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Samen Onder Dak - Sterke basis voor elke leerling

Elk kind verdient goed onderwijs. Niet alleen vandaag en morgen, maar ook over tien jaar.  
Daarom kijken de schoolbesturen en de gemeente Oost Gelre vooruit. Met het masterplan  

‘Lichtenvoorde en omgeving’ zetten zij zich in voor goed  onderwijs voor de huidige én  
toekomstige kinderen.

‘Samen gaan voor elk kind’
Schoolbesturen en gemeente presenteren  
masterplan onderwijs

Samen onder dak is een initiatief van St. LIMA, Reflexis, LIMA/SBO Ludgerus, Onderwijsspecialisten/SO Hamaland,  
St. Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (Sotog), Zozijn, St. De Achthoek peuterspeelzalen en kinderopvang.

Wat houdt het masterplan in? Tot 

2025 groeien Lichtenvoorde en de 

kleine kernen toe naar vijf onder-

wijsvoorzieningen voor kinderen 

van 0 tot 13 jaar. Dat betekent een 

herschikking van de huidige dertien 

scholen. Voorop staat dat kinderen 

dicht bij huis en veilig naar school 

kunnen gaan. Arno Lentfert namens 

de schoolbesturen: “Een hele mooie 

kans voor onze regio en voor de  

kinderen om ervoor te zorgen dat 

elk kind goed onderwijs krijgt op  

een plek die het beste bij hem of 

haar past.” 

 Schoolbesturen en gemeente 

trekken samen op in de plannen 

voor de toekomst. De gemeen-

teraad buigt zich volgende maand 

over het masterplan. In mei en 

Arno Lentfert
Voorzitter  

College van Bestuur  

Stichting LIMA
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juni gaan de schoolbesturen naar de 

dorpen en kernen, om in gesprek te 

gaan met schoolteams, medezeg-

genschapsraden, ouders en inwo-

ners. Schoolbesturen en gemeente 

realiseren zich: om goed onderwijs 

te garanderen, hebben we iedereen 

nodig. 

Krimp is realiteit
Arno Lentfert, voorzitter van het 

College van Bestuur van Stichting 

LIMA, licht het masterplan namens 

de schoolbesturen toe. “We moeten 

verantwoordelijkheid nemen voor 

de kwaliteit van het onderwijs en 

de realiteit onder ogen zien. Door 

de krimp staat de kwaliteit onder 

druk. Scholen krijgen steeds meer te 

maken met krimp: dat betekent 30 

en soms zelfs meer dan 50 procent 

minder leerlingen. Het leerlingaantal 

op sommige scholen daalt zo snel dat 

de opheffingsnorm in zicht komt. 
 Leerkrachten zetten zich op de 

dertien scholen met hart en ziel in, 

ook daar voelen we ons verantwoor-

delijk voor. Hun belasting neemt toe. 

Nu al zijn er scholen 

waar een leerkracht 

voor een groep  

kinderen uit drie 

leerjaren staat”. 

 

In gesprek gaan
Na de meivakantie 

bezoekt Arno 

Lentfert alle 

dertien scholen, om 

met de teams en de 

medezeggenschaps-

raden persoonlijk 

te praten over het 

masterplan. Van-

af eind mei gaat hij de dorpen en 

kernen in: “We beseffen dat de her-

schikking van de scholen  
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impact heeft op de leefbaarheid 

van de dorpen, dat het gevolgen 

heeft voor het vervoer naar school, 

dat er voor schoolteams dingen 

 veranderen. We willen luisteren en 

mensen in de plannen meenemen. 

Om goed onderwijs te garanderen, 

hebben we iedereen erbij nodig. 

Daarom gaan we 

met iedereen in 

gesprek over wat 

dit masterplan 

voor hen bete-

kent.”

Herschikking 
 scholen
Een eerste stap 

in het master-

plan is de komst 

van het Inte-

graal Educatief 

KindCentrum 

(IEKC) in Licht-

envoorde eind 2018. Een bijzonder 

initiatief, omdat de kinderen uit het 

regulier en speciaal (basis)onderwijs 

onder één dak komen, samen met 

kinderopvang, peuterspeelzaal en 

jeugdzorg. Het gaat daarbij om de 

scholen St. Jozef, Pastoor van Ars, 

St. Ludgerus en Hamaland.

