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VOORGENOMEN FUSIE: WE KOMEN “OP STOOM”
Lauwers & Eems en VCPO NoordGroningen hebben het voornemen
om te gaan fuseren. In november
2021 heeft u de eerste nieuwsbrief
ontvangen In deze 2e nieuwsbrief
krijgt u een update van alle
ontwikkelingen tot nu toe.
1.
2.
3.

Resultaat enquête: wat kwam
er uit de enquête die is
gehouden?
Van 2 besturen naar 1 bestuur:
hoe gaat dat er uit zien?
Informatiebijeenkomsten: de
mogelijkheid om persoonlijk te
worden bijgepraat.

NOG EVEN IN HET KORT: WAAROM
FUSEREN?
We werken op dit moment aan het
fusieonderzoek om daarna te
kunnen besluiten of de fusie gaat
plaatsvinden. Door een fusie
ontstaat een toekomstbestendige
organisatie die zich kan zich richten
op goed onderwijs in bloeiende
scholen met voldoende kinderen en
mogelijkheden. Dan ontstaat tevens
een solide en aantrekkelijke
werkgever voor leerkrachten. En één
organisatie is efficiënter.
Deze sterkere organisatie is nodig
om de problemen die spelen in onze
regio, zoals de leerlingenkrimp, het
hoofd te bieden. De organisaties
afzonderlijk zijn kwetsbaar. We
willen kwaliteit blijven leveren en
ouders voldoende mogelijkheden
tot schoolkeuze en locaties
garanderen. Zo kunnen we beter
aan onze maatschappelijke opdracht
voldoen.

RESULTATEN VANUIT DE ENQUÊTE
Tussen november en januari heeft een
enquête plaatsgevonden over de
voorgenomen fusie. Zowel
ouders/betrokkenen als medewerkers
konden reageren. De respons onder
ouders was 26%. 35% van de
medewerkers hebben gereageerd.
Hieronder vindt u de uitkomsten van
een aantal hoofdvragen:
van de medewerkers
van de ouders
BEGRIJPT waarom VCPO NoordGroningen en Lauwers en Eems WILLEN
FUSEREN.
80%
59%

van de medewerkers
van de ouders
hebben MEER INFORMATIE NODIG om
te kunnen bepalen of ze de fusie een
goed idee vinden.
Bij beide groepen respondenten zijn er
zorgen over het behouden van de
IDENTITEIT bij de voorgenomen fusie.
1/4
1/3

Wat vinden medewerkers dat
HETZELFDE moet blijven?
1 Cultuur, normen en waarden (29%)
2 Behouden locaties (19%)
3 Sfeer (14%)
Wat vinden ouders dat HETZELFDE moet
blijven?
1 Cultuur, normen en waarden (25%)
2 Behouden locaties (24%)
3 Betrokkenheid ouders (15%)
van de medewerkers
83%
van de ouders
willen graag op de hoogte worden
gehouden van de ONTWIKKELINGEN
rondom de fusie. Het liefst via een
NIEUWSBRIEF of via de DIRECTEUR van
de school.
89%

Een rapportage van de enquête vindt u
op www.vangoednaargoud.nu.
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We willen graag nogmaals benadrukken
dat de voorgenomen fusie gaat om de
schoolbesturen en niet om afzonderlijke
scholen.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat áls
de besturen van Lauwers & Eems en
VCPO Noord-Groningen gaan fuseren,
dit een stichting samenwerkingsbestuur
wordt.

In ons geval gaat het om het
samenvoegen van 2 besturen tot 1
nieuw bestuur. Er is geen sprake van
een fusie van scholen. En: alle scholen
behouden hun eigen (formele) identiteit
en onderwijsconcept.

Een stichting samenwerkingsbestuur is
een goede rechtsvorm voor het
samengaan van schoolbesturen van
verschillende grondslagen, een
openbaar bestuur en een christelijk
bestuur. Ook samenwerkingsscholen
passen hier goed in. Eigenlijk is een
samenwerkingsbestuur een soort
koepel.

Er is onderzocht welke rechtsvorm het
beste is voor een gezamenlijke
organisatie als de besturen gaan
fuseren.

DE KOMENDE MAANDEN
Van schetsen en contouren gaan we nu naar de fase waarin we alles steeds
scherper hebben. We streven naar een fusie per 1 januari 2023 en nemen
daarmee veel ruimte voor uitwerking en besluitvorming. Dat gaat in verschillende
stappen: uitwerken en verbinden, besluiten in beide organisaties intern nemen,
besluiten extern nemen en uiteindelijk zorgen voor de formele zaken.
Zorgvuldigheid, transparantie en kwaliteit blijven belangrijk als het gaat om de
uitwerking en de planning. En als een onderdeel van de uitwerking niet gehaald
wordt, betekent dit ook automatisch iets voor de andere onderwerpen en de
planning.
INFORMATIESESSIES OP SCHOLEN
Informatie op papier is handig. Wellicht vindt u het ook prettig om met een van
de bestuurders te spreken over het voornemen om te fuseren. Misschien heeft u
vragen of wilt u meer uitleg. Daarom worden NA DE MEIVAKANTIE op
verschillende scholen Informatiesessie georganiseerd. U ontvangt hierover medio
april meer informatie!
WAAR KUNT U TERECHT MET VRAGEN?
Als u (nu al) 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.

SAMENHANG MET DE KINDEROPVANG
EN VOORTGEZET ONDERWIJS
De vorming van een samenwerkingsbestuur voor het primair onderwijs
willen we in samenhang met de
veranderingen binnen het voortgezet
onderwijs en de kinderopvang
organiseren.
We willen samenvoegen en
samenwerken optimaal organiseren om
een sterk regionaal klimaat voor
ontwikkeling en onderwijs vorm te
geven.

