
                                                                              
	  
	  
	  
Datum:	   12	  oktober	  2012	   	  
	  
Betreft:	   voortgang	  onderzoek	  tot	  besturenfusie	  SIBZ	  en	  SKOZ	  
	  
	  
Geachte	  ouder(s)/verzorger(s)	  van	  KBS	  de	  Zevenster,	  KBS	  de	  Toermalijn	  en	  ICB	  Kaleidoscoop,	  
	  
Wij	  hebben	  u	  aan	  het	  einde	  van	  het	  vorig	  schooljaar	  per	  brief	  geïnformeerd	  over	  de	  intentieverklaring	  die	  
Stichting	  Katholiek	  Onderwijs	  Zeewolde	  (SKOZ)	  en	  Stichting	  Interconfessioneel	  Basisonderwijs	  Zeewolde	  
(SIBZ)	  op	  24	  mei	  2012	  hebben	  ondertekend	  voor	  een	  onderzoek	  naar	  de	  mogelijkheden	  van	  een	  fusie.	  Het	  
gaat	  daarbij	  om	  een	  fusie	  op	  bestuursniveau,	  en	  niet	  om	  een	  fusie	  van	  de	  individuele	  scholen.	  Als	  vervolg	  
hierop	  informeren	  wij	  u	  met	  deze	  brief	  graag	  over	  de	  laatste	  stand	  van	  zaken	  en	  beantwoorden	  wij	  vragen	  
van	  ouders	  die	  wij	  hebben	  gekregen.	  	  
	  
De	  besturen	  van	  SKOZ	  en	  SIBZ	  zien	  een	  aantal	  mogelijke	  voordelen	  die	  ten	  grondslag	  liggen	  aan	  het	  
onderzoek:	  

• beter	  waarborgen	  kwaliteit	  van	  het	  onderwijs;	  	  
• versterking	  bestuurlijke	  kracht;	  
• borging	  continuïteit;	  
• schaalvoordelen;	  
• meer	  carrière-‐	  en	  ontwikkelmogelijkheden	  voor	  het	  personeel;	  
• versterking	  concurrentiepositie.	  

	  
Voor	  het	  onderzoek	  hebben	  wij	  met	  ingang	  van	  dit	  schooljaar	  een	  stuurgroep	  en	  werkgroepen	  ingesteld:	  	  	  

• de	  stuurgroep	  bestaat	  uit	  leden	  van	  beide	  besturen	  en	  medezeggenschapsraden.	  Voorzitter	  is	  de	  
Algemeen	  Directeur.	  De	  stuurgroep	  voert	  de	  bestuurlijke	  zaken	  uit	  en	  heeft	  overleg	  met	  de	  bond	  
omtrent	  de	  wettelijke	  kaders;	  

• de	  volgende	  werkgroepen	  zijn	  geformeerd:	  	  
a. rechtspositie	  en	  personeel;	  
b. huisvesting,	  financiële-‐	  en	  materiële	  zaken;	  
c. visie	  op	  onderwijs,	  identiteit,	  missie/visie/strategie.	  

	  
In	  de	  werkgroepen	  en	  in	  de	  stuurgroep	  zijn	  alle	  geledingen	  vertegenwoordigd	  om	  zoveel	  mogelijk	  draagvlak	  
te	  creëren.	  De	  werkgroepen	  rapporteren	  aan	  de	  stuurgroep.	  De	  stuurgroep	  adviseert	  voor	  het	  eind	  van	  dit	  
schooljaar	  de	  beide	  besturen	  over	  de	  (on)mogelijkheden	  van	  een	  fusie.	  De	  besturen	  streven	  ernaar	  nog	  
voor	  het	  einde	  van	  dit	  schooljaar	  een	  besluit	  te	  nemen	  om	  al	  dan	  niet	  over	  te	  gaan	  tot	  het	  omzetten	  van	  de	  
intentie	  in	  een	  daadwerkelijke	  voorbereiding	  tot	  fusie.	  	  
	  