 Tot 2025 volgt volgens het 

 masterplan de herschikking van de 

scholen Frans ten Bosch, OBS Het 

Hof en Antoniusschool Vragen-

der op het terrein van de Frans ten 

Boschschool. In diezelfde periode 

gaan de scholen in de kerkdorpen 

Zieuwent, Mariënvelde en Harreveld 

samen. Daarna volgt de samenvoeg-

ing van de Regenboogschool met de 

Antoniusschool uit Lievelde. De St. 

Jorisschool blijft in de huidige vorm 

bestaan.

 Bestuursvoorzitter Arno Lent-

fert heeft oog voor de impact van 

de  ver anderingen en kijkt vooral uit 

naar de gesprekken met de scholen 

en dorpen. “Dat we het lef hebben 

om er samen voor te gaan, dat hoop 

ik straks te zien. De stip aan de hori-

zon is kwalitatief goed onderwijs in 

eigentijdse gebouwen.”  

“Om goed 
 onderwijs te 
 garanderen, 
 hebben we 
 iedereen erbij 
nodig”

    IEKC (Integraal Educatief KindCentrum)        IKC (Integraal KindCentrum)       IKC (Integraal KindCentrum)
    Regenboogschool & Antoniusschool Lievelde       St. Jorisschool
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“Onderwijs is natuurlijk niet alleen 

belangrijk voor onze economie maar 

ook voor de gemeente waarin we 

wonen. Ik word enthousiast van het 

feit dat de schoolbesturen in het 

masterplan de kwaliteit van onder-

wijs voorop zetten. Onderwijs staat 

of valt met kwaliteit. Ook in onze 

eigen onderwijsvisie zeggen we als 

gemeente dat we geen ‘huisje op de 

prairie’-scholen willen. 

We hebben in onze regio te maken 

met ontgroening, dus met minder 

kinderen. Dat slaat snel toe aan de 

basis, in het basisonderwijs. Dat 

betekent kleinere klassen, meer 

combinatieklassen, een zwaardere 

belasting van leerkrachten, en door 

minder geld minder leermiddelen. 

Op een gegeven moment krijgt de 

leerling een achterstand. Dat moet-

en we op alle mogelijke manieren 

proberen te vermijden. Ik vind 

het goed dat de schoolbesturen de 

scholen willen clusteren. Hiermee 

maken ze het leren mogelijk en 

geven ze de school als sociale plek 

een kans.”

Ook de gemeente kijkt vooruit als het gaat om de  toekomst van 
kinderen in Lichtenvoorde en omgeving. Aan het woord is de 
wethouder van Onderwijs,  René Hoijtink. Een man met een 
oprechte passie voor het onderwijs. Voordat hij wethouder werd, 
zat hij zelf 35 jaar in het vak.

René Hoijtink
Wethouder Onderwijs

Gemeente Lichtenvoorde
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Wat komt 
in het IEKC?

• Regulier basisonderwijs 
• Speciaal (basis)onderwijs

• Jeugdhulp
• Peuterspeelzaal

• Kinderdagopvang
• Buitenschoolse opvang

Vier scholen
Het IEKC is een brede  educatieve 
voorziening waar leerlingen van vier  
scholen vanaf eind 2018 samen naar 
school gaan. Dat zijn de kinderen van 
St. Jozefschool, Pastoor van Arsschool 
en de scholen voor speciaal (basis)
onderwijs Hamaland en Sint Ludgerus. 
‘Samen waar kan, apart waar nodig’ 
wordt het motto van het IEKC, dat 
vanuit één visie en met één team gaat 
werken. 

Van nul tot dertien
Elk kind kan tot aan de  middelbare 
school op het IEKC terecht. Als baby 

kan je er naar de kinderopvang, als 
tweejarige naar de peuterspeelzaal, 
als kleuter stroom je door naar de 
basisschool en kan je er naar de 
buitenschoolse opvang. Heb je als 
kind jeug dzorg of extra ondersteuning 
nodig? Het IEKC heeft ook de deskun-
digheid van Zozijn in huis.

Onderwijs, kinderopvang én jeugdhulp samen onder een dak. Die primeur 
krijgt Oost Gelre eind 2018. Ongeveer vierhonderd kinderen van  0 tot 
13 jaar krijgen dan een plek in het eerste Integraal Educatief KindCentrum 
(IEKC) van Nederland.

