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Aan de ouders/verzorgers van alle leerlingen van de Anne Frankschool en de Toermalijn

Beste ouders/verzorgers,
De afgelopen periode bent u meermaals geïnformeerd over het aanstaande onderzoekstraject
naar een fusie tussen de Anne Frankschool en de Toermalijn. De afgelopen periode is het
proces, inclusief procesplanning, in overleg met beide scholen, het bestuur en de
procesbegeleider concreet vormgegeven.
Gedurende het fusietraject is een belangrijke rol weggelegd voor de projectgroep. De
projectgroep gaat onderzoeken of de fusie kan leiden tot een krachtige identiteitsrijke
basisschool in de wijk De Laar-Oost waar alle kinderen en ouders zich thuis voelen en
toekomstbestendig kwalitatief goed onderwijs gegeven kan worden.
Een belangrijk onderdeel van het traject is het informeren van ouders en het beantwoorden van
vragen. Op 12 en 13 maart jl. bent u op ouderavonden reeds geïnformeerd over de mogelijke
fusie tussen de Anne Frankschool en de Toermalijn. Tijdens deze avond heeft u als ouder uw
mening en input gegeven omtrent dit traject. In week 13 heeft u het verslag van de ouderavond
met daarin alle vraagstukken en opmerkingen ontvangen. De opbrengsten en vragen van de
ouderavonden worden meegenomen in het traject en met de projectgroep besproken.
De projectgroep brengt alle consequenties die een fusie kan hebben in kaart. Het gaat hier over
het onderwijs aan de kinderen, het pedagogisch klimaat, de werkwijzen die binnen de scholen
aan de orde zijn maar ook over personele consequenties, financiën en natuurlijk de identiteit.
De uitwerking van deze specifieke onderwerpen wordt overgedragen aan verschillende
werkgroepen. Op basis van de input van de werkgroepen wordt het onderzoek vormgegeven.
Aan het eind van het traject wordt de beslissing genomen of dit alles dusdanig goed ingevuld
kan worden dat de MR-en kunnen instemmen met de fusie.
De projectgroep bestaat idealiter uit tien leden in de volgende samenstelling:
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Eind mei willen we graag van start gaan met de eerste projectgroepvergadering. Een van de
onderdelen van de eerste bijeenkomst is het beantwoorden van de vragen van ouders.
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Gedurende de ouderavonden waren er veel vragen met betrekking tot de noodzaak en motieven
voor de fusie en welke alternatieven er zijn onderzocht. De scholen zijn – in samenwerking met
het bestuur – aan het werk om deze vragen helder en duidelijk te beantwoorden. Graag
informeren we u hierover na de eerste projectgroepvergadering.
De komende periode wordt de projectgroep samengesteld. Via deze weg willen we een oproep
doen aan alle ouders. Wanneer u geïnteresseerd bent in het deelnemen aan de projectgroep,
kunt u een mailtje sturen naar de directeur van de school van uw kind.
We hopen u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben!
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