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Nieuwsbrief 1
In diverse overleggen hebben MR-en en ouders de afgelopen weken aangegeven graag vanuit
stichting Prodas informatie te ontvangen over de voortgang rondom het strategisch
huisvestingsplan (SHP) Asten. Vanaf vandaag gaan we werken met een nieuwsbrief. De ene keer zal
er veel nieuws te melden zijn, andere keren misschien minder, maar we streven ernaar jullie
maandelijks op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die gaande zijn. De nieuwsbrief wordt
verspreid onder MR-en, leerkrachten en ouders (via de directeur) van de Antoniusschool, de
Bonifatius, de Lambertus, het Lover, het Talent en Voordeldonk. Nieuws is vanaf 23 februari ook te
vinden op de nieuwe website (www.prodas.nl).
De nieuwsbrief komt tot stand in samenwerking met de directeuren. Maar ook input van MR-en,
leerkrachten en ouders is welkom. De nieuwsbrief is ervoor bedoeld betrokkenen op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen die relevant zijn voor alle scholen in Asten.
Projectleider aangesteld
Afgelopen dinsdag 30 januari is door de gemeenteraad het SHP Asten vastgesteld. Dit betekent dat
uitvoering gegeven kan worden aan het plan zoals dat is voorgelegd. Er is ook een motie
aangenomen ten aanzien van de locatie bij het Varendonck. Daarover later in deze nieuwsbrief
meer.
Het bestuur van Prodas vindt het van belang om het komende proces rondom het SHP goed in regie
te zetten. In de periode tot gestart kan worden met het bespreken van een programma van eisen
voor de bouw, moeten er onderwijskundige besluiten genomen worden volgens de juiste
procedures. Procedures waarin de MR-en van de scholen een belangrijke rol hebben. Het lijkt ons
verstandig de verantwoordelijkheid voor de onderwijskundige en procedurele kanten te scheiden
door het aanstellen van een projectleider die verantwoordelijk is voor de voortgang en he t
begeleiden van het tijdig nemen van de juiste besluiten. De directeuren kunnen zich dan richten op
de onderwijsinhoudelijke kant van het proces. Het bestuur heeft Bonna Roos benoemd voor de taak
van projectleider.
Werkplan
Samen met de directeuren maken we een werkplan waarin de doelen, het proces en een planning
beschreven staan. Uitgangspunt van het stuk zal zijn dat we eind 2018 duidelijk hebben welke
school op welke locatie terecht gaat komen en welk concept de scholen gaan voeren. Zodat we dan
begin 2019 aan de slag kunnen met het programma van eisen voor de bouw (dit zijn grove
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inschattingen). We werken de planning verder uit in een plan waarin we ook uitwerken welke
rechten de MR-en hebben op welke punten en welke termijnen daarmee gemoeid zijn. Het
werkplan stellen we ter beschikking aan de MR-en zodra het klaar is.
Motie
Door het CDA is een motie ingediend waarin het college verzocht wordt om ‘na te gaan of er in
goed overleg tussen de schoolbesturen en het college tot een alternatief voor Asten West gekomen
kan worden’. (Met Asten West wordt het Varendonck bedoeld). De motie is door de gemeenteraad
aangenomen.
Een motie is ‘een uitspraak van de raad over een onderwerp dat ter besluitvorming op de
raadsagenda staat’. Een motie kan een wens, een verzoek of een opdracht zijn. Als de raad een
motie aanneemt, is dit niet bindend. Het is geen wijziging van een besluit. Het is wel een door de
raad(smeerderheid) gedragen politieke uitspraak. Het college bepaalt zelf of ze de motie wel of
niet gaat uitvoeren. (bron: reglement gemeenteraad en VNG.nl)
Een eerste afspraak over de motie tussen de gemeente en de besturen is gepland op 21 februari
aanstaande. In een gesprek met de wethouder en schoolbesturen zal nagegaan worden of er een
alternatieve locatie gevonden kan worden.
Het bestuur van Prodas staat achter de keuze voor locatie Varendonck. Ze wil echter ook serieus
uitvoering geven aan de motie.
Indien er andere locaties geschikt (te maken) zijn, betrekt de RvB die graag in het gesprek met de
wethouder. Daarom de vraag aan de MR-en om voor 21 februari, de volgende vragen te
beantwoorden:
- Hebben jullie vanuit je eigen school bezwaren tegen de locatie Varendonck? Zo ja, wat zijn
de bezwaren?
- Welke alternatieve locaties vinden jullie dat overwogen zouden moeten worden?
Graag ontvangen we van de MR-en schriftelijk een antwoord op de vragen, zodat we die mee
kunnen nemen naar het overleg met de gemeente op 21 februari.
Contact
Zoals hierboven aangegeven is in deze nieuwsbrief niet alleen ruimte voor communicatie vanuit
Prodas. Als er MR-en zijn die een bijdrage willen leveren, is die van harte welkom via een mail naar
bonna.roos@prodas.nl. Ook kun je via dit adres vragen stellen.

Datum
08-02
20-02
21-02
26-02

Actie
Eerste overleg werkplan
Uiterlijk aanleveren reactie op vragen
Gesprek over motie
Commissievergadering nav motie IHP Asten
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Directeuren en projectleider
MR-en
Besturen met wethouder
Wethouder met de commissie
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