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

Beste ouders/verzorgers,
Voor de zomervakantie hebben we u meermaals geïnformeerd over het fusietraject. Inmiddels is
de projectgroep weer bij elkaar gekomen en is gekeken naar de stand van zaken omtrent het
fusieproces. Het geeft een goed gevoel om te constateren dat er vanaf de start van dit
schooljaar al samenwerking plaatsvindt tussen de twee scholen. De teams leren elkaar steeds
beter kennen binnen een open sfeer.
De werkgroep onderwijs is reeds bij elkaar gekomen en is bezig een inventarisatie te maken
van de huidige methodes. Binnenkort gaat de werkgroep aan de slag met het vergelijken
hiervan. De werkgroep schrijft vervolgens een voorstel voor de te hanteren methodes en
werkwijzen in de fusieschool. Dit voorstel wordt besproken in de teams en de projectgroep om
te komen tot een keuze voor de nieuwe school.
De werkgroep identiteit wordt ondersteund door een extern procesbegeleider van de D3rde
verdieping. De komende periode zal de werkgroep komen tot een advies om de identiteit in de
nieuwe school vorm te geven. Gedurende dit proces zult u als ouder betrokken worden tijdens
een ouderavond op dinsdagavond 6 november Hier zullen wij u op korte termijn voor
uitnodigen. Ook deze werkgroep werkt een voorstel uit dat besproken wordt met de teams en
de projectgroep.
Wanneer de opbrengsten van beide werkgroepen bekend zijn, ontstaat er een beeld van de
inhoud van de nieuwe school. Het streven is om dit in februari 2019 helder te hebben.
Vervolgens wordt daarna een ouderavond gepland waarin wij dit beeld aan u presenteren en
waarin u vragen kunt stellen of aanvullingen mee kunt geven. Dit wordt allemaal opgenomen in
het fusierapport waarover uiteindelijk de directie en het bestuur een beslissing nemen, waarbij
de MR instemmingsrecht heeft. Wanneer u eerder vragen of opmerkingen heeft over het
fusieproces bent u van harte welkom deze aan ons te stellen.

We hopen u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben!
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