Vragen	  over	  deze	  bestuurlijke	  fusie.	  
In	  de	  wandelgangen	  hebben	  we	  een	  aantal	  vragen	  ontvangen	  van	  ouders	  die	  wij	  via	  onderstaande	  ‘Q	  &	  A’	  
beantwoorden.	  	  
	  
Wat	  zijn	  de	  voordelen	  van	  een	  fusie?	  
Een	  van	  de	  voordelen	  is	  bijvoorbeeld	  het	  delen	  van	  expertise:	  	  

• de	  drie	  scholen	  hebben	  ieder	  hun	  eigen	  expertise.	  Het	  is	  de	  bedoeling	  deze	  expertise	  te	  delen	  met	  
elkaar,	  zodat	  we	  van	  elkaar	  kunnen	  leren	  en	  onderwerpen	  samen	  oppakken.	  Hierdoor	  hoeft	  niet	  
ieder	  het	  wiel	  opnieuw	  uit	  te	  vinden;	  

• op	  de	  scholen	  zijn	  leerkrachten	  aanwezig	  die	  gekwalificeerd	  zijn	  op	  diverse	  gebieden.	  U	  kunt	  
bijvoorbeeld	  denken	  aan	  motorische	  remedial	  teaching,	  dyslexie,	  gedragsspecialisme,	  coaching	  
etc.	  Wij	  willen	  graag	  gebruik	  maken	  van	  elkaars	  expertise	  zodat	  wij	  deze	  niet	  hoeven	  in	  te	  kopen	  
en	  hoeven	  te	  wachten	  totdat	  externen	  in	  beeld	  komen.	  



                                                                              
	  
	  

	  
Is	  het	  de	  bedoeling	  dat	  de	  drie	  scholen	  samengevoegd	  worden	  tot	  één	  school?	  
Zeker	  niet.	  We	  bestuderen	  alleen	  de	  mogelijkheden	  om	  als	  besturen	  te	  fuseren.	  Het	  huidige	  bestuur	  SKOZ	  
bestuurt	  de	  twee	  scholen	  “De	  Toermalijn”	  en	  “De	  Zevenster”.	  Het	  huidige	  bestuur	  SIBZ	  bestuurt	  
“Kaleidoscoop”.	  Gezamenlijk	  bekijken	  we	  de	  mogelijkheid	  van	  een	  besturenfusie.	  Wij	  bestuderen	  of	  het	  
mogelijk	  is	  om	  van	  twee	  besturen	  één	  bestuur	  te	  maken.	  	  	  
	  
Komen	  de	  scholen	  in	  één	  	  gebouw	  bij	  elkaar?	  
Nee,	  alle	  drie	  de	  scholen	  blijven	  in	  hun	  eigen	  gebouw.	  

	  
Worden	  de	  identiteit	  en	  de	  manier	  van	  onderwijs	  geven	  gewaarborgd?	  
Absoluut,	  wij	  vinden	  het	  van	  groot	  belang	  dat	  de	  identiteit	  en	  de	  onderwijskundige	  visie	  van	  de	  drie	  scholen	  
gewaarborgd	  blijven.	  Daarin	  zal,	  buiten	  de	  eigen	  ontwikkeling	  van	  de	  school,	  geen	  verandering	  
plaatsvinden.	  

	  
	  

De	  stuurgroep	  fungeert	  als	  aanspreekpunt	  voor	  het	  onderzoek	  en	  zal	  u	  regelmatig	  op	  de	  hoogte	  stellen	  van	  
de	  ontwikkelingen.	  Indien	  u	  vragen	  heeft	  dan	  kunt	  u	  deze	  stellen	  aan	  ondergetekende.	  	  
	  
Namens	  de	  stuurgroep	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
Roel	  Hijne	  
Algemeen	  Directeur	  
SIBZ/SKOZ	  
rhijne@skozsibz.nl	  	  


