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Middelharnis, 9 juli 2021

Geachte lezers,

U leest nu de eerste nieuwsbrief van de ‘stuurgroep besturenfusie Kindwijs - De Wegwijzer’.

In deze nieuwsbrief leest u wat onze plannen zijn rondom deze besturenfusie, wie er bij betrokken zijn,

wat het tijdpad is en alles wat verder relevant is.

Deze nieuwsbrief komt uit vlak voor de zomervakantie van 2021. Zodat u bij het begin van de vakantie

volledig geïnformeerd kunt zijn. In de vakantie zal het werk grotendeels stil liggen - daarna krijgt het een

vervolg. En, als er dan ‘nieuws’ te melden is, sturen we een volgende nieuwsbrief.

Deze nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in het fusieproces. Bestuurders, leden

van de vereniging waar De Wegwijzer nu van uitgaat, personeelsleden van de scholen op

Goeree-Overflakkee, ouders van kinderen en alle overige geïnteresseerden. U vindt deze nieuwsbrief op

de websites van Kindwijs en van De Wegwijzer.

Wie willen er gaan fuseren?

Kindwijs en De Wegwijzer willen met elkaar bestuurlijk gaan fuseren. Het zijn beiden rechtspersonen die

zich volledig richten op het protestants-christelijk onderwijs. Kindwijs heeft op dit moment dertien

basisscholen onder het bestuur. De protestants-christelijke scholen in de meeste kernen van

Goeree-Overflakkee gaan uit van Kindwijs. De Wegwijzer is een school voor protestants-christelijk speciaal

basisonderwijs. Vanwege het protestants-christelijke karakter van deze school is het ook niet vreemd dat

veel leerlingen op deze school afkomstig zijn van een school van Kindwijs. De Wegwijzer heeft veel

deskundigheid in huis op het punt van onderwijs aan leerlingen die speciale zorg behoeven.

Deskundigheid die het onderwijs op de Kindwijs-scholen ook nog beter kan maken. Maar De Wegwijzer is

bestuurlijk wel kwetsbaar - er gaat van de vereniging maar één school uit en het bestuur heeft behoefte

aan bestuurlijke versterking. Met meer medewerkers in dienst is het gemakkelijker om goed

personeelsbeleid te voeren. En ook op het punt van de bedrijfsvoering (de financiële kanten van een

school) is een bestuur met maar één school veel kwetsbaarder dan een bestuur met meer scholen.

Zo hebben Kindwijs en De Wegwijzer elkaar ook gevonden. De besturen zijn ervan overtuigd dat door deze

twee bijeen te brengen, het protestants-christelijk primair onderwijs op Goeree-Overflakkee op alle

punten nog beter kan worden.

En de scholen dan?

Het gaat hier om een ‘bestuurlijke fusie’ en niet om een ‘scholenfusie’. Dat betekent dat alle dertien

scholen die nu van Kindwijs uitgaan in stand blijven. Het betekent ook dat De Wegwijzer als school voor

speciaal basisonderwijs in stand blijft. Er is wel eens een angst uitgesproken dat De Wegwijzer, zou

kunnen worden opgeheven. Kindwijs is daar echter duidelijk over: er is geen enkele reden om De

Wegwijzer op kortere of langere termijn op te heffen. Als die reden er een keer zou komen, dan moet die

zijn gelegen in overheidsbeleid dat er nu niet is. En natuurlijk kan met toekomstige wetgeving geen

rekening worden gehouden.



Wat betekent een fusie voor leerlingen?

Als het goed is merken de leerlingen niets van de fusie, omdat het gaat over een fusie van de organisaties

waar de scholen van uitgaan en niet van de scholen zelf. Als gebeurt wat we hopen, wordt het onderwijs

uiteindelijk wel beter, maