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Oerle, 12-2-2019

Geachte Raad en Wethouders,

Via de leden van de Dorpsvereniging Oerle zijn wij op de hoogte gebracht van 
het capaciteitsprobleem op de basisschool Sint Jan Baptist.
Naar aanleiding van deze signalen hebben wij een bezoek gebracht aan de 
basisschool en gesprekken gevoerd met de directie en de 
medezeggenschapsraad/schoolraad (MR/SR) over het plaatsgebrek op 
school, maar ook over de kinderopvang, het peuterprogramma en 
buitenschoolse opvang. Hierop hebben de schoolraad en de Dorpsvereniging 
Oerle de handen ineen geslagen om u op de hoogte te brengen van de 
situatie en te verzoeken over te gaan tot actie.

Met de bouw van Oerle- Zuid en Schippershof is het aantal inwoners van 
Oerle verdubbeld en bijna iedere dag weet de ooievaar ons mooie dorp te 
te vinden. Dit heeft tot gevolg dat het huidige schoolgebouw uit haar voegen 
knapt. De school heeft een belangrijke functie in het behoud van ons dorpse 
karakter en de sociale binding. Daarom moet ieder kind dat in Oerle woont de 
mogelijkheid hebben in Oerle onderwijs te volgen. Daarnaast dient een brede 
school de mogelijkheid van opvang aan te bieden. Beiden hebben geen 
aanname mogelijkheden meer door gebrek aan ruimte. De situatie is 
momenteel al schrijnend, maar bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2019
2020 is het niet meer mogelijk om nieuwe leerlingen aan te nemen.

Onderzoek wijst uit dat het ook niet mogelijk is om leerlingen te verdelen over 
andere (Veldvest) scholen in Veldhoven, los van het feit dat dit compleet 
indruist tegen alles waar wij als MR/SR en Dorpsvereniging voor staan.
Het bewaken van het dorpse karakter, waarbij de school een belangrijke pijler 
is in het ontmoeten en verbinden van onze dorpsgenoten. Kinderen maken 
vriendjes op school en nemen tezamen deel aan de activiteiten die in Oerle 
worden georganiseerd. Ouders leren elkaar via de kinderen kennen en sluiten 
zich hierdoor aan als vrijwilliger bij de Oerse verenigingen. Hierdoor blijft het 
dorpse leven en de saamhorigheid gewaarborgd.

Wij vragen u dan ook om de spoedaanvraag van de basisschool te honoreren 
en zo snel mogelijk (d.w.z. voor de bouwvakvakantie 2019) een noodgebouw 
te realiseren, aansluitend aan de huidige school, zodat iedere jonge 
Oerlenaar kan starten op onze basisschool Sint Jan Baptist.

Met vriendelijke groet,

Dhr. M. Schilleman Mevr. M. van den Wildenberg
(namens MR/SR) (secretaris Dorpsvereniging Oerle

dorpsvereniging@oerle.info )
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