
1 

IKC het Sterrenpalet 

Huenderstraat 51 

7151 DB Eibergen 

info@sterrenpaletvco.nl 

www.sterrenpaletvco.nl 

 

24 MEI 2016 SPECIAL 

Op basis van deze gegevens was de con-
clusie: we moeten in overleg over de 
toekomst. Minder kinderen betekent 
minder leerkrachten, betekent minder 

schoolgebouwen, enz. 

 

Samen aan de 

slag 
In januari 2012 verscheen de eerste 
nieuwsbrief van Stichting VCO over dit 
onderwerp: Eén VCO school in Eibergen 

luidt de kop. 

Misschien herinneren  sommigen het 

zich nog… 

 

 

                 Het Letterpalet 
 
 

Voorwoord 
Geachte ouder(s)/verzorger(s) van het 

Sterrenpalet, 

Hierbij ontvangt u een samenvatting 
van de informatie, die we op dinsdag 
24 mei gegeven hebben tijdens het info

-uur. 

Welkom 
Ineke bedankt de ouders die in grote 
getalen aanwezig zijn. Waarna ze het 
woord geeft aan Jenne Wierstra, be-

stuurder van VCO. 

Hij presenteert de avond aan de hand 

van een powerpoint-presentatie. 

 

Onderdelen van 
deze informatie 

avond: 
1. Gemeente Berkelland, Krimp, rol 

van de gemeente;                          
a. Hoe gaan we om met de KRIMP    

b. Wat betekent dit voor de scholen 

2. Gesprekken tussen Gemeente, 
OPONOA, Delta en VCO.                 
a. wensen VCO                                    

b. resultaat van de gesprekken 

3. VCO wil graag bouwen; overleg 
VCO / Gemeente.                                       
a. locatieonderzoek / definitieve 

locatie; 

4. Sfeerbeelden / onze ideeën over 

het gebouwen. 

5. Hoe nu verder? 

Krimp 
De gemeente Berkelland heeft te ma-
ken met krimp. In 2011 heeft de ge-
meente hiertoe een bijeenkomst geor-
ganiseerd met o.a. de besturen van 
Delta (katholiek onderwijs), OPONOA 
(openbaar onderwijs), en VCO 
(christelijk onderwijs) om te kijken hoe 
de toekomst er uit gaat zien met een 
afname van het aantal jongeren/(jong)
volwassenen in de leeftijd van 0-65 

jaar: 

Uit dit diagram  blijkt een duidelijke 
afname van (jong)volwassenen in de 
leeftijdscategorie 20-65 maar ook van 0
-20-jarigen. Het aantal 65-plussers 

neemt toe. 

 



Huidige situatie 

Op de foto is duidelijk te zien dat de 

N18 Eibergen in tweeën deelt. 

Sinds 2014-2015 zijn er nog 6 scholen 
(dit waren er 9). Deze 6 scholen zijn: 
Op den Esch, de Regenboog, de Menno 
ter Braakschool, het Sterrenpalet, IKC 

Juliana en De Schakel. 

Deze 6 scholen hebben gemiddeld 162 

leerlingen per school. 

Wat betekent het voor een ander als 1 
school dichtgaat? en alle andere bijko-

mende factoren werden onderzocht. 

 

Wat willen we? 
Op basis van de onderzoeken en ge-
sprekken is gebleken dat de meest 
wenselijke situatie in Eibergen is: drie 
onderwijslocaties. 1 voor OPONOA, 1 

voor Delta en 1 voor VCO. 

Geen school, maar een IKC. Dus opvang 

van 0 tot 13 jaar. 

De drie besturen (Delta, OPONOA en 
VCO) zijn tot overeenstemming geko-
men en zeer binnenkort vindt de on-
dertekening van het convenant (=over-

eenkomst) plaats. 

 

 

 

Volgende stap; 
overleg VCO 
met de gemeen-

te 
Vervolgens is VCO in overleg gegaan 
met gemeente Berkelland over mogeli-
jke locaties voor de fusie school. Hier-
bij is een haalbaarheidsonderzoek ge-
daan naar de huidige locatie van het 
Sterrenpalet. Het gebouw leent zich 
niet voor een renovatie en op deze 
locatie is nieuwbouw moeilijker ivm 
een noodzakelijk wijziging van het 

bestemmingsplan. 

