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Mogen de kinderen meedenken over een nieuwe naam van de eventuele fusieschool?
Ja, de kinderen, ouders en collega's mogen zeker meedenken. Er zal een prijsvraag uitgaan voor het
bedenken van een nieuwe naam.
Is het besluit om te fuseren ook een ‘centenkwestie’?
Nee, het huidige besluit is geen geldkwestie. Integendeel, als we fuseren zijn we officieel één school
en krijgen we vanuit de Rijksoverheid ook nog maar bekostiging voor één schoolgebouw terwijl we
tijdelijk nog twee gebouwen hebben. Financieel is dit voorgenomen besluit dus nadelig, zeker omdat
het ook nog twee oudere schoolgebouwen betreffen.
Is er een termijn waarop de nieuwbouw (uni-locatie) er is?
Nee, op dit moment ligt nog niet vast wanneer een nieuwbouw gerealiseerd is. Wij hebben wel de
overtuiging dat de gemeente voortvarend met ons blijft meedenken. Jullie begrijpen n.a.v. ons
antwoord op de vorige vraag dat wij zo spoedig mogelijk de huisvesting op een locatie willen
realiseren en daar ook alles aan zullen doen.
Zijn er nog andere opties qua huisvesting verkend?
Ja, we hebben ook gekeken of het mogelijk was om de fusieschool te huisvesten in een van de twee
bestaande gebouwen, maar hiervoor is niet gekozen omdat we vanwege de prognoses qua
leerlingenaantal dan waarschijnlijk in de loop van volgend schooljaar al een nieuw
huisvestingsprobleem zouden krijgen. Daarnaast is ook gekeken naar het voormalige gebouw van de
Kring aan de Stegen als tweede locatie naast de locatie Martinus. Dit gebouw is afgevallen omdat
het niet voldoet aan de wijze waarop wij ons onderwijs willen vormgeven.
Kunnen jullie iets meer vertellen over de tot heden gelopen procedure?
Wij volgen exact de procedure die is vastgelegd bij fusie. Zoals iedereen wist, wilden wij fuseren op
het moment dat een unilocatie gerealiseerd was. In het eerste intentiebesluit van de beide
medezeggenschapsraden was deze voorwaarde ook opgenomen. Echter, gaandeweg de rit hebben
zowel de medezeggenschapsraden als wij geconcludeerd dat een fusie nog meer dan verwacht zou
leiden tot verbetering van de onderwijskwaliteit. Dat was de aanleiding om te gaan nadenken of we
niet toch al moesten gaan fuseren ook al zou dat betekenen dat we tijdelijk op twee locaties
gehuisvest zouden zijn waarvan we uiteraard ook de nadelen zien. Uiteindelijk zijn de beide
medezeggenschapsraden akkoord gegaan met een aangepast intentiebesluit waarin is opgenomen
dat het, gezien de onderwijsinhoudelijke voordelen, acceptabel is om tijdelijk op twee locaties
gehuisvest te zijn. Na ondertekening van dit aangepaste intentiebesluit door beide
medezeggenschapsraden zijn wij, conform procedure, overgeschakeld op de communicatie richting
kinderen, ouders/verzorgers en partners van de school en hebben we dus het voorgenomen besluit,
conform procedure, medegedeeld. Nu is de fase aangebroken waarin de dialoog wordt gevoerd met
kinderen en ouders/verzorgers die dit wensen. Na het voeren van deze gesprekken zullen wij de
verkregen input weer tegen het licht houden en besluiten of we ons huidige voorstel richting
medezeggenschapsraden zo laten of dat we dit aanpassen en vervolgens is het aan beide
afzonderlijke medezeggenschapsraden om al dan niet instemming te verlenen.
Waarin zit precies de onderwijsinhoudelijke winst van de fusie?

De belangrijkste winst zit 'm in het feit dat we door een fusie de kinderen van eenzelfde unit op een
van de locaties bij elkaar hebben. Daardoor kunnen de personeelsleden efficiënter worden ingezet
waardoor we meer begeleidingsmogelijkheden hebben voor de kinderen. Daarnaast komen de
collega's van beide huidige scholen die affiniteit hebben met een bepaalde doelgroep (onderbouw,
middenbouw of bovenbouw) bij elkaar waardoor collega's nog meer ingezet kunnen worden op
basis van hun specifieke kwaliteiten waar dan alle kinderen van de unit van profiteren en kunnen
elkaars kwaliteiten ook beter uitgewisseld worden. Gelet op de wet Passend Onderwijs is dit alles
van grote meerwaarde, zeker gezien het gegeven dat we door deze wet steeds meer kinderen op
onze scholen krijgen waarbij het ontwikkelen niet ‘vanzelf’ gaat. Passend onderwijs en
maatschappelijke veranderingen vragen nadrukkelijk om het anders organiseren van het onderwijs.
Moeten de huidige leerlingen opnieuw aangemeld worden bij de fusieschool?
Nee, alle leerlingen die op dit moment op een van de twee scholen zitten of op een van de twee
scholen staan ingeschreven, worden automatisch opgenomen in het leerlingenbestand van de
fusieschool. Indien u als ouder/verzorger kiest voor een andere school is dat uiteraard wel mogelijk
en kunt u ons daarvan op de hoogte brengen.

