
 

 

 

 

 

 

 

Nunspeet, 06-03-2018 

Beste ouders/verzorgers, 

Sinds ruim een jaar zijn de schoolteams van De Arend  en De Wingerd met elkaar in gesprek 

over samenwerking. De aanleiding daartoe was de krimp van beide scholen. Tijdens de 

gesprekken zijn we steeds meer tot de ontdekking gekomen dat juist de inhoudelijke 

samenwerking en wat dat voor de kinderen kan opleveren veel belangrijker is. De 

schoolteams inspireren elkaar en zien veel kansen om het onderwijs aan uw kind(eren) nog 

beter te kunnen verzorgen. Deze ontwikkelingen hebben ons doen besluiten om beide 

scholen vanaf augustus 2018 te huisvesten op de locatie van de Wingerd aan de Oosterlaan. 

Hoewel de beide teams veel mogelijkheden zien tot samenwerking, blijven de scholen 

voorlopig zelfstandig bestaan. Elke school blijft zijn eigen concept uitvoeren. De Arend als 

school voor Speciaal Basisonderwijs en De Wingerd als school voor (Voortgezet) Speciaal 

Onderwijs. Evenals voorheen zal het schoolteam zich er voor inspannen om uw kind zich in 

een veilige omgeving te laten ontwikkelen. Elk kind op een manier die bij hem/haar past. Zo 

geven we binnen de school vorm aan Passend Onderwijs. 

De leiding van beide scholen komt in handen van één directeur. Dhr. J. Ymker, nu nog 

directeur van De Arend,  is op 19 februari benoemd. Hij gaat vanaf 1 augustus 2018 leiding 

geven aan de `nieuwe´ school. Dit betekent dat we te zijner tijd op gepaste wijze afscheid 

zullen nemen van dhr. Van de Streek, de huidige directeur van De Wingerd. 

We hopen met deze stap De Arend en De Wingerd nieuwe kansen te geven en zo een 

onderwijscentrum op te zetten waar kinderen met speciale onderwijsbehoeften alle kansen 

krijgen om zich te ontwikkelen. Tevens willen we, in het kader van Passend Onderwijs, 

vanuit dit centrum expertise delen met het reguliere onderwijs. 

Voor vragen over deze brief kunt u zich wenden tot de directeuren van de scholen 

Met vriendelijke groet, 

W.H. Marchand, bestuurder van EduCare 

Stationslaan 32 

8071CM Nunspeet 

0341-452795 

 