Daarna kwam als snel het gebouw van 
Het Assink aan de Prins Bernardstraat 
ter sprake. Na bezichtiging van het 
gebouw en de centrale ligging is 
besloten om de haalbaarheid verder te 
onderzoeken. Ook is gekeken naar 
nieuwbouw op deze locatie maar door 
het beperkte budget voor nieuwbouw 
zijn er minder mogelijkheden om de 
visie van VCO op het ‘bredere onder-

wijs’ te realiseren. 

Daarna is renovatie, verduurzaming van 
het bestaande gebouw en de 
mogelijkheden om het gebouw energie-
neutraal of zelfs leverend te maken 
nader bekeken. Hierbij is de gemeente 
erg betrokken geweest en is er voort-

durend overleg geweest.  

 

 

Gesprekken 
tussen Gemeen-
te, OPONOA, 

DELTA en VCO 
Vervolgens vonden diversen gesprek-
ken plaats tussen gemeente Berkelland 
en de drie schoolbesturen, waarbij ge-
constateerd werd dat de drie school-
besturen allen twee scholen in Eiber-

gen hebben. 

Aan de hand van een vingeroefening 
met de transitieatlas ging het gezel-
schap op onderzoek naar toekomstbe-
stendige onderwijsvoorzieningen in 
Eibergen. (Even ter verduidelijking wat 
transitieatlas is: de aanwezigen kon-
den op een tablet reageren op stellin-
gen en deze reacties zijn vervolgens in 
kaartbeelden omgezet zodat in 1 oog-
opslag bijv. zichtbaar wordt hoeveel 
scholen kleiner dan 60 leerlingen er 

van de kaart verdwijnen). 

Op basis van deze gegevens werd dui-
delijk: drie locaties in 2025. Niet al-
leen voor onderwijs, maar ook andere 

kindvoorzieningen, dus kindcentra. 

De eindconclusie van deze gesprekken: 
we moeten met elkaar (besturen en 
gemeente) in gesprek hoe om te gaan 

met de krimp. 

 

Belangrijke in-
steek voor dat 
proces van 
VCO, collega’s 
en de gemeen-

te: 

Het belangrijkste punt hiervan is: stu-

ren op onderwijskwaliteit. 
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De nieuwe entree 

Aan de voorzijde van het huidige Assink 
wordt de huidige kantine (voorheen 

gymzaal) gesloopt.  

 

De complete achterzijde van het huidi-

ge Assink wordt gesloopt. 

 

 

 

 

 

Omdat de achterzijde wordt gesloopt 
kan de nieuwe ruimte op een func-
tionele manier worden ingevuld. Zo is 
er gekozen voor een grote glazen wand 
waardoor veel licht naar binnen kan 

komen. 

Het ontstane lege terrein aan de 
achterzijde zal in overleg met de ge-
meente, bestuur, school, Beweeg Wijs, 
omwonenden en andere betrokkenen 

worden ingericht. 

De achterzijde bekleed met hout is ook 

een mogelijkheid. 

Er zijn nog geen definitieve keuzes 

gemaakt. Dit hangt uiteraard af van 

het kostenplaatje. 

Sfeerbeelden 
van het ge-
bouw; impres-

sies 
Om u te laten zien welke mogelijkhe-
den er zijn, hier een aantal impressies: 
(Let op: dit zijn nog maar ideeën, nog 

geen definitieve plannen)  

Een aantal voorstellen van de architect 

v.wb. het interieur:  
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In de voorlopige bouwtekening biedt het gebouw  onderdak aan 9 leslokalen plus 

overige ruimten. 

Het gebouw moet geschikt gemaakt worden voor basisonderwijs.  



 Zijn er nog vra-

gen? 

 "Geen vraag. Wel een opmerking: ik 

ben heel enthousiast." 

 Wordt er rekening gehouden met het 
wegennet rondom de school?                                                        
Ja. Daar wordt zeker over nage-
dacht. Op het schoolplein wordt een 
zoen- en zoefstrook (kiss and ride) 
gerealiseerd. Hierover worden ge-

sprekken gevoerd met de gemeente. 

