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‘Goed onderwijs voor elk kind nu en in de toekomst’
Schoolbesturen presenteren masterplan onderwijs Lichtenvoorde en omgeving

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 ‘Onderwijs
Lichtenvoorde en omgeving’ zetten zij zich in voor goed onderwijs
voor de huidige én toekomstige kinderen.
Herschikking scholen
Wat houdt het masterplan in? Tot 2025 groeien Lichtenvoorde en de kleine kernen
toe naar vijf onderwijsvoorzieningen 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, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting LIMA namens de
schoolbesturen: “Een 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. We moeten verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van het onderwijs en
de realiteit onder ogen zien. Door de krimp staat de kwaliteit onder druk.
Leerlingaantallen lopen de komende jaren met meer dan dertig procent terug. Op
sommige scholen daalt het aantal leerlingen zo snel dat de opheffingsnorm in zicht
komt.”
Eerste Integraal Educatief KindCentrum van Nederland
Een eerste stap in het masterplan is de komst van het Integraal Educatief
KindCentrum (IEKC) in Lichtenvoorde 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.
In gesprek
Schoolbesturen en gemeente trekken samen op in de plannen voor de toekomst. De
gemeenteraad buigt zich volgende maand over het masterplan. In mei en juni gaan
de schoolbesturen naar de dorpen en kernen, om in gesprek te gaan met
schoolteams, medezeggenschapsraden, ouders en inwoners. Schoolbesturen en
gemeente realiseren zich: om goed onderwijs te garanderen, hebben we iedereen
nodig.

