
MROBShet Palet 
p/a Buitenweg 310-312 
3602 ZK Maarssen

Maarssen, 14 november

gsmetnie

5tichisG
üechi

Ingek

1 9 Nnv. ?019
Ontv.bev

hoh.ArZ'.

Griffie Gemeente Maarssen
t.a.v. gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders 
Postbus 1212 
3600 BE Maarssen

Betreft: zorgen rondom ontwikkelingen mogelijke (dis)locatie KBS Pionier in Zuilense Vecht

De MR van Wereldkidz Palet maakt hierbij zijn grote zorgen kenbaar over de ontwikkelingen 
rondom wat een een mogelijke (dis)locatie van KBS Pionier in ontwikkelingsgebied Zuilense 
Vecht.

Het bestuur van WereldKidz heeft onlangs ook al haar zorgen kennaar gemaakt. Kern hierin is 
dat de ontwikkelingen niet het vertrouwen wekken dat het om een dislocatie gaat, maar op 
termijn een nieuwvestiging. Hetgeen bijzonder grote impact zal gaan hebben op de 
WereldKidz scholen OBS Het Palet en OBS Bolenstein. De nieuwe locatie van KBS Pionier zal in 
het voedingsgebied van beide scholen worden gevestigd. En aangezien nabijheid voor velen 
een doorslaggevende factor bij de keuze van een school is, is te voorzien dat aanmeldingen 
voor zowel het OBS het Palet als OBS Bolenstein drastisch zullen dalen. Het is zelf aannemelijk 
dat beide scholen hierdoor uiteindelijk zullen worden gedecimeerd.

Onze zorgen worden vergroot door de houding van de gemeente in deze. Onze zorgen 
worden vergroot door het uitblijven van een inhoudelijke reactie van de gemeente op eerder 
geuite zorgen. Onze zorgen worden vergroot doordat de gemeente de spreekwoordelijke 
uitgestoken hand om te komen tot een constructieve dialoog afwijst.

Als ouders en docenten van de kinderen op OBS het Palet en OBS Bolenstein zijn wij van 
mening dat de gemeente niet zomaar aan deze zorgen kan en mag voorbijgaan. Wij vragen de 
gemeente dan ook op passende wijze te reageren op deze en eerder geuite zorgen.

Hoogachtend, 
namens MR Palet,

Michel van de Beek 
Hilde van Breugel- van Ooijen 
Gerriëtte van de Heiden-Westrik 
Gerrie Roelofsen
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