juli 2017

In deze nieuwsbrief treft u alle berichten en documenten met betrekking tot het project
Scholen voor Morgen aan die de afgelopen tijd op de website zijn geplaatst.

9 juni 2017: Brief ouders en verzorgers leerlingen scholen Olst en Wjjhe

De brief van de gezamenlijke schoolbesturen die afgelopen vrijdag 9 juni door alle scholen is
verspreid is op de website in het menu projectdocumenten geplaatst.

13 juni 2017: Onderzoeksrapport Antwoord op de Krimp

Het onderzoeksrapport 'Antwoord op de Krimp, Op weg naar een toekomstbestendig en
passend onderwijsaanbod voor Salland' is nu ook in te zien op deze website.

13 juni 2017: Raadsvoorstel 19 juni 2017

In de raadsvergadering van 19 juni wordt het hieronder bijgevoegde raadsvoorstel behandeld.
Klik op onderstaande link om het raadsvoorstel in te zien. De scholen hebben in briefvorm een
reactie op het raadsvoorstel gegeven, welk ook terug te vinden is op deze website in de map
projectdocumenten.

13 juni 2017: Reactie schoolbesturen op Raadsvoorstel

De schoolbesturen hebben in briefvorm een reactie gegeven op het raadsvoorstel.

14 juni 2017: Toelichting op scenario-onderzoek Olst en Wijhe

In dit document worden alle scenario's die zijn onderzocht en besproken voor de kernen Olst,
Den Nul, Boskamp, Wijhe en Boerhaar toegelicht. Uiteindelijk heeft het onderzoek geleid tot
één scenario voor Olst en één scenario voor Wijhe.

19 juni 2017: Raadsvoorstel projectbudget haalbaarheidsonderzoek doorgeschoven

De gemeente Olst-Wijhe heeft besloten om het raadsvoorstel van B&W dat maandag 19 juni
op de agenda stond om een projectbudget beschikbaar te stellen voor het gemeentelijk deel
van het vervolgonderzoek naar de scenario’s voor de scholen in Olst en Wijhe van de agenda
van de raadsvergadering af te halen.

29 juni 2017: Presentatie informatieavonden ouders mijnplein

De presentatie die de afgelopen maand op de ouderavonden van de scholen van mijnplein in
Olst en Wijhe is getoond is toegevoegd aan de projectdocumenten.

4 juli 2017: Persbericht lancering website scholenvoormorgen.org
Vrijdag 30 juni hebben de schoolbesturen onderstaand persbericht verspreid waarin zij de website van het
project Scholen voor Morgen lanceren.

4 juli 2017: Ingezonden brieven directies scholen Raadsvergadering 3 juli 2017
De directies van de scholen van mijnplein in Olst en Boskamp en de scholen in Wijhe en de Boerhaar
hebben onderstaande brieven ingezonden.
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