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1. Aanleiding
In de raadsmemo van 2 juli 2013 hebben wij uw raad ingelicht over de voortgang nieuwe
basisschool in Markelo. In deze memo is onder meer aangegeven dat na de zomervakantie
een bijeenkomst wordt georganiseerd met de toekomstige partijen.
In deze memo berichten wij over deze bijeenkomst en het verdere traject.
2. Inhoudelijke mededeling
Bijeenkomst 19 september 2013
In de bijeenkomst van 19 september jl. is bestuurlijk overleg gevoerd met de huidige kernpartners in Markelo, te weten Stichting Peuterspeelzalen Hof van Twente, Kinderopvang
Catalpa/Estro en de schoolbesturen van De Zwaluw en Ichthus. Er is gekozen voor deze
insteek omdat deze opzet het beste aansluit bij de uitgangspunten van de door uw raad
vastgestelde Scholenvisie basisonderwijs Hof van Twente 2022/2032. Hierin wordt gesproken
over een Brede maatschappelijke voorziening en kernpartners, te weten voorschoolse
voorzieningen. Daarnaast past dit eveneens goed bij de mogelijke toekomstige opzet voor een
Integraal kindcentrum (IKC) in Markelo.
In de bijeenkomst is informatie gegeven over de huidige stand van zaken om te komen tot een
Brede maatschappelijke voorziening in Markelo. In deze Brede maatschappelijke voorziening
worden beide scholen, te weten de basisscholen Ichthus en De Zwaluw, en voorschoolse
voorzieningen ondergebracht. Eventueel worden andere instellingen hieraan toegevoegd.
Aandachtspunt in het gehele traject is de samenwerking van de partijen, enerzijds inhoudelijke
samenwerking en anderzijds de samenwerking op het terrein van beheer en exploitatie.

“RAADSMEMO” is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname.
“RAADSINFORMATIE” is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de
commissie Algemeen of Fysiek.

-2Gezien de ontwikkelingen op het terrein van voorschoolse voorzieningen en samenwerking
van de voorschoolse voorziening en onderwijs is het van belang dat de inhoudelijke samenwerking voor de Brede maatschappelijke voorziening op voorhand goed geregeld is.
De aanwezige partijen, met uitzondering van het OPO HvT, hebben de intentie uitgesproken
om op de inhoud te willen samenwerken. MarCanT en voorschoolse voorzieningen zien, gelet
op de toekomstige ontwikkelingen, nut en noodzaak en de meerwaarde die de samenwerking
voor het kind en de organisaties kan opleveren. Het OPO HvT is zeer terughoudend voor wat
betreft de inhoudelijke samenwerking en neemt een afwachtende houding aan. Daarnaast is
tijdens deze bijeenkomst onder meer gesproken over de verdere procedure en tijdpad.
Voortgang/Verkenningsfase.
De afgelopen maanden zijn ambtelijk gesprekken gevoerd met beide schoolbesturen (preverkenning). Momenteel zijn wij bezig met het formuleren van een voorstel om de Verkenningsfase te starten. De verwachting is dat begin 2014 aan uw raad een voorstel kan worden
voorgelegd. In deze fase worden onder andere de financiering onderzocht, partners, mogelijke
locatie(s), samenwerking (inhoudelijk, beheer/exploitatie).
Op dit moment is nog geen gedetailleerdere kostenraming te maken omdat hiervoor onder
andere de locatie en daaraan verbonden diverse onderzoeken erg bepalend zijn. In deze fase
zal ook uitdrukkelijk rekening gehouden worden met het nog vast te stellen accommodatiebeleid en -visie.
Standpunt Openbaar Primair Onderwijs
In de raadsmemo van 2 juli 2013 is opgemerkt dat het OPO HvT in principe uitgaat van een
nieuwe, solitaire basisschool in Markelo. Het schoolbestuur heeft ondertussen dit standpunt
verlaten en gaat, evenals het schoolbestuur MarCanT, uit van het onderbrengen/samenvoegen van de basisscholen De Zwaluw en Ichthus in een gebouw (Brede maatschappelijke
voorziening.
3. Conclusie
Er is een informatiebijeenkomst gehouden met de kernpartners.
De schoolbesturen bereid zijn tot een gezamenlijke huisvesting met voorschoolse
voorzieningen.
Inhoudelijke samenwerking is een aandachtspunt, hierin zal extra aandacht aan besteed
worden, eind dit jaar worden nadere gesprekken gevoerd.
Begin 2014 zal uw raad voorstellen worden voorgelegd om te starten met de verkenningsfase om te komen tot een Brede maatschappelijke voorziening in Markelo.

