Fusieflits
Start van het fusieproces en een vooruitblik
op de komende periode
Na de infoavonden over de fusie van voor de
vakantie heeft het bestuur van Meer Primair
officieel de intentie uitgesproken om de scholen
De Wijngaard en Vredeburg te fuseren. Het
bestuur heeft dan ook een intentiebesluit
voorgelegd aan de MR’s van beide scholen.
Zowel de MR van Vredeburg als die van De
Wijngaard heeft ingestemd met het besluit om
te onderzoeken of een fusie haalbaar is. Middels
deze Fusieflits houden wij u kort op de hoogte
van het nieuws rondom de fusie.

Stuurgroep

Het eerste wat na de instemming van de MR’s is gebeurd,
is dat er een stuurgroep is ingericht. De stuurgroep
stuurt en coördineert het fusieproces, bereidt de
formele inspraak- en besluitvormingstrajecten voor en is
woordvoerder in het traject. De stuurgroep is eveneens
verantwoordelijk voor de informatievoorziening in het
fusieproces. De stuurgroep heeft inmiddels een start
gemaakt en is twee keer bijeengekomen om plannen te
bespreken en voor te bereiden.

Leden van de stuurgroep
Graag stellen wij u voor aan de leden van de stuurgroep:
•
•
•
•
•
•
•

Gemma Mathiessen		Personeelslid De Wijngaard
Sandra Ooteman		 Personeelslid Vredeburg
Michiel Verhulst
Ouder Vredeburg
Joost Zon		Ouder De Wijngaard
Frank van Bergen		Directeur Vredeburg
Gejo Griffioen		Directeur De Wijngaard
Eef Niezing
Bestuurder Meer Primair

De stuurgroep wordt bijgestaan door een
procesbegeleider: Kees Parent van Edunamics.
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Werkconferenties en werkgroepen

De eerste stap die de stuurgroep na de vakantie
heeft gezet, is nadenken over hoe we ouders kunnen
betrekken bij de fusie. We willen graag dat ouders
meedenken en meepraten over bijvoorbeeld de
identiteit en het onderwijs op de eventuele fusieschool.
Dit zullen we doen door een tweetal werkconferenties
te organiseren met als onderwerpen: Onderwijs &
Organisatie en Identiteit. Tijdens deze werkconferenties
willen we met u in gesprek over deze onderwerpen om
vanuit verschillende invalshoeken en rollen input te
krijgen voor deze thema’s. De input moet uiteindelijk
leiden tot plannen op het gebied van onderwijs,
identiteit, kinderopvang enz. voor de nieuwe school. Na
de werkconferenties zullen werkgroepen de opdracht
krijgen om bovenstaande thema’s uit te werken.
Deelname aan de werkconferenties en werkgroepen
gebeurt op uitnodiging. In de volgende Fusieflits zullen
wij u hierover informeren. Mocht u graag betrokken
willen zijn bij (één van) de werkconferenties, dan kunt u
dit aangeven bij uw directeur. We zullen uiteindelijk een
selectie uit de aanmeldingen maken.

Informatie

Over de voortgang van het traject informeren wij u
via de Fusieflits. Deze Fusieflits verschijnt zodra er
nieuws is, bijvoorbeeld na een werkconferentie, als
bijlage bij de schoolnieuwsbrief. Natuurlijk wordt u
ook via de gewone schoolnieuwsbrieven op de hoogte
gehouden. Daarnaast wordt in december tijdens een
informatieavond de voortgang van het fusieproces
gepresenteerd. Via uw eigen school ontvangt u binnenkort een uitnodiging voor de informatieavond, maar
reserveer nu alvast in uw agenda: 7 december 2017.
Mocht u tot die tijd vragen hebben over het proces, dan
kunt u altijd terecht bij de directeur van uw school. In
de normale nieuwsbrief zullen zij de inloopspreekuren
vermelden.
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