Ter Aar, januari 2019
onderwerp: fusieproces Samen Scholen
Beste ouders/verzorgers,
Fusieproces
Zoals u weet werken Het Kompas, De Vosseschans en De Fontein al geruime tijd aan het Samen
Scholen proces. U wordt daarover regelmatig geïnformeerd.
Naast dit inhoudelijke proces wordt nu ook het formele fusieproces opgestart. Hierbij worden we
ondersteund en begeleid door Rozemarijn Boer van VOS/ABB.
Op dinsdagavond 8 januari jl. heeft het eerste gezamenlijke overleg plaatsgevonden en heeft
Rozemarijn de medezeggenschapsraden van de drie scholen geïnformeerd over het verloop van het
formele fusieproces.
Het formele fusietraject bestaat uit een onderzoek waarbij de gevolgen van de fusie voor ouders,
leerlingen en personeel in beeld worden gebracht. Hiertoe worden verschillende IKC-werkgroepen
opgericht bestaande uit ouders en personeel. Een werkgroep is bijvoorbeeld identiteit. Onderdeel
van het proces is ook een ouderraadpleging waarvoor u te zijner tijd wordt benaderd. Het
onderzoeksrapport zal ter instemming worden voorgelegd aan de betrokken
medezeggenschapsraden. Daarna nemen beide besturen een definitief besluit. De beoogde
fusiedatum is 1 augustus 2020.
IKC-werkgroepen
Op 30 januari wordt de startavond van de IKC-werkgroepen gehouden. In deze werkgroepen zijn alle
IKC-partners vertegenwoordigd, zowel door personeel als ouders.
De volgende IKC-werkgroepen zijn samengesteld:
 Collectieve ambitie en eenheid in verscheidenheid
 Identiteit en pedagogische visie
 Doorgaande lijnen, dagarrangementen en afstemmen van schooltijden
 Interne organisatie en binnen- en buiten ruimte
 Zorgstructuur
 Ouders als partner
Het gebouw
Op woensdag 6 maart organiseren we een gezamenlijk informatieavond voor (toekomstige) ouders
van de drie scholen. Aan de hand van een 3D-presentatie laten wij u wandelen door het gebouw en
informeren wij u over de inrichting en het toekomstig onderwijsconcept waaraan wij op dit moment
met de drie scholen werken. U ontvangt daartoe nog een uitnodiging.
Mocht u vragen hebben over bovenstaande onderwerpen, stel ze gerust aan één van de directeuren
of bij de medezeggenschapsraad van uw school.
Namens de drie scholen
Marloes Schildkamp, intern begeleider Het Kompas ( directeur is afwezig)
Marijke Kieboom, directeur De Fontein
Maria Uijttewaal, directeur De Vosseschans

