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In bijgaande powerpoint (gepresenteerd door Koos van Riezen, directeur-bestuurder Kits Primair)
staan kengetallen waaruit blijkt dat er voldoende kinderen in de omgeving geboren worden en
wonen om het IKC levensvatbaar te houden voor de komende jaren. Het bestuur spreekt duidelijk de
intentie uit om IKC de Wenteling open te houden. Hierbij is het aantal van 60 leerlingen in de school
het streefgetal, omdat het daarmee financieel haalbaar is 3 klassen/groepen te kunnen draaien èn
omdat het bestuur van mening is dat er minimaal 3 klassen/groepen nodig zijn om de goede
onderwijskwaliteit te kunnen leveren waar Kits Primair voor staat.
Vanuit deze gedachte wordt nagedacht over de mogelijkheid kinderopvang aan te bieden in Balinge
om op deze manier jonge ouders en potentiële ouders te trekken, door een aanbod te bieden van 013 jaar en van 7 – 19 uur. Ouders die gebruik maken van de huidige peutergroep in Witteveen
hebben over het algemeen aangegeven dat ze kiezen voor de peuteropvang in Witteveen uit
praktisch oogpunt (dichtbij huis). Vervoer zou voor deze ouders een optie zijn. Er is nadrukkelijk
gezegd dat de kwaliteit die de peuterleidsters leveren eveneens een belangrijke reden is om voor
deze peutergroep te kiezen. Vanuit strategisch oogpunt wordt ook gekeken naar de optie van opvang
in Balinge omdat dit mogelijk meer kansen biedt om ouders van iets verder weg aan te trekken, zoals
uit Westerbork of Orvelte. Vanuit de zaal vraagt men zich af of kinderopvang in Balinge wel kansrijk
is, omdat er in de streek veel aanbod is. Koos van Riezen geeft aan dat er ook vooral gekeken zal
worden naar verdere samenwerking met de verschillende aanbieders, als Oes Plekkie en Speuldeel.
Naar aanleiding van de presentatie vindt er een gesprek plaats over de vragen die in de Powerpoint
vermeld staan. Bij de terugkoppeling blijkt dat er heel veel terug te voeren is op 4 hoofdpunten:
-

Leefbaarheid van de omgeving

Tip is om de wethouder hier in mee te nemen. De gemeente zou moeten investeren in de
leefbaarheid van de kleine dorpen. Leefbaarheid: dorpsbelangen van verschillende kernen moeten
meer samenwerken. In verband met de leefbaarheid; samen om tafel. Tip voor dorpsbelangen uit de
hele streek om samen op te trekken. De leefbaarheid is in gevaar wordt gesteld, de jeugd trekt weg,
de dorpen vergrijzen en de aanwas wordt steeds kleiner.
-

Het IPC-onderwijs en de betekenis van deze vorm van onderwijs

Geconcludeerd wordt dat de term IPC niet bekend is. Het is van belang om een goede weergave te
geven bij de teksten op de website, in het foldermateriaal, in advertenties etc.

-

Ambassadeurschap medewerkers, ouders/verzorgers van het IKC en streekgenoten

Hier is het belangrijk dat iedere betrokkene signalen opvangt en doorgeeft wanneer er nieuwe
kinderen verwacht worden. Ook is het heel belangrijk dat ieder op een positieve manier spreekt over
het IKC. We hebben een bijzonder en kleinschalig IKC met een bijzondere vorm van onderwijs, dat
moeten we ook uitdragen met elkaar, als we willen dat het IKC levensvatbaar blijft.












Ideeën mbt PR en Imago
Een goede website is noodzakelijk om nieuwe kinderen te werven.
De Wenteling is een openbare school/IKC, waar veel gebeurt op het gebied van HVO en
godsdienst, een ouder geeft aan dat we dit meer zouden moeten uitdragen en laten zien om
ook ouders met een christelijke achtergrond aan te trekken. Hierbij kan ook meer de nadruk
komen te liggen op waarden en normen.
Bedrijfsfilm maken waarop uitgelegd wordt hoe we werken, mogelijk met inzet YouTube.
Opendag, specifiek voor nieuwe ouders met hun kind in de vorm van een kennismakingsdag
voor nieuwe leerlingen.
Leerlingen vanuit het VO vragen om te vertellen wat zij in het VO hebben aan het geleerde
op de Wenteling.
Als IKC je onderscheiden en je in de omgeving profileren.
Bij opendagen, of tentoonstelling vanuit projecten de pers eerder vragen (vooraf), zodat
nieuwe ouders geattendeerd worden op deze events en mogelijk komen kijken. Nieuwe
ouders het belang van een klein IKC vertellen (vriendjes en vriendinnetjes in de buurt).
Vanuit de Lindelaar ook adviseren om eens te gaan kijken op de Wenteling. Wellicht passen
sommige leerlingen hier beter dan op een groot IKC.
21ste -eeuwse vaardigheden worden hier volop geleerd, dit moeten we ouders laten weten.
Onze leerlingen zijn vaak de kartrekkers op het VO omdat ze goed kunnen samenwerken,
kartrekkers zijn en goed kunnen presenteren: dit alles moet in duidelijk taal naar buiten
worden gebracht.

Voorstellen actiepunten vanuit de Wenteling
 Website wordt al aan gewerkt en er zijn afspraken gemaakt om hier mee aan de slag te gaan
en de grens binnen het huidige format op te zoeken om de eigenheid meer terug te krijgen.
De vraag of er een eigen format mag komen wordt meegenomen.
 Hoog laten ranken in google.
 Werkgroep starten van ouders en leerkrachten. Wie wil, wordt uitgenodigd om deel te
nemen. Dit kunnen ouders doorgeven de leerkracht, of via de mail aan de IKC-directeur
Martijn Plas (Martijn.Plas@kitsprimair.nl). Idee van Koos iH om de werkgroepleden ook weer
te koppelen aan anderen, zodat meer mensen betrokken zijn en mee kunnen helpen.
 Martijn maakt verslag van deze avond en communiceert deze via een nieuwsbrief aan de
ouders en mail aan dorpsbelangen.
 Ideeën uitwerken om ook via andere kanalen, lokale krant ed., aandacht te geven aan ons
IKC om duidelijk te maken dat er geen sprake is van sluiting (zonder dit te benoemen) .
 Oproep van Martijn om je als ambassadeur op te stellen!

