Fusieflits
Een update over het onderzoek naar de fusie
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De informatieavonden van Vredeburg en De

een fusie voor De Wijngaard en Vredeburg worden

Wijngaard van 28 en 29 maart 2017 liggen

daarmee in kaart gebracht. Op basis van die kansen en

alweer even achter ons. Ouders, teamleden,

bedreigingen beoordeelt het bestuur of het wenselijk is

directie en bestuur kwamen op die avonden

om echt een fusie te gaan voorbereiden.

samen om via ‘tafelgesprekken’ van gedachten
te wisselen over een mogelijke scholenfusie. We
waren erg blij met de goede opkomst en open
sfeer waarin we met elkaar het gesprek konden
voeren. Het was goed om informatie met u te

Ondertussen heeft Ronald Dulmers op beide scholen
gesproken met:
•

een panel van ouders

•

een panel vanuit de teams

•

de mr’s

•

de bestuurder

delen en tegelijkertijd uw vragen, opvattingen en
zorgen te horen.

In deze gesprekken probeert de onderzoeker met
name te bekijken welke kansen en bedreigingen de

We hebben natuurlijk in de afgelopen twee
maanden niet stil gezeten. In deze Fusieflits
geven we u informatie over wat er zoal gebeurd
is, wat er nog moet gebeuren de komende
periode en hoe wij u verder zullen informeren.

Onderzoek naar een fusie

verschillende betrokkenen vanuit de scholen zien voor
een fusie.
Naast deze gesprekken doet de onderzoeker ook
een zogenaamd bronnenonderzoek. Hij kijkt naar
leerlingprognoses, begrotingen, personeelsgegevens,
onderwijsresultaten enzovoorts. Op basis van zijn
onderzoek zal de onderzoeker een advies uitbrengen

De eerste stap die op dit moment gezet wordt is een

aan het bestuur van Meer Primair over de mogelijke fusie

‘fusieonderzoek’. Het bestuur heeft Ronald Dulmers

tussen De Wijngaard en Vredeburg.

(Scholen met Succes) opdracht gegeven om dit

De uitkomst is bepalend voor het bestuur van Meer

onderzoek uit te voeren. In het fusieonderzoek verzamelt

Primair om te besluiten of zij wel of niet wil dat de beide

een onderzoeker namens het bestuur allerlei gegevens

scholen fuseren.

over beide scholen. Kansen en bedreigingen van
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Gesprek met mr’s
Over het uiteindelijke besluit zal het bestuur met

Hoe houden we u de komende tijd
op de hoogte?

de mr’s van beide scholen in gesprek gaan. De mr’s

Sinds deze week hebben we een website online

vertegenwoordigen zowel het personeel als de ouders.

gezet over de samenwerking tussen Vredeburg en de

De mr’s adviseren het bestuur over het besluit en kunnen

Wijngaard. De website vindt u hier. Op deze website

aangeven of ze wel of niet instemmen met het besluit

vindt u een zogenaamde ‘FAQ’: een pagina waarop

van het bestuur. De mr’s zullen vooral letten op het feit of

veelgestelde vragen beantwoord worden. Daarnaast

het bestuur zorgvuldige en logische afwegingen maakt

organiseren de directeuren van de scholen ook de

en besluiten neemt. Daarnaast houden ze het belang

komende tijd inloopspreekmomenten. Zij zullen de

van de eigen school in de gaten. In de zomervakantie zal

tijden via de nieuwsbrief bij u bekend maken. Na de

duidelijk worden of de fusie verder wordt voortgezet.

zomervakantie zal op beide scholen weer een infoavond
worden georganiseerd om u verder te informeren.
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