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Aan de ouders/verzorgers van
de leerlingen uit groep 7 en 8 van
De Meerpaal, Op Dreef, De Oosterburg en Theo Thijssen
`


Zierikzee, 11 februari 2019 

Betreft: Onderzoek bereikbaarheid Pieter Zeeman



Geachte heer, mevrouw,

Uw zoon of dochter gaat al snel naar het voorgezet onderwijs. De afstand tussen thuis en school wordt dan groter. Het is belangrijk dat uw kind en onze leerling die afstand veilig, makkelijk en snel kan afleggen. 
Ik nodig u uit voor een bijeenkomst georganiseerd door de Provincie Zeeland en Pieter Zeeman. Hier presenteren we een aantal inzichten van recent onderzoek naar de bereikbaarheid van de school en willen we met u in gesprek gaan over de reis die de leerlingen na groep 8 zullen gaan maken.

De bijeenkomst is op donderdag 21 februari a.s. om 19:30 uur in De Meerpaal,
Dreef 4 - 4310 AB - Bruinisse. 
 
U bent van harte uitgenodigd.


Wat vooraf ging

In september 2018 is de Provincie Zeeland in samenwerking met het Pieter Zeeman gestart met een onderzoek naar de bereikbaarheid van het voortgezet onderwijs in Zierikzee. Begin december is een online enquête onder de leerlingen gehouden, waarbij 80% van de leerlingen deze heeft ingevuld. Met deze bereikbaarheidsscan krijgen we inzicht in de reizen die gemaakt worden, welke knelpunten worden ervaren en wat verbetermogelijkheden zijn. 
We delen deze eerste inzichten graag met u. Klikt u op de onderstaande link, dan opent zich de interactieve Infographic.
<http://bit.ly/PZinfographic> 

Vervolg

Naast inzicht in de huidige situatie, hebben we ook ‘focusgroepen’ met onze leerlingen georganiseerd om achterliggende informatie op te halen. Nu willen we ook graag met u in gesprek, de ouders van leerlingen uit groep 7 en 8 van basisscholen die op grote afstand van Zierikzee liggen. 
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Met al deze informatie, die we in verschillende stappen hebben verzameld, zullen Pieter Zeeman, de Gemeente Schouwen-Duiveland, het Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland in gesprek gaan over de mogelijkheden om de bereikbaarheid te verbeteren. 

Wij hopen op uw aanwezigheid en uw inbreng.


Mede namens de Provincie Zeeland,
Met vriendelijke groet,

Peter van der Gaag - MA MME
Rector





