IKC Nieuwsbrief Ouders nr. 6
Samenwerken in de omgeving
In de nabije omgeving van het nieuwe kindcentrum hebben ook woonzorgcentrum Savant Alphonsus
en woningstichting Compaen (ver)nieuwbouwplannen. In het centrum van Mierlo-Hout wordt er
door diverse partijen in korte tijd stevig geïnvesteerd in huisvesting voor onderwijs en opvang, zorg
en seniorenvoorzieningen. De besturen van de betreffende organisaties zijn met elkaar, de wijkraad
en de gemeente in gesprek en willen onderzoeken of er door samen te werken een grotere
meerwaarde gerealiseerd kan worden voor de wijk. Daarbij zijn bereikbaarheid en veiligheid een
gezamenlijk aandachtspunt. Er wordt vooronderzoek gedaan of het mogelijk is om de infrastructuur
dusdanig te veranderen waardoor zowel veiligheid als bereikbaarheid in de omgeving van het nieuwe
kindcentrum aangepakt worden.
Dit onderzoek loopt naast het proces van huisvesting en inrichting van het nieuwe kindcentrum, wat
betekent dat er nog steeds de ambitie ligt om in de zomervakantie van 2019 te starten met
(ver)nieuwbouw.

Verkeersonderzoek
Om de verkeersintensiteit in het centrum van Mierlo-Hout beter in beeld te brengen wordt
binnenkort een verkeersonderzoek gedaan. Vanuit de pilot “Denk aan max” (www.denkaanmax.eu)
worden in samenwerking met VVN Helmond, de wijkraad en OVMH op verschillende plekken in
Mierlo-Hout verkeersmetingen gedaan. De uitkomst van deze metingen zullen gerapporteerd
worden en input kunnen geven voor het verdere proces.

Stand van zaken fusie
Afgelopen jaar hebben de MR-en van de drie scholen, directie en schoolbestuur samen een
zorgvuldig proces doorlopen t.a.v. de fusie. Alle benodigde documenten zijn inmiddels ingediend bij
het ministerie van OC&W. De streefdatum voor de fusie is 1 augustus 2019. Dit betekent niet dat alle
kinderen dan al meteen onder één dak zitten. Dit zal pas gebeuren als het nieuwe gebouw klaar is.
Naar verwachting zal het ministerie van OCW nog voor de jaarwisseling een besluit nemen over de
fusieaanvraag.
De mogelijkheid bestaat dat er tijdens het bouwproces tijdelijke huisvesting nodig is. Dit zal dan
gebeuren in goed ingerichte units, waardoor er optimaal onderwijs gegeven kan blijven worden.
Zodra hierover meer bekend is zullen we u daarover informeren. Het gebouw van ’t Baken blijft
beschikbaar tot het nieuwe gebouw gereed is. Zoals eerder aangegeven zullen er dit schooljaar geen
kinderen en medewerkers verhuizen.

Bouwen aan de toekomst
Bij het proces van (ver)nieuwbouw is de visie en ambitie richtinggevend voor de verdere inrichting
van het gebouw en de omgeving. Op basis daarvan gaan we aan de slag met een architect. Op de
studiedag van 1 oktober hebben we met de medewerkers een verkenning gemaakt voor het
pedagogisch fundament van waaruit we willen gaan werken. Ook is er op verschillende thema’s zoals
personeel, arrangementen, huisvesting en zorgstructuur input geleverd voor ons uiteindelijke
koersplan. Met kinderen gaan we na de herfstvakantie in gesprek over wat zij belangrijk vinden voor
het nieuwe kindcentrum. En ook ouders worden uitgenodigd om mee te denken over deze thema’s.
De uitnodiging hiervoor volgt na de herfstvakantie.
De gezamenlijke opbrengsten worden verwerkt in een koersdocument.

