Borkel & S chool

Update IV

20/08/2020
Update school 19 augustus 2020
De vakanties zijn voor de meesten weer voorbij en volgende week, maandag 24 augustus,
beginnen de scholen weer! Ook in Borkel & Schaft gaat onze basisschool weer open. De
eerste schooldag is altijd spannend, de kinderen die weer voor het eerst naar hun klas gaan,
een andere leerkracht, nieuwe stof. Maar hier in ons dorp een extra bijzonder moment. Want
hoe staan we er volgend jaar voor? We gaan ervoor dat de school ook na de volgende
zomervakantie in 2021 de deuren weer opent!
Hoe zat het ook alweer, waar staan we nu met school? Even een opfrisser voor na de
vakantie!
Stand van zaken onafhankelijk onderzoek
In juli is het onafhankelijke onderzoek gestart om een rapport op te leveren waarin alle
mogelijke toekomstbestendige scenario’s voor behoud van basisonderwijs in Borkel & Schaft
worden beschouwd. Het eerste deel bestaat uit inventarisatie door onderzoeksbureau ICS
adviseurs, middels interviews en eigen onderzoek. Dit loopt nog tot in september. Eind
september is er een projectgroep bijeenkomst waarin ook een vertegenwoordiging zit vanuit
Borkel & Schaft in de vorm van Dorpsinitiatief, werkgroep school en uiteraard de MR en
oudervereniging van school. Daarnaast zijn zowel gemeente als SKOzoK vertegenwoordigd
in de projectgroep.
Eind oktober zullen de conclusies van het onderzoek gepresenteerd worden aan de
gemeente en SKOzoK als opdrachtgevers. We houden jullie op de hoogte!
Videoclip Buurman & Buurman
Buurman & Buurman gingen begin juli ‘viral’ met
hun videoclip ‘wat als er geen school is’. De clip
werd duizenden malen bekeken, geliked en
gedeeld via diverse kanalen. Kranten en andere
media schreven over deze ludieke actie.
Burgemeester Ederveen deelde de clip zelfs op
zijn LinkedIn-pagina! Behalve dat de
buurmannen er veel lol mee hadden, was het
dus ook een leuke en goede manier om
bekendheid te geven aan onze school en vooral
wat het voor Borkel & Schaft betekent als er
geen school meer is. Dan is er dus geen dorp…

Filmpje poster-actie
Niet alleen Buurman & Buurman zorgden voor veel publiciteit. Ook het filmpje dat werd
gemaakt door Rob Schellens op de klanken van ‘mijn Brabantse hart’ van Thomas Pieters
zorgde voor veel aandacht. Alleen al op facebook werd het ruim 2.700 keer bekeken!

Facebook
Op Facebook proberen we de zaak aangewakkerd te houden. Op dit moment verschijnen
geregeld posters met rake teksten als ‘Hier wijzen ze ons de weg’, ‘Hier mag je in de
bossen spelen’ en ‘Hier word je gezien’, gecombineerd met mooie foto’s.
Maar ook is er op Facebook aandacht geweest voor de verstopte steentjes met ‘houd de
school open’ teksten! Super leuk. Als je ze vindt, dan kun je ze melden op facebook en weer
ergens anders verstoppen. Kijken hoe ver ze komen…
Check onze pagina:
https://www.facebook.com/Houd-de-basisschool-in-Borkel-en-Schaft-open

