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In het dorp Westwoud zijn twee basisscholen gehuisvest; rkbs De Regenboog en de
locatie Westwoud van obs ’t Skitteljacht. Ten gevolge van de krimp neemt het aantal
kinderen in Westwoud al een aantal jaren geleidelijk aan af. Zowel het gemeentebestuur
als de schoolbesturen achten het van groot belang om enerzijds de leefbaarheid en
anderzijds de kwaliteit van onderwijs in de kleine dorpen te waarborgen.
Naast deze bestuurlijke aandacht voor de gevolgen van de krimp is er ook vanuit het
dorp Westwoud zelf een beweging op gang gekomen gericht op het behoud van
kwalitatief goed basisonderwijs voor Westwoud. Dit heeft geresulteerd in de
initiatiefgroep ‘1 school in Westwoud’, bestaande uit ouders uit Westwoud.
De afgelopen jaren zijn er diverse verkennende besprekingen gevoerd over een
mogelijke samenwerking van de beide basisscholen in Westwoud. Gesprekken tussen de
beide betrokken schoolbesturen, de gemeente en de initiatiefgroep. De schoolbesturen
achten inmiddels de fase van verkennen en oriënteren voldoende afgerond.
De stichting Present en de stichting SKO de Streek spreken de intentie uit om te streven
naar de totstandkoming van één gezamenlijke basisschool in Westwoud, die gehuisvest is
op één locatie in Westwoud.
Daartoe ondertekenen de schoolbesturen op 20 mei 2015 een intentieverklaring
waarmee zij een project starten dat moet leiden tot de gezamenlijke Nieuwe Dorpsschool
Westwoud.
De beide schoolbesturen hebben een aantal randvoorwaarden benoemd waaraan deze
gezamenlijke school dient te voldoen. Beide onderwijsrichtingen, openbaar en katholiek,
dienen herkenbaar te zijn in de samengevoegde school. Bij de verdere uitwerking en
invulling worden ouders en leerkrachten nauw betrokken in diverse werkgroepen.
In de uitvoering van het project wordt tevens de mogelijkheid onderzocht om de
samengevoegde school onderdeel te laten zijn van een integraal kindcentrum (IKC). De
schoolbesturen stellen als voorwaarde dat de gemeente op de kortst mogelijke termijn de
huisvesting van de samengevoegde school op één locatie mogelijk maakt, al dan niet in
een IKC.
De besturen streven ernaar om uiterlijk in het voorjaar van 2016 een definitief besluit te
nemen over de samenvoeging van de beide huidige basisscholen in Westwoud.
Op basis van de leerlingenprognoses zien de beide schoolbesturen in een samenvoeging
van de beide huidige scholen de mogelijkheid om een kwalitatief goede voorziening voor
basisonderwijs in Westwoud voor de komende jaren in stand te houden.
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