Brielle, 9 januari 2020

Nieuwsbrief 9

Beste ouders/verzorgers:
Als eerste willen wij u een mooi en gezond 2020 toewensen. Wij hopen dat iedereen een
fijne kerstvakantie heeft gehad en met frisse moed weer van start is gegaan.
Hierbij ontvangt u ook gelijk onze eerste nieuwsbrief van het jaar.

Samengaan van schoolbesturen:
Wij hebben u eerder al op de hoogte gesteld van de samenvoeging van de schoolbesturen.
Hierbij het laatste schrijven betreffende de bestuurlijke fusie:
In gesprek met ouders over bestuurlijke fusie vier schoolbesturen
De besturen van stichting Floréo, Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting
Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en VCO De Kring doen sinds april van dit jaar
onderzoek naar een bestuurlijke fusie. Op 26 en 28 november jl. bezochten zo’n 65 ouders
en verzorgers van de 31 scholen de ouderinformatieavonden in het Bres Theater in Brielle
respectievelijk Droogdok Jan Blanken in Hellevoetsluis. De directeuren en bestuurders
informeerden hen over het waarom van de bestuurlijke fusie en de onderwijskansen die er
liggen. Ook kregen ouders en verzorgers de gelegenheid hun input te geven ten aanzien van
de onderstaande drie thema’s:
1. Onderwijskwaliteit
2. Identiteit
3. Ouderbetrokkenheid

Over het algemeen wordt de voorgenomen bestuurlijke fusie als positief ervaren. Er werden
goede ideeën en adviezen ingebracht, zoals het uitwisselen van kennis tussen de
leerkrachten onderling en het meer gebruik maken van vakleerkrachten. Ook werd het zeker
stellen van de eigenheid en identiteit van iedere school als belangrijk punt genoemd.
Daarnaast waren er goede tips en aanbevelingen als input voor het beleid op
ouderbetrokkenheid. Onder andere door regelmatiger contact te hebben met ouders en hen
meer te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen en daarvoor klankbordgroepen in het leven te
roepen. Ook stelden ouders en verzorgers vragen. Voor de antwoorden op de veel gestelde
vragen gaat u naar:

PRIMOvpr:
https://www.primovpr.nl/wp-content/uploads/2019/12/Veel-gestelde-vragen-beoogde-fusie10-december-2019-DEF.pdf

Tijdspad
Het onderzoek naar de beoogde bestuurlijke fusie
zit in de afrondende fase en leidt tot een
zogenoemde Fusie-Effect Rapportage (FER). In dit
rapport worden de gevolgen van de fusie
beschreven. De stichting Floréo maakt een dubbel
fusieproces door. Dit betreft het hierboven
genoemde fusieproces van de vier schoolbesturen
op Voorne-Putten Rozenburg en een fusieproces
voor de twee scholen in Maassluis. Op 4
december is gebleken dat bij het proces in
Maassluis er een onvoorziene ontwikkeling is. De
bestuurders hebben in overleg met de voorzitters
van de raden van toezicht en beheer besloten dat
er meer tijd nodig is om dit te verwerken in de
FER. Dit betekent dat de start van het
besluitvormingsproces met een gezamenlijke
GMR-vergadering op 10 december 2019 verplaatst
is naar januari 2020.

De schoolbestuurders hadden graag de FER vanaf
10 december gepresenteerd, maar het zorgvuldig omgaan met dit proces gaat voor snelheid.
Zodra er meer bekend is over het nieuwe tijdspad, zullen de bestuurders iedereen, ook u als
ouders en verzorgers, hierover informeren.

Huishoudelijke tip:
U kunt ook een kijkje nemen op de website van onze school www.speciaalonderwijsbrielle.nl
Op deze site zijn niet alleen de nieuwsbrieven te lezen maar kunt u ook eventuele andere
brieven of informatie inzien.

Belangrijk data voor in de agenda:
Donderdag 23 januari studiedag SO en VSO

Alle leerlingen vrij

Vrijdag

21 februari

Diploma zwemmen

Maandag

24 februari t/m vrijdag 28 februari

Voorjaarsvakantie

Dinsdag

17 maart studiedag SO en VSO

Alle leerlingen vrij

Woensdag 1 april Brielle feest

Alle leerlingen vrij

