Bergschenhoek, 1 juli 2021

Beste ouder(s), verzorgers(s),
Uw kind gaat inmiddels naar één van onze Spectrumscholen of staat ingeschreven bij één van onze
scholen om daar straks vanaf 4 jaar het onderwijs te gaan volgen. Daar zijn wij u dankbaar voor en
wij doen er alles aan om onze belofte van goed toekomstgericht onderwijs waar te maken.
Spectrum heeft in Lansingerland 8 basisscholen. Daarmee hebben we tot op heden een dekkend
aanbod voor alle wijken.
U weet vast dat er plannen zijn voor de bouw van de nieuwe wijk Wilderszijde in Bergschenhoek.
Uiteindelijk komen er zoveel woningen dat er rond de 1.000 kinderen komen te wonen, waarvoor
basisonderwijs geregeld moet gaan worden. Voor deze kinderen moeten nieuwe scholen gebouwd
worden.
Spectrum heeft een initiatief bij het Rijk ingediend voor het stichten van een nieuwe school in deze
wijk met de voorlopige naam ‘Het Palet’. Om goedkeuring te krijgen voor het stichten van deze
school hebben we voldoende ouderverklaringen nodig van ouders met een kind van 2, 3 of 4 jaar die
dit initiatief steunen. Wij hopen dat u vertrouwen heeft in onze onderwijsvisie, gebaseerd op de vier
COBI-speerpunten, en dat u ons voornemen om een nieuwe school te stichten in Wilderszijde van
harte zal ondersteunen.
Hoe kunt u ons helpen? Vanaf vandaag tot uiterlijk 15 oktober kunnen alle ouders met kinderen van
2, 3 of 4 jaar binnen een straal van 6 kilometer van Wilderszijde een ouderverklaring afgeven. Met
het afgeven van deze verklaring geeft u aan dat uw het initiatief steunt en daarmee kan Spectrum
aantonen dat er genoeg belangstelling is. U hoeft uw kind in de toekomst niet bij deze school in te
schrijven. Het gaat om de belangstelling voor het initiatief bij de ouders van jonge kinderen in een
straal van zes kilometer rondom Wilderszijde.
Heeft u kennissen, vrienden en/of familie met kinderen in de leeftijd van 2, 3 of 4 jaar die niet op een
Spectrumschool zitten, omdat ze nog zoekende zijn of omdat ze wel binnen een straal van 6
kilometer van Wilderszijde wonen, maar buiten Lansingerland? Dan stellen wij het uiteraard zeer op
prijs als u hen ook enthousiast weet te maken om een verklaring af te geven.
U kunt de verklaring afgeven op de website van DUO (DUO - Particulier). Op de volgende pagina laten
wij zien hoe u dit kunt afgeven.
Wij zijn u zeer dankbaar als u ons initiatief wil steunen door het afgeven van deze verklaring. Als wij
voldoende verklaringen binnen hebben, dan kunnen wij ook straks de kinderen van Wilderszijde het
COBI-onderwijs aanbieden dat u op de scholen van Spectrum gewend bent.

Mocht u na aanleiding van deze brief vragen hebben of hulp nodig hebben bij het afgeven van de
ouderverklaring, dan horen wij het graag. U kunt contact opnemen met:
Herman Wiegeraad,
hbwiegeraad@spectrum-spco.nl
06 46766350
Namens heel Spectrum: hartelijk dank voor uw aandacht en hopelijk ook voor uw verklaring.

Met vriendelijke groet,
Adriaan van Zanten (voorzitter College van Bestuur)
Herman Wiegeraad (lid College van Bestuur)

Uitleg voor het indienen van een ouderverklaring voor ‘Het Palet’.
Ga naar:
DUO - Particulier (duo.nl/particulier)
Daar klikt u dan op ouderverklaring voor nieuwe scholen:

U wordt dan door een aantal stappen geleid en komt dan uiteindelijk op de site waar de initiatieven
staan:

Als u op deze lijst klikt, dan kunt u onze school vinden door Palet in te vullen bij de zoekbalk. U kunt
ook zoeken op Lansingerland of op postcode (2661).

Als u ons initiatief bekijkt, kunt u vervolgens uw verklaring afgeven:

