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Beste medewerkers en ouders en/of verzorgers,
Afgelopen september heeft u van ons de eerste fusienieuwsbrief ontvangen. In de tussentijd
hebben er een tweetal bijeenkomsten plaatsgevonden waarover wij u graag willen informeren.
In deze nieuwsbrief leest u over:

1. Bijeenkomst thema Identiteit
2. Bijeenkomst commissie gemeenteraad

BIJEENKOMST THEMA IDENTITEIT
Onderzoek brede identiteit
De werkgroep Identiteit, bestaande uit directeuren vanuit zowel Prokind als VCPO, buigt zich
momenteel over de vragen:
•
•
•
•
•

Waar staat onze nieuwe organisatie voor?
Wat is ons verhaal?
Wat verbindt ons?
Wat zijn onze gemeenschappelijke waarden?
…....

Na de gewenste besturenfusie ontstaat een organisatie waarin scholen met verschillende
achtergronden een plek krijgen en waar verschillende vormen van onderwijs worden
aangeboden. De wijze waarop aandacht wordt gegeven aan levensbeschouwelijke
ontwikkeling is hierin essentieel. De werkgroep wordt ondersteund door externe adviseurs van
hogeschool Windesheim. Na onderzoek is de werkgroep gekomen tot 4 kernwaarden: Samen,
Groei, Passie en Lef. Hierover is een bijeenkomst, op dinsdag 5 november, geweest met
ouders en medewerkers.

Presentatie Erik Renkema
Tijdens deze bijeenkomst sprak Erik Renkema van hogeschool Windesheim over het thema
Identiteit. Ruim 40 vertegenwoordigers van de (gemeenschappelijke)
medezeggenschapsraden, toezichthouders, directeuren, leerkrachten en ouders hingen aan de
lippen van deze enthousiaste en passievolle spreker, gepromoveerd in het thema Identiteit bij
samenwerkingsscholen.

Met elkaar in gesprek
Na het betoog van Erik Renkema, zijn de aanwezigen met elkaar in gesprek gegaan over de
genoemde kernwaarden. Er ontstonden boeiende gesprekken. De werkgroep is blij met de
opbrengsten van deze avond en neemt deze mee in de rapportage van hun onderzoek.

BIJEENKOMST COMMISSIE GEMEENTERAAD
De gemeente is een belangrijke partner voor zowel Prokind als VCPO. Zo stelt zij bijvoorbeeld
het beleid van onderwijshuisvesting vast. Daarnaast heeft de gemeente vanuit de Grondwet een
zorgplicht naar het openbaar onderwijs, wat inhoudt dat zij moet zorgen dat er binnen de
gemeente voldoende openbaar onderwijs is. De bestuurder van Prokind informeert met
regelmaat de wethouder over beleidszaken en nieuwe ontwikkelingen, zodat de wethouder de
gemeenteraad kan informeren. Wanneer besloten wordt tot een fusie tussen Prokind en VCPO
zal de gemeenteraad, als vertegenwoordiger van de inwoners van de gemeente, hieraan haar
instemming moeten verlenen. Ze zal dan bekijken of de wettelijke rol die de gemeenteraad heeft
voor het openbaar onderwijs in de nieuwe statuten voldoende is opgenomen.
Mondelinge toelichting aan commissie sociaal domein
In een eerder stadium zijn beide schoolbestuurders met de wethouder Onderwijs van de
gemeente Nissewaard, Wouter Struijk, in overleg gegaan over de beoogde fusieplannen. Ook is
de gemeenteraad schriftelijk hierover geïnformeerd. Nu was het tijd om een mondelinge
toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Dat vond plaats tijdens een vergadering van
de zogenaamde ‘commissie sociaal domein’. De gemeente Nissewaard telt 3 raadscommissies.
Iedere raadscommissie heeft zijn eigen aandachtsgebieden.
Beoogde fusie, proces en planning
Na een toelichting van de bestuurder van Prokind op het jaarverslag, is door beide bestuurders
en de projectleider een toelichting gegeven op:
-

Het waarom en waartoe van de beoogde fusie van beide schoolbesturen.
Welke stappen zijn en worden gezet in het proces en welke planning wordt hierbij
gehanteerd.
Wat belangrijke (tussentijdse) beslismomenten zijn en op welke wijze het college van
B&W en de gemeenteraad hierbij formeel en informeel betrokken zijn.

Vanuit de commissie werd door verschillende politieke partijen positief gereageerd op de
fusieplannen en de wijze waarop ze daarbij als gemeenteraad worden betrokken. Door de
bestuurders van Prokind en VCPO werd dit vooral gezien als uitnodiging om elkaar vooral te
blijven opzoeken.
Wilt u horen wat tijdens deze bijeenkomst is gezegd? Klik dan hier.

Tot slot
Wij hopen u met deze fusienieuwsbrief meer duidelijkheid te hebben gegeven over de
ontwikkelingen die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Wellicht heeft u na het
lezen van deze nieuwsbrief nog vragen. U kunt dan te allen tijde in gesprek gaan met de
directeur van de school.
Namens de stuurgroep,
Menno van Riel, voorzitter college van bestuur Prokind scholengroep
Maarten Groeneveld, directeur-bestuurder VCPO Spijkenisse

