
Informatiebijeenkomst  

opzet fusieproces 
20 juni 2022



Agenda: 

1. Het begin van het proces.

2. Het plan van aanpak.

3. Opstellen fusie rapport en fusie effect rapportage.  

4. Besluitvorming. 



Vraag besturen: mogelijkheid fusie onderzoeken.

Aandachtspunten: via dialoog afspraken over visie, identiteit en concept 
met herkenbare elementen van beide scholen. 

school waar ouders en kinderen van de drie dorpen 
zich thuisvoelen. 

Draagvlak: peiling onder de ouders en informatie bijeenkomst. 

Intentieverklaring: ondertekening besturen en mr – en. 

1. Het begin van het proces. 



Opstellen: Projectleider, namens de besturen. 

Inhoud: Beschrijving proces, instelling en taken van vier 
werkgroepen, tijdslijn en besluitvorming.  

Goedkeuren: Medezeggenschapsraden.  

Werkgroepen: Onderwijs en organisatie. Personeel en rechtspositie.

Huisvesting en financiën.  Identiteit. 

Besturen: Directeur en werkgeverschap.

Start: 1 augustus 2023. 

2. Het plan van aanpak. 



Samenstelling: beide directeuren – beide intern begeleiders – twee ouders – de 
projectleider (zoveel mogelijk).

Taakstelling: profiel – visie – sociale en fysieke veiligheid.

opzet en inrichting passend onderwijs. 

ontwikkeling leerlijnen. 

kwaliteitszorg en rol intern begeleider.

leeromgeving. 

onderwijstijd. 

afstemming lesmethoden. 

communicatie. 

intensief.

Werkgroep onderwijs en organisatie.  



Samenstelling: twee teamleden – beide beleidsmedewerkers personeel – twee 
ouders – de projectleider (zoveel mogelijk).

Taakstelling: personeelsbeleid en personeelsbeheer > sfeer – samenwerking –

acceptatie.

kenmerken – uitstraling enthousiast team – overlegstructuur.

groepsindeling – nascholing. 

voorstel overgang naar een nieuwe medezeggenschapsraad en 
een  nieuwe ouderraad. 

minder intensief.

Werkgroep personeel en rechtspositie.  



Samenstelling: twee teamleden – beleidsmedewerkers huisvesting/financiën-
twee ouders – de projectleider (zoveel mogelijk).

Taakstelling: inzet middelen fusiecompensatie – financiële gevolgen 
afstemming methodes – in beeld brengen rijksvergoeding 
nieuwe school. 

eventuele aanpassingen gebouw.

route uitzetten om te komen tot een naam en logo van de 
nieuwe school.

minder intensief.

Werkgroep huisvesting en financiën.  



Samenstelling: twee teamleden – twee ouders – de projectleider.

Taakstelling: elkaar verkennen – weten wat er bij de ander leeft: 
kernwaarden – vieringen – lesmethodes – wat is werkelijk belangrijk.

visie op de identiteit en de uitgangspunten daarvan.

vormgeving levensbeschouwelijke identiteit: lessen 
levensbeschouwing – methode – vieringen – naschoolse activiteiten.

opstellen reglement identiteitscommissie (verplichting met vooraf 
vastgelegde  bevoegdheden).

intensief.

Werkgroep identiteit.  



Voorstel: procedure en benoeming van de directeur > 
instemming vereist van beide medezeggenschapsraden.

procedure en besluit onder welke stichting de 
doarpsskoalle komt – werkgeverschap > onderdeel 
van fusierapport  en na ouderraadpleging instemming vereist van 
beide medezeggenschapsraden.

Aandachtspunt: rol van gemeenteraad verschilt bij de keuze van de 
stichting waar de doarpsskoalle onderdeel van wordt. 

Besturen.



Inhoud: juridische context  - motivatie en doelen van de fusie.

diversiteit in aanbod en risico’s.

effecten voor leerlingen – ouders – leerkrachten.

communicatie en evaluatie.

advies burgemeester en wethouders. 

Bijlagen: personele gevolgen fusie voor het team.

identiteit van de doarpsskoalle.

reglement identiteitscommissie > ondertekenen door 
medezeggenschapsraden – directeur – bestuur.

missie en visie doarpsskoalle.

onderwijs – groepsindeling – organisatie – communicatie.

naamgeving.

3. Fusierapport – fusie effect rapportage.
opgebouwd uit verplichte onderdelen 



➢ Besturen van beide stichtingen.

➢ Raden van Toezicht van beide stichtingen.

➢ Medezeggenschapsraad Martenaskoalle (na ouderraadpleging). 

➢ Medezeggenschapsraad MooiTaki (na ouderraadpleging). 

➢ Vakbonden (4 bonden, worden periodiek ook al geïnformeerd).

➢ Afhankelijk van keuze stichting: gemeenteraad Waadhoeke. 

➢ Ter informatie aan: Ministerie O C & W. 

Teams beide scholen.

Gemeenteraad (zie hiervoor). 

4. Besluitvorming (start: uiterlijk vanaf 1 april 2023).



Vragen ? 


