Fusiebulletin
Juni 2018
Aan de ouders/verzorgers van alle leerlingen van de Anne Frankschool en de Toermalijn

Beste ouders/verzorgers,
In het vorige fusiebulletin hebben we u geïnformeerd over de rol van de projectgroep tijdens het
fusietraject. Inmiddels is de projectgroep gestart en heeft de eerste projectgroepvergadering
plaatsgevonden. In deze startbijeenkomst is met name gesproken over de taken en
verantwoordelijkheden van de projectgroep en de invulling van het proces.
De projectgroep ziet op dit moment twee belangrijke werkgebieden die gedurende het traject
uitgewerkt dienen te worden door een werkgroep. Het gaat hierbij om de onderwerpen
onderwijs en identiteit. In de komende periode wordt voor beide onderwerpen een werkgroep
geformeerd, zodat deze na de zomervakantie van start kunnen gaan. ‘De werkgroep onderwijs’
bestaat uit een afvaardiging van de leerkrachten van beide scholen. Zij vergelijken de huidige
methodes en werkwijzen om te komen tot een keuze voor de nieuwe school. ‘De werkgroep
identiteit’ bestaat uit ouders, leerkrachten en directie. Gezamenlijk wordt gezocht naar een
manier om de identiteit van de nieuwe school vorm te geven en de waardevolle onderdelen uit
de huidige situatie te borgen.
Beide werkgroepen schrijven een advies over de keuzes die zij hebben gemaakt voor de nieuwe
school. De uiteindelijke beslissing om het advies over te nemen ligt bij het team en de directeur
van de nieuwe school, waarbij de MR natuurlijk een rol heeft.
Tevens hebben we u in het vorige fusiebulletin laten weten bezig te zijn geweest met het
beantwoorden van uw vragen over de noodzaak van de fusie en de onderzochte scenario’s. Dit
heeft geresulteerd in de memo ‘onderbouwing scenario’s fusies De Laar’. Vanwege de lengte
van dit document heeft de projectgroep ervoor gekozen een samenvatting hiervan aan te
bieden in de bijlage van dit fusiebulletin. Het volledige document is op te vragen bij de directeur
van uw school. Mochten er naar aanleiding van de samenvatting vragen of opmerkingen zijn,
dan horen wij het graag.
We hopen u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben!
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