Eerste Integraal   Educatief 
Kind Centrum van  Nederland

      ‘Alles staat of valt met de 
kwaliteit van onderwijs’
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Waarom is dit 
masterplan 
 belangrijk voor 
het onderwijs?

Partners in het IEKC
St. LIMA, Reflexis, LIMA/SBO Ludgerus,  
Onderwijsspecialisten/SO Hamaland,  
St. Speciaal Onderwijs Twente en  
Oost Gelderland (Sotog), Zozijn,
St. De Achthoek peuterspeelzalen 
en kinderopvang. 
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Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht onder verantwoordelijkheid van St. LIMA (www.stichtinglima.nl) Teksten & realisatie: Anja Klein Journalist in tekst en beeld. 
Vormgeving: Kika Lensvelt. Voor vragen of reacties: samenonderdak@paraatscholen.nl

AGENDA
Samen in gesprek

U bent welkom
om met ons in   

gesprek te gaan.

Zet de data vast
in uw agenda.

19.30 – 21.30 uur

  
Di 31 mei

Waterhoen 1, 7132 DK

West-Lichtenvoorde

Woe 1 juni
Rode van Heeckerenstraat 28, 7231 ER

Oost-Lichtenvoorde

Do 2 juni
Dorpsstraat 66, 7136 LN

Zieuwent

Woe 8 juni
Winterswijkseweg 20, 7134 NE

Vragender

Do 9 juni
Waalderweg 20, 7263 RW

Mariënvelde

Di 14 juni
Kerkstraat 44, 7135 JM

Harreveld

Woe 15 juni
Vicaristraat 2, 7137 BN

Lievelde

Do 16 juni
Zieuwentseweg 17, 7131 LA

Lichtenvoorde
(Slotavond)

Welke rol heeft  
de gemeente in  
het  onderwijs?

“Of een school wel of niet openblijft 

is de verantwoordelijkheid van een 

schoolbestuur, níet van de gemeen-

te. De gemeente beslist wel mee over 

de locaties en de gebouwen, en de 

gemeente moet zorgen voor de fiets-

routes naar school toe.”

Wat wilt u tegen
de ouders en  
schoolteams  
zeggen?

“Tegen de ouders wil ik zeggen dat 

de gemeente zoveel mogelijk de 

belang en van de ouders laat mee-

wegen, maar ze moeten ook weten 

dat financiën een rol spelen, bij
voorbeeld als het om fietsroutes 
gaat. Tegen de schoolteams wil ik 

zeggen dat de leerkracht de spil is 

van het onderwijs. Kwaliteit van  

onderwijs is afhankelijk van de  

pedagogische vaardigheden van de 

leerkracht, maar ook van de omge-

ving waarin hij of zij kan werken. 

Ook dat wil ik als wethouder goed in 

de gaten houden.”  

U zei tegen de 
schoolbesturen:  
ga de dorpen in 
voor een gesprek. 
Wat  verwacht u  
van deze 
dorpsavonden?

“De schoolbesturen en de gemeente 

moeten goed luisteren en steek-

houdende argumenten mee laten 

wegen in hun besluiten. Daarom 

is het  belangrijk om met de dorps-

belangenorganisaties, de DBO’s, in 

gesprek te gaan. Die kunnen op 

hun beurt niet alleen de hakken in 

het zand zetten. Als de schoolbe-

sturen goed uitleggen hoe de vork 

in de steel zit, denk ik dat zij zich 

 constructief zullen opstellen.” 

Hoe zorg je ervoor 
dat iedereen over 
het basisonder-
wijs meedenkt? 
 Oudere leerlingen 
zitten straks op de 
 middelbare school. 

“Ik heb de mensen in de dorpen  

leren kennen als mensen die verder 

kijken dan hun eigen belangen. Ze 

kijken  integraal: wat hebben we en 

wat  hebben we nog nodig? Voor de 

dorpsinwoners is het onderwijs de 

zoveelste in de rij; eerst kwamen de 

winkels, de muziekvereniging en de 

voetbalvereniging. Ze weten dat dit 

eraan zit te komen. Ze kennen het 

proces en die leermomenten kunnen 

ze hier in mee nemen.”  


