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GAAN VCPO NOORD-GRONINGEN EN LAUWERS EN EEMS MISSCHIEN SAMEN?  
WAT KAN DAT BETEKENEN VOOR DE SCHOOL VAN UW KIND? 
  
Voor de zomervakantie vertelden we u 
dat de schoolbesturen Lauwers en 
Eems en VCPO Noord-Groningen 
misschien willen samengaan (fuseren). 
Na de zomervakantie zijn we verder 
gegaan met het onderzoek hiernaar. In 
deze nieuwsbrief vertellen we u meer 
hierover. 
 
WE WILLEN SAMENGAAN OM 
KINDEREN FIJN EN GOED ONDERWIJS 
TE KUNNEN BLIJVEN GEVEN 
De schoolbesturen willen mogelijk 
samengaan. Het gaat dan om een 
bestuurlijke fusie van twee organisaties. 
Dat willen ze omdat ze dan beter zijn 
voorbereid op de toekomst. Ze willen: 
• de kinderen in onze regio goed 

onderwijs blijven bieden 
• ouders genoeg keuze blijven geven 

voor een locatie of soort school 
• aantrekkelijk zijn en blijven voor 

leerkrachten 
 
Samen zijn beide organisaties sterker en 
flexibeler. Dan hebben we meer 
mogelijkheden dan als we apart blijven. 
Kortom, als we samengaan kunnen we 
in de toekomst beter doen wat we graag 
willen: kinderen in onze regio fijn en 
goed onderwijs bieden. Bovendien 
werken we nu ook al op veel terreinen 
samen. Een fusie zou een logisch vervolg 
kunnen zijn. 
 

WAAROM IS DIT NODIG?  
De belangrijkste reden is dat onze regio, 
en dus ook onze scholen te maken 
hebben met minder leerlingen door 
krimp van de bevolking. De verwachting 
is dat dat nog wel even doorgaat. 
Daardoor wordt het steeds moeilijker 
om kwaliteit van het onderwijs te 
garanderen. Minder kinderen betekent 
immers ook minder geld.  
 
Als we ook in de toekomst het onderwijs 
willen blijven bieden zoals we dat graag 
willen, moeten we sterker worden. We 
denken dat een fusie daarbij kan helpen 
en daarom onderzoeken we dat 
komende tijd.   
 

VEEL ZAKEN REGELEN EN AFSTEMMEN  
Samengaan gaat niet zomaar. We willen 
goede keuzes maken en zorgen dat 
iedereen zorgvuldig kan beslissen.  
We hebben uiteindelijk toestemming  
nodig van de Toezichthouders van  
beide organisaties. Ook de 
gemeenschappelijke medezeggenschap 
moet dit plan goed vinden. Bij VCPO 
Noord-Groningen hebben tevens de 
leden van de vereniging een stem. De 
gemeenten waar de scholen staan en 
het ministerie van Onderwijs moeten 
ook goedkeuring geven.  
Dan moet iedereen natuurlijk wel weten 
wáár ze goedkeuring voor geven. 
Daarom gaan we de komende tijd met 
elkaar uitwerken hoe de nieuwe 
gezamenlijke organisatie eruit zou 
kunnen zien. 
 
WAT BETEKENT DIT VOOR MIJN KIND?  
Het gaat niet om een fusie van scholen. 
Op korte termijn betekent dit niets voor 
uw kind of voor u. Alle scholen blijven 
gewoon functioneren zoals u gewend 
bent. Maar aangezien de school van uw 
kind bij een van de schoolbesturen 
hoort, vinden we het belangrijk dat we u 
op de hoogte houden. 

Over Lauwers en Eems en VCPO Noord-Groningen 
 

Uw kind gaat naar een basisschool die hoort bij een grotere organisatie: Lauwers 
en Eems óf VCPO Noord-Groningen. Lauwers en Eems heeft 15 openbare 
basisscholen met ongeveer 1300 kinderen. VCPO Noord-Groningen heeft 15 
christelijke basisscholen met ongeveer 1500 kinderen. Samen zijn zij 
verantwoordelijk voor een groot deel van de basisscholen in gemeente Het 
Hogeland. En er zijn ook scholen in de gemeente Westerkwartier en gemeente 
Groningen. 

Laat weten wat 
u vindt en vul 

de enquête in! 
Zie achterzijde 
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WERKGROEPEN GAAN DE NIEUWE 
ORGANISATIE BEDENKEN 
Er moet veel uitgedacht worden als we 
samen willen gaan. Dat zijn deels hele 
praktische en formele zaken. Zoals 
afspraken maken over de administratie, 
financiën en personeelszaken.  
 