 Komt er een gymzaal bij?                                                                                                                                 
De gemeente is van mening dat er 
genoeg gymlokalen beschikbaar zijn 
in Eibergen en zij geven geen ver-
goeding voor het exploiteren van 
nog een gymzaal. Eigen beheer is te 
duur. Daarom zullen de gymlessen 
van de nieuwe school vooral in De 
Pickerhal gegeven worden. De on-
derbouwleerlingen krijgen wel gym-
lessen in het nieuwe schoolgebouw, 
zij hoeven niet naar een andere 

locatie te lopen.                                                                                                           

 Hoe zit het precies met de fusie met 
de Juliana qua huisvesting?                                                                            
Ook de leerlingen van de Juliana 

komen in het nieuwe gebouw. 

 Bij de keuze tussen de huidige loca-
tie aan de Huenderstraat en de loca-
tie Prins Bernhardstraat, waarom is 
de keuze op de Prins Bernhardstraat 
gevallen?                                                                                                   
Het Assink is aantrekkelijker en 
biedt meer mogelijkheden. Bij 
nieuwbouw wordt de ruimte veel 
meer beperkt. Nieuwbouw is bezui-
nigen. Bovendien komt het gebouw 
aan de Huenderstraat niet in aan-
merking voor verduurzaming, daar-

voor is het in een te slechte staat. 

 Nu zijn er nog relatief kleine groe-
pen. Hoe gaat dit straks met al die 
andere leerlingen erbij?                             
Wij proberen dit zo reëel mogelijk 
te houden. Wij hanteren nu maxi-
maal 28 kinderen per groep en blij-
ven dit hanteren, zolang wij die 

mogelijkheid krijgen. 

 Zal de verbouwing van het Assink op 
een groene manier plaatsvinden?                                                          
Jazeker. Het motto is niet voor niets 
‘Berkelland bouwt groen’. Het is de 
bedoeling een energiearm gebouw 
te realiseren. Hiervoor gaan wij op 
zoek naar subsidies. Nog mooier zal 
zijn om energieneutraal om te zet-

ten in het leveren van energie.    

 

 

Bedankt 
Ineke bedankt alle aanwezigen voor 
hun komst en spreekt haar vertrouwen 
in de toekomst uit. Daarna bedankt ze 
Jenne Wierstra, die donderdag met 
pensioen gaat, voor zijn inzet voor de 
school en geeft hem een Achterhoeks 
presentje mee naar huis. Vervolgens 
verwelkomt zij Geurt Morren, de opvol-
ger van Jenne. Hij stelt zich even kort 
voor aan alle aanwezigen en spreekt 
zijn vertrouwen in de toekomst uit en 
benadrukt dat samenwerking tussen 
ouders en school, maar vooral goed 
onderwijs voor de kinderen het belang-
rijkste is. Ook Geurt krijgt een Achter-

hoeks presentje mee naar huis. 

Ter afronding benadrukt Ineke dat ou-
ders met alle vragen en/of opmerkin-

gen bij haar terecht kunnen.                          

Belangrijke VCO 

thema's 
Nog belangrijker dan een nieuw 
schoolgebouw is het onderwijs. Onder-
wijs 2032 is een veelgehoorde kreet op 

dit moment. Wat houdt dit in: 

Fusie-onder-

zoek 
We gaan onderzoeken wat de gevolgen 
zijn van een fusie tussen de beide 
scholen, de eerste stap in het te vol-

gen proces. 

Ideeën voor de fusieschool zijn o.a.: 

 één sterke school voor christelijke 

geïnspireerd onderwijs; 

 het gaat om kwaliteit van onderwijs!; 

 school maken SAMEN met ouders. 

Er is inmiddels overleg met de beide 
medezeggenschapsraden om dat  pro-

ces vorm te geven. 

 

Wat zijn de vol-

gende stappen?  
 Eerste stap is definitief akkoord met 

gemeente (loopt positief) 

 Tegelijk overleg over fusieproces 

Julianaschool en Sterrenpalet 

 Start sloop eind 2016, start bouw 

begin 2017 

 Fusie staat gepland afgerond te zijn 

augustus 2017 

 Oplevering bouw en inhuizing begin 

2018 
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