FUSIENIEUWSBRIEF

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals u misschien al weet, spreken de Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) en de Stichting
Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur (SKPOEL) al een tijd met elkaar over een hechtere
samenwerking. We willen u als ouders daar in deze nieuwsbrief verder over informeren.
Na een aantal gesprekken met diverse betrokkenen (o.a. directeuren, personeelsleden en GMR)
hebben wij als bestuurders geconcludeerd, dat fusie tussen SKPOEL en SPOZ de beste optie is.
De belangrijkste overwegingen daarbij zijn:
- Schaalvergroting is goed voor allebei de stichtingen. Dit moet leiden tot:
o Kwaliteit van onderwijs borgen voor de toekomst
o Meer mogelijkheden tot inzet van benodigde expertise zowel onderwijskundig en
bestuursondersteunend
o Bevorderen (financiële) continuïteit van de organisaties, verminderen kwetsbaarheid
o Verbeteren positie personeel, meer baanzekerheid
o Vergroten bestuurskracht/daadkracht
- Beide partners zijn gelijkwaardig in het proces, behoud van lokale identiteit is belangrijk
speerpunt.
Eenvoudig gezegd: Uw kinderen blijven in hun dagelijkse schoolleven ‘thuis komen’ op hun
vertrouwde school, maar de mogelijkheden van de school om goed met uw kind te werken worden
verbeterd. We zorgen voor uw kind vanuit een sterkere organisatie.
Tijdens twee bijeenkomsten met de beide GMR-en en Raden van Toezicht is enkele weken geleden
positief gereageerd op het voornemen tot een bestuurlijke fusie. Dit betekent inhoudelijk dat we nu
kunnen gaan starten met het uitvoeren van een onderzoek naar de gevolgen van de bestuurlijke
fusie. We willen en mogen immers niet over één nacht ijs gaan. Pas als de gevolgen in beeld zijn
gebracht, kunnen beide schoolbesturen een verantwoord besluit nemen om daadwerkelijk te
fuseren. De onderzoeksresultaten (gevat in een wettelijk verplichte Fusie-Effectrapportage en een
fusierapportage) leggen we voorafgaand aan de besluitvorming ter instemming/goedkeuring voor
aan de beide GMR-en en Raden van Toezicht en, via de Commissie Fusietoets in het Onderwijs, aan
de Minister van OCW.
Voor de uitvoering van het onderzoek maken we gebruik van een projectorganisatie, die bestaat uit
een stuurgroep en drie werkgroepen. De werkgroepen brengen de gevolgen van de fusie in beeld op
de deelterreinen ‘personeel & organisatie’, ‘financiën & huisvesting’ en ‘onderwijs & identiteit’. Dit
doen de werkgroepen door te kijken welke verschillen en overeenkomsten er tussen beide
organisaties bestaan. Deze inventarisatie moet duidelijk maken waar eventuele knelpunten liggen en
hoe we met die knelpunten om gaan. Ook zullen de werkgroepen kijken of de fusie voldoende
meerwaarde oplevert.
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De stuurgroep bewaakt de voortgang van het onderzoeksproces,
bewerkstelligt de onderlinge afstemming van de werkgroepen en coördineert en verzorgt de
berichtgeving rond het proces.
De werkgroepen hebben een gevarieerde samenstelling waarbij zowel schooldirecteuren als
leerkrachten als ouders deelnemen. Deze laatsten zijn aangezocht vanuit de GMR- of MR-en.
Het onderzoek wordt uitgevoerd tussen begin november en begin maart. Daarna vindt, zoals we al
eerder vertelden, de definitieve besluitvorming binnen onze stichtingen plaats. Daarop volgend is dus
nog toestemming vanuit het ministerie vereist. Al bij al loopt het hele plan tot in het najaar van
2017. Als er ook echt een fusie gaat plaatsvinden, dan mikken we op 1 januari 2018 als startdatum.
We hopen u, als ouders, op deze manier voor nu voldoende te hebben ingelicht. We houden u de
komende tijd via de Fusienieuwsbrief op de hoogte van het verloop van het onderzoek en wat er
verder volgt.

Met vriendelijke groet,

Jac Verschueren
Algemeen directeur/bestuurder SKPOEL

Miranda Nagtzaam
College van Bestuur SPOZ
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