Als we samengaan moeten we ook 
nadenken over het onderwijs. We 
hebben nu beide onze eigen 
leermiddelen en methodes die we fijn 
vinden. Hoe gaan we daar straks mee 
om? Nu wordt u op een bepaalde 
manier op de hoogte gehouden van het 
wel en wee in de school en rondom uw 
kind. Dat willen we natuurlijk blijven 
doen. Moet dat dan mogelijk anders? En 
hoe gaan we dat dan regelen? 
 
En een ander belangrijk onderwerp 
heeft te maken met wie we zijn en waar 
we voor staan. Onze cultuur, normen en 
waarden en gedrag. Lauwers en Eems 
heeft een openbare grondslag. VCPO 
Noord-Groningen heeft een christelijke 
grondslag. We vinden het belangrijk dat 
we hier aandacht aan geven. Wat 
betekent dit voor ons als we 
samengaan?  
 
Er komen meerdere werkgroepen die 
aan de slag gaan met deze 
onderwerpen.  

In deze werkgroepen zit een 
vertegenwoordiging van beide 
organisaties: leerkrachten, 
ondersteunende medewerkers, 
schooldirecteuren en/of 
stafmedewerkers.  
Zij gaan voorstellen doen voor de 
nieuwe gezamenlijke organisatie: hoe 
moet het in de toekomst gaan of 
geregeld worden?  
 
De adviezen van deze werkgroepen 
worden in een “fusierapport” verwerkt. 
Deze informatie is erg belangrijk bij het 
nemen van besluiten over een fusie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2022 FUSIEONDERZOEK 
2023 MOGELIJK ÉÉN 
GEZAMENLIJKE 
ORGANISATIE  
 
We willen alles zorgvuldig doen en 
we vinden kwaliteit belangrijker dan 
snelheid. We nemen daarom de tijd 
om het voornemen om samen te 
gaan, goed te onderzoeken.  
 
De planning is dat we in de loop van 
2022 besluiten nemen over de 
bestuurlijke fusie. Op dat moment 
kunnen we ook beter een datum 
inschatten waarop de bestuurlijke 
fusie een formeel feit is. 
 
Overigens, ook als de bestuurlijke 
fusie uiteindelijk een feit is, heeft het 
samengaan van twee organisaties  
met 30 scholen tijd nodig. We 
moeten er dan allemaal aan wennen 
dat we een nieuwe organisatie zijn, 
waarbinnen nieuwe mogelijkheden 
zijn en dat dingen soms anders gaan 
dan voorheen.   
 
HOE ZIT HET MET HET 
VOORTGEZET 
ONDERWIJS?  
 
Lauwers en Eems heeft naast 
basisscholen ook een aantal 
vestigingen voor voortgezet 
onderwijs. Die horen allemaal bij Het 
Hogeland College.   
 
Het voortgezet onderwijs van 
Lauwers en Eems bekijkt op dit 
moment of zij bestuurlijk kunnen 
gaan samenwerken met Stichting 
Voortgezet Onderwijs Eemsdelta. 
Daarvoor is er nu eerst een draagvlak 
onderzoek.  
 
Na afronding van het draagvlak 
onderzoek kan er gestart worden 
met een onderzoek naar intensievere 
bestuurlijke samenwerking. 

 
 
 
WAAR KUNT U TERECHT 
MET VRAGEN?  
 
Als u vragen heeft, kunt u die stellen 
aan de directeur van uw school. U kunt 
ook kijken op 
www.vangoednaargoud.nu. Daar vindt 
u rapporten, nieuwsbrieven en andere 
informatie over deze fusie. 
De informatie wordt aangevuld. We 
houden u op de hoogte via deze 
nieuwsbrief en op de website 
www.vangoednaargoud.nu. 
 
VRAGEN AAN U: VUL DE 
ENQUÊTE IN! 
 
Wij vinden het belangrijk uw mening 
over het voornemen tot fuseren te 
horen. Dat helpt om uiteindelijk met 
een goed afgewogen plan te komen. 
We hebben daarom een korte enquête 
samengesteld. U helpt ons erg als u 
deze invult. Het invullen duurt 
ongeveer 2 minuten. 
 
Klik op deze link om naar de enquête 
te gaan: Ga naar de enquête 
 
 

Informatie over 
een mogelijke 
fusie herkent u 
in het vervolg 

aan: 
 

https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=tcb4dl7gon

