afdeling Samenleving
e wimfassaert@krimpenaandenijssel.nl
t 14 0180
p Postbus 200, 2920 AE
Krimpen aan den IJssel
w www.krimpenaandenijssel.nl
bereikbaar: Maandag , dinsdag, woensdag en donderdag

Van: Dhr. R. Dobbelaere | BLICK op onderwijs [mailto:r.dobbelaere@blickoponderwijs.nl]
Verzonden: dinsdag 10 april 2018 17:41

Aan: Wim Fassaert
CC: Dhr. M. Brugman | BLICK op onderwijs
Onderwerp: RE: aangepast concept prognose 2018 BO.pdf

Beste Wim,
Vooruitlopend op een reactie vanuit ons bestuur, van mijn kant een vraag.
Ik zie dat er wel aanpassingen zijn doorgevoerd bij de prognose van OBS Kortland.
De prognose van De Groeiplaneet is nog exact hetzelfde. Is dit correct? Juist bij de Groeiplaneet hadden
wij een behoorlijke aanpassing verwacht (daar is nog gerekend met een behoorlijke afname van het
belangstellingspercentage).
Met vriendelijke groet,
Dhr. R. (Robbert) Dobbelaere
Beleidsmedewerker huisvesting
Direct T: 085-1050230
Direct M: 06-28362576
Pelikaanweg 1, 2903 ER, Capelle aan den IJssel
Postbus 776, 2900 AT, Capelle aan den IJssel
www.blickoponderwijs.nl

Van: Wim Fassaert <wimfassaert@krimpenaandenijssel.nl>
Verzonden: dinsdag 3 april 2018 8:28
Aan: Dhr. R. Dobbelaere | BLICK op onderwijs <r.dobbelaere@blickoponderwijs.nl>; Mevr. M.E.
Willemsen | BLICK op onderwijs <me.willemsen@blickoponderwijs.nl>; J. Gommers <jgo@vsrr.nl>
Onderwerp: aangepast concept prognose 2018 BO.pdf
Geachte Bestuur,
Bijgaand treft u aan de, naar aanleiding van uw zienswijze, aangepaste concept prognoses .
Graag ontvang ik uw bericht omtrent instemming zodat de prognose kunnen worden vastgesteld.

Met vriendelijke groet,
Wim Fassaert
--------------------------------------------------------------medewerker Afdeling Samenleving

e wimfassaert@krimpenaandenijssel.nl
t 14 0180
p Postbus 200, 2920 AE
Krimpen aan den IJssel
w www.krimpenaandenijssel.nl
bereikbaar: Maandag , dinsdag, woensdag en donderdag

