  
ZEER  GOED  NIEUWS  
De  Gebiedssplitsing  voor  Loo  is  een  feit  voor  wederom  20  jaar!  
  
We  zijn  als  Stichting  Vrienden  Bernadetteschool  en  Dorpsraad  Loo  ruim  anderhalf  jaar  in  
gesprek  geweest  met  de  gemeente  over  de  opheffingsnorm  voor  de  scholen  in  de  gemeente  
Duiven.  Het  college  van  BenW  heeft  in  samenspraak  met  de  4  stichtingsbesturen  in  de  
gemeente  Duiven  besloten  om  bij  de  Minister  een  gebiedssplitsing  in  te  dienen  voor  alleen  
Loo.  In  1995  was  er  een  gebiedssplitsing  vastgesteld  voor  Loo  en  Groessen  voor  20  jaar,  
hierdoor  was  de  opheffingsnorm  voor  beide  scholen  lager  dan  voor  de  scholen  in  
Duiven.    Voor  1  augustus  2016  moest  hier  opnieuw  een  beslissing  overgenomen  worden.  
Het  huidige  collegebesluit  voorziet  in  alleen  een  lagere  norm  voor  Loo.  Doordat  de  Stichting,  
waartoe  de  Bernadetteschool  en  de  Joannesschool  behoren,  in  Duiven  en  Westervoort  grote  
scholen  heeft  is  ook  de  toekomst  voor  de  Joannesschool  Groessen  gewaarborgd.  Bij  de  
gesprekken  hebben  we  samen  opgetrokken  met  onder  andere  de  dorpsraad  van  Groessen.  
De  opheffingsnorm  van  de  Bernadetteschool  zal  hierdoor  naar  verwachting  dalen  naar  ca.  
50  leerlingen.  
  
Voor  het  behoud  van  onze  school  in  Loo  voor  de  lange  termijn  is  hierdoor  een  zeer  
grote  stap  gezet.  
  
De  visie  van  onze  basisschool  is:  
“Groot  door  klein  te  zijn”  
Groot  is  onze  school  bijvoorbeeld  op  het  gebied  van  kwaliteit  van  onderwijs  en  
leerlingenzorg.  Ook  de  ouderparticipatie  staat  op  een  prima  niveau,  uiteraard  blijft  ook  dit  in  
de  toekomst  van  groot  belang.    
  
Het  blijft  een  gegeven  dat  Loo  een  relatief  kleine  school  is  waardoor  de  overhead  kosten  
relatief  iets  hoger  zijn.  Als  Stichting  Vrienden  Bernadetteschool  proberen  wij  de  school  op  
meerdere  manieren  te  ondersteunen.  Zo  gaan  wij  binnenkort  samen  met  de  school  en  
Dorpsraad  Loo  kijken  hoe  we  de  kosten  van  bijvoorbeeld  de  gymzaal  of  energie  kunnen  
beperken,  of  in  geval  van  de  gymzaal  de  opbrengst  kunnen  verhogen,  door  bijvoorbeeld  te  
kijken  of  er  een  betere  bezetting  mogelijk  is.  
Ook  ondersteunen  wij  op  financieel  gebied.  De  1e  vorm  van  ondersteuning  zal  zijn  in  het  
mogelijk  maken  van  de  voorbereiding  op  digitaal  onderwijs  in  de  groepen  1  t/m  3.  
  
Donaties  zijn  nog  steeds  van  harte  welkom  en  kunt  u  overmaken  op  rekeningnummer  
NL54  RABO  0305478273  t.n.v.  Stichting  Vrienden  Bernadetteschool.  
  
Wilt  u  jaarlijks  op  de  hoogte  blijven  van  de  activiteiten  van  de  stichting,  meldt  u  dan  aan  door  
een  e-mail  te  sturen  naar  vriendenbernadetteschool@gmail.com.  
Voor  vragen  kun  u  bij  de  bestuursleden  terecht  of  mail  naar  
vriendenbernadetteschool@gmail.com.  
	
  	
  	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  

