
               

 
 

 

N I EU W SBERI C H T  

’s-Hertogenbosch, 19 januari 2022 

 

Onderzoek naar fusie KC de Wijboom en KC Sterrenbosch 
 

De komende maanden wordt de mogelijkheid van een fusie van Kindcentrum de Wijboom en 

Kindcentrum Sterrenbosch onderzocht.  

 

Overweging onderzoek naar fusie 

Het aantal leerlingen op KC de Wijboom en KC Sterrenbosch neemt elk jaar af. Dat zal de komende 

jaren ook zo blijven. Daardoor wordt het steeds moeilijker om de kwaliteit en continuïteit van het 

onderwijsaanbod te behouden en te versterken.  

Er spelen ook andere zaken mee. Het gebouw van KC Sterrenbosch is erg verouderd. En de beide 

scholen hebben te maken met leegstand.  

 

Kansen voor kinderen in Maaspoort 

Door de scholen samen te voegen verwachten we dat we meer mogelijkheden hebben om de 

kwaliteit en continuïteit van het onderwijsaanbod in Maaspoort te kunnen behouden en 

versterken. Onze droom is om een krachtig kindcentrum in Maaspoort neer te zetten, waar elk kind 

van 0 tot 13 jaar welkom is en zich optimaal kan ontwikkelen. Een veilige plek dichtbij huis waar 

leerlingen, medewerkers, ouders, kinderopvang, zorgpartners en de wijk samen leren, samen 

ontwikkelen, samen werken en samen leven. 

 

Acties komende maanden 

De komende maanden wordt er onderzoek gedaan naar de fusie en de effecten daarvan. Dit 

onderzoek richt zich op een mogelijke fusie per 1 augustus 2022. We betrekken de teams, 

medezeggenschapsraden en partners. Ook  zal er een ouderraadpleging worden gehouden. Naar 

verwachting zal het College van Bestuur van ATO-Scholenkring (waar de beide scholen bij horen) in 

juni a.s. een definitief besluit kunnen nemen.  

In het lopende schooljaar verandert er in elk geval nog niets voor de leerlingen van de scholen. 

 

Meer informatie 

Zodra er meer duidelijkheid is over de uitkomsten van het onderzoek volgt er wederom bericht.  

 

 

 

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht? Neem dan contact op met Hans Tijssen of Ankie de Laat, 

College van Bestuur ATO-Scholenkring, via secretariaat@ato-scholenkring.nl of telefoonnummer  

073 - 850 7850.  
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