Aan alle leerlingen van Ludger College, Rietveld Lyceum en Ulenhofcollege
en aan hun ouder(s)/verzorger(s)

Doetinchem, 14 december 2021

Betreft: Rietveld per 1 augustus 2022 naar Vondelstraat; Ulenhof volgt 1 augustus 2023

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen juli informeerden we jullie over het voornemen om een bovenbouwcampus te starten
aan de Vondelstraat voor de uitfaserende scholen Ludger College, Rietveld Lyceum en
Ulenhofcollege. Deze drie scholen, met een rijke geschiedenis in Doetinchem, worden elk jaar
kleiner nu Houtkamp College en Panora Lyceum vorig schooljaar hun deuren hebben geopend
en inmiddels onderwijs verzorgen in leerjaar 1 en 2.
Om Ludger College, Rietveld Lyceum en Ulenhofcollege volwaardig te kunnen laten uitfaseren
hebben we voor de zomervakantie besloten met ingang van schooljaar 2022-2023 te starten
met een bovenbouwcampus in het schoolgebouw aan de Vondelstraat, waar nu Ludger
College gehuisvest is. We hopen de laatste lichtingen leerlingen van Ludger College, Rietveld
Lyceum en Ulenhofcollege daarmee een unieke middelbareschooltijd te geven met
meerwaarde ten opzichte van het uitfaseren in het eigen schoolgebouw. Ludger College,
Rietveld Lyceum en Ulenhofcollege zullen het schoolgebouw aan de Vondelstraat gaan delen,
maar zullen binnen dat gebouw als afzonderlijke scholen naast elkaar blijven bestaan. Alleen
waar dat onderwijskundige meerwaarde heeft voor leerlingen, zal worden samengewerkt.
Ludgerleerlingen halen dus een Ludgerdiploma, Rietveldleerlingen een Rietvelddiploma en
Ulenhofleerlingen een Ulenhofdiploma. Het uitgangspunt is dat leerlingen zo veel als mogelijk
hun eigen docenten behouden.
Rietveld Lyceum per 1 augustus 2022 naar Vondelstraat
Voor de zomervakantie hebben we al laten weten dat er bij aanvang van schooljaar 2022-2023
nog niet voldoende plek is om alle leerlingen van Rietveld Lyceum en Ulenhofcollege te
huisvesten in het gebouw aan de Vondelstraat. Hierbij laten we jullie weten dat we inmiddels
besloten hebben dat alle Rietveld-leerlingen per 1 augustus 2022 naar het gebouw aan de
Vondelstraat verhuizen. Anders dan aanvankelijk gemeld, geldt dit dus ook voor de huidige 3
mavo-leerlingen, volgend jaar 4 mavo. Op deze manier blijft het Rietveld als school – weliswaar
in een ander gebouw – bij elkaar, waardoor we de identiteit van en de vertrouwdheid met de
school kunnen bewaken, beter dan wanneer we met een aantal leerjaren zouden verhuizen en
een aantal leerjaren zouden blijven huisvesten aan de Kruisbergseweg. Deze afweging hebben
we de afgelopen weken in een zorgvuldig gelopen route met leerlingen, medewerkers en de
medezeggenschapsraad (MR, waarin ook de ouder(s)/verzorger(s) vertegenwoordigd zijn)
gemaakt.

Ulenhofcollege volgt 1 augustus 2023
Het aantal Ulenhofleerlingen is per 1 augustus 2022 te groot om volledig naar de Vondelstraat
te verhuizen. Zo geldt voor de leerlingen van Ulenhofcollege hetzelfde als voor de leerlingen
van Rietveld Lyceum: de school blijft bij elkaar, waardoor we de identiteit van en de
vertrouwdheid met de school kunnen bewaken. Ook voor Ulenhofcollege is dit met
medewerkers en MR (met daarin een afvaardiging van leerlingen en ouders) besproken. Per 1
augustus 2023 zal de bovenbouwcampus compleet zijn: alle leerlingen van Ludger College,
Rietveld Lyceum en Ulenhofcollege zullen in de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025
gehuisvest zijn aan de Vondelstraat. Met ingang van het schooljaar 2025-2026 zal de transitie
van drie naar twee scholen afgerond zijn: er zitten dan geen leerlingen meer op Ludger
College, Rietveld Lyceum en Ulenhofcollege.
De leerlingenstromen in schema
In schema ziet het bovenstaande er als volgt uit:

Ludger College
- Vondelstraat

Rietveld Lyceum
- Kruisbergseweg

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

3-4 mavo
3-4-5 havo
3-4-5-6 vwo

4 mavo
4-5 havo
4-5-6 vwo

5 havo
5-6 vwo

6 vwo

3-4 mavo
3-4-5 havo
3-4-5-6 vwo

- Vondelstraat

Ulenhofcollege
- Bizetlaan

4 mavo
4-5 havo
4-5-6 vwo
3-4 mavo
3-4-5 havo
3-4-5-6 vwo

5 havo
5-6 vwo

6 vwo

5 havo
5-6 vwo

6 vwo

4 mavo
4-5 havo
4-5-6 vwo

- Vondelstraat

Hoe nu verder?
Inmiddels zijn taakgroepen met docenten en onderwijsondersteunende medewerkers van
Ludger College en Rietveld Lyceum gestart met de concrete invulling van de
bovenbouwcampus per 1 augustus 2022. Wij zullen jullie op de hoogte houden van
ontwikkelingen in dezen. Daarnaast worden klankbordgroepen voor leerlingen en
ouder(s)/verzorger(s) opgestart. Op termijn zal ook Ulenhofcollege aansluiten om de komst van
Ulenhofleerlingen naar de bovenbouwcampus voor te bereiden.
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