Uitnodiging informatieavonden bestuurlijke fusie

We hebben u al eerder dit jaar geïnformeerd over het onderzoek naar de beoogde fusie van de
4 schoolbesturen in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Rozenburg en Westvoorne. Wij
meldden toen dat het gaat om een bestuurlijke fusie en niet om een fusie van scholen. De
scholen blijven zelfstandig, het team op school blijft intact, de directeur blijft op zijn plaats en de
identiteit van de school van uw keuze blijft behouden. De gevolgen zijn dus beperkt, maar door
de fusie kunnen wel nieuwe initiatieven ontstaan die de kwaliteit van het onderwijs verder
kunnen verbeteren. Tijdens twee informatieavonden in Hellevoetsluis en Brielle geven
bestuurders en schooldirecteuren een verdere toelichting en wordt de laatste informatie
gedeeld. Hierbij nodigen wij u, ouder(s) en verzorger(s), van harte uit om daarbij aanwezig te
zijn.

Datum:
Tijd:
uur
Locatie:

Informatieavond 1
dinsdag 26 november 2019

Informatieavond 2
donderdag 28 november 2019

van 19.45 – 21.00 uur, inloop 19.30 uur

van 19.45 – 21.00 uur, inloop 19.30

Brestheater
Reede 2a
3232 CV Brielle

Droogdok Jan Blanken
Dokweg 5
3221 AE Hellevoetsluis

Programma
•
de aanleiding van de voorgenomen bestuurlijke fusie
•
de voordelen voor de kwaliteit van het onderwijs en voor u en uw kind(eren)
•
de afronding van het onderzoek en vervolgstappen op weg naar de beoogde fusie
Uiteraard gaan we graag met u in gesprek over vragen en aanbevelingen die u heeft ten
aanzien van deze fusie.
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Aanmelden
U kunt zich aanmelden door vóór vrijdag 22 november a.s. een e-mail te sturen naar
secretariaat@onderwijsvpr.nl. Wij vragen u in deze e-mail aan te geven op welke datum we u
mogen verwachten (26 of 28 november) en met hoeveel personen u verwacht te komen.
Wij hopen op een hoge opkomst en kijken uit naar uw komst!
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