Haarlem, 23 mei ’18

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van SBO Prof. Dumontschool en SBO de Satelliet,
Middels dit schrijven brengen we u graag op de hoogte van het plan tot verregaande samenwerking/
fusie tussen beide scholen.
In 2015 zijn Jaap van Langen en Barbara Vink, de toenmalige directeuren van deze scholen al bij
elkaar geweest om het voortbestaan van goed speciaal basisonderwijs (SBO) in Schalkwijk met
elkaar te bespreken. De besturen van beide scholen, Spaarnesant en Sint Bavo, hebben nu het
voornemen geuit de beide scholen met ingang van komend schooljaar 18-19 samen te laten werken.
Beide scholen zien de meerwaarde van het samengaan.

De voordelen voor u en uw kind(eren) op een rijtje.
•

•
•

De twee SBO scholen, gelegen op nog geen vijf minuten afstand fietsen, hoeven elkaar niet langer
te beconcurreren in een strijd om de leerling, maar kunnen hun krachten bundelen en helemaal
gaan denken vanuit het belang van de leerling.
Met een groter aantal leerlingen van dezelfde leeftijd, kunnen we de leerlingen beter naar hun
specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte in de groepen indelen.
De mogelijkheden die het IKC biedt met specialisten zoals speltherapeut, logopedist, fysiotherapeut,
gedragswetenschappers, orthopedagoog en schoolpsycholoog komen dan ten goede aan alle SBO
leerlingen in Schalkwijk, ook die van de Dumontschool.

De beide medezeggenschapsraden zijn inmiddels op de hoogte gesteld en zowel het ouder- als het
personeelsdeel ondersteunen de ingeslagen weg.

Wat gaat het voor uw kind en u betekenen?
Alle leerlingen van onderbouw van beide scholen gaan les krijgen in het gebouw van de Satelliet en
alle leerlingen van de bovenbouw in het gebouw van de Dumontschool. Een uitzondering hierop
vormen de leerlingen van groep 5, de huidige groep 4 (A2 op Dumont) leerlingen. Zij blijven in het
gebouw waar ze nu al zitten. Op termijn is er in Schalkwijk nieuwbouw gepland en zullen alle
leerlingen in een gezamenlijk gebouw zitten.
In schema ziet de schoolorganisatie er volgend schooljaar als volgt uit:
Locatie Satelliet

Locatie Dumont

Groep 1-2 sbo

Groep 5 sbo (huidige groep A2 Dumont)

Groep 1-2 sbo

Groep 6 sbo

Groep 3-4 sbo

Groep 6 sbo

Groep 4 sbo

Groep 7 sbo

Groep 5 sbo (huidige groep 4 Satelliet)

Groep 7-8 sbo
Groep 8 sbo

De samenstelling van de groepen (behalve groep 5) is nog onderwerp van gesprek. We zullen hierin
zorgvuldig optreden, zodat er een optimale verdeling van de leerlingen over de groepen zal
ontstaan. We houden hierbij rekening met aantallen, jongens-meisjes, uitstroomniveau in de
bovenbouw, maatjes of juist leerlingen die niet zo goed met elkaar kunnen.
Omdat de schooltijden op beide scholen op dit moment nog verschillend zijn, zullen we deze op
elkaar gaan afstemmen.
De nieuwe schooltijden betekenen vooral voor de ouders/verzorgers van de leerlingen die nu op de
Satelliet zitten een verandering. Het is namelijk de bedoeling dat de leerlingen vijf gelijke
schooldagen krijgen met dezelfde begin- en eindtijd. Daarbij laten we de begin- en eindtijd op de
locaties 10 minuten verschillen ten behoeve van ouders/verzorgers die kinderen op beide locaties
hebben.
De schooltijden worden dan:
- Locatie Dumont: 8.25 uur tot 14.05 uur
- Locatie Satelliet: 8.35 uur tot 14.15 uur

Inloopmomenten
We kunnen ons goed voorstellen dat dit bericht vragen bij u oproept. Daarom geven we u de
gelegenheid hierover met ons te spreken op de volgende momenten:
-

Op de Dumontschool: maandag 28 mei en vrijdag 1 juni om 8.30 uur.
Op de Satelliet: dinsdag 29 mei en vrijdag 1 juni om 8.30 uur.

Voorts zijn we van plan om u de komende weken regelmatig op de hoogte te houden van verdere
ontwikkelingen.

Met vriendelijke groeten,
namens de teams van de Dumontschool en de Satelliet,

Marjo Dethmers, interim directeur sbo de Satelliet
Karen Flantua, locatiedirecteur sbo Dumontschool
Jaap van Langen, directeur sbo Dumontschool

