
From: griffie Oude IJsselstreek 

Sent: dinsdag 28 mei 2013 11:26:18 

To: info Oude IJsselstreek 

Cc:  

Subject:  FW: KWALITEIT in plaats van kwantiteit 

 

  
 
  _____   

 
Van: Secretariaat VLN [mailto:secretariaat_vln@hotmail.com]  
Verzonden: vrijdag 17 mei 2013 15:00 

Aan: griffie Oude IJsselstreek 
CC: Johan Kuster; Christa van Dee; Peter Beersum, van; Co Broekhuizen; gerco.mons@gelderlander.nl; 

janinekock@gmail.com; Ulftse Krant; Ulftse Krant; Redactie Oude Ijsselstreek Vizier 
Onderwerp: KWALITEIT in plaats van kwantiteit 

 
 
Geachte Burgermeester, wethouders en raadsleden,  
 
Graag verwijzen wij u naar onderstaande e-mail, welke wij binnen kregen van de VKK.  
 
Ook de de Walburgisschool in Netterden is een school die niet voldoet aan de norm van 
> 100 leerlingen. 
Wij zijn van mening dat niet de kwantiteit de doorslag moet geven, maar onder andere 
de Kwaliteit. 
 
En dat de kwaliteit van het onderwijs goed is op de Walburgisschool, heeft het laatste 
inspectierapport aangetoond. 
 
Graag citeren wij uit de Nieuwsbrief van de school, van mei 2013: 
 
"Op 2 april 2013 heeft de inspecteur een bezoek gebracht aan basisschool 
Walburgis. Dit i.v.m. een   
stelselonderzoek waarbij wij steekproefsgewijs de inspecteur hebben mogen 
ontvangen. De  
conclusie van het rapport hebben we hieronder verwoord. Wij hebben op alle 
onderdelen voldoende  
gescoord, hier zijn wij heel trots op. Op het onderdeel “De leerlingen zijn actief 
betrokken bij de  
onderwijsactiviteiten” behalen we zelfs de hoogste score. De inspecteur heeft op 
basis van  
klassenbezoeken, gesprekken met team, intern begeleider en directeur en 
documentenstudie, zijn  
conclusies gebaseerd." 
 
 



Conclusie inspectie: “De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs 
op Basisschool Walburgis op de  
onderzochte onderdelen op orde is." 
 
Teken daarom allen de petitie en stuur deze mail door aan een ieder die een kleine 
school een warm hart toedraagt. 
 
http://petities.nl/petitie/behoud-kleine-scholen 
 
Met vriendelijke groet, 
Vereniging Leefbaarheid Netterden 
  
Het Bestuur 
 
 
 
  _____   

 

From: info@vkkfdg.nl 
Date: Fri, 17 May 2013 10:58:14 +0200 
Subject: behoud kleine scholen 
 
 
 
Beste allemaal, 
 
  
 
Via een vraag van de  Vereniging Almens Belang vragen wij jullie aandacht voor het 
volgende: In Den Haag wordt gesproken over de opheffingsnorm voor basisscholen met 
minder dan 100 leerlingen. Daar hoort de Almense basisschool ook bij. Of het voorstel 
het haalt is de vraag, maar dat de gevolgen voor een kern of gebied groot zijn als een 
school moet sluiten, moge duidelijk zijn.  
 
In Twente is nu een initiatief gestart om hiervoor aandacht te vragen d.m.v. een petitie. 
Door de petitie te ondertekenen geven we met z’n allen in ieder geval een signaal af 
naar de politiek en dat kan geen kwaad. 
 
  
 
http://petities.nl/petitie/behoud-kleine-scholen 
 
  
 
U kunt deze mail ook doorsturen en uw eigen naam als afzender invullen! 
 

http://petities.nl/petitie/behoud-kleine-scholen
http://petities.nl/petitie/behoud-kleine-scholen


  
 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter van Heek 
 
ambtelijk secretaris VKK-FDG (Vereniging Kleine Kernen en Federatie Dorpshuizen 
Gelderland) 
 
  
 
Telefonisch bereikbaar in het Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL Zelhem op 
dinsdag, woensdag of donderdag op nummer 0314-631168 of alle werkdagen via 
06-53724023 
 
Website's: www.vkkfdg.nl en www.dorpsontwikkeling.nl 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

http://www.vkkfdg.nl/
http://www.dorpsontwikkeling.nl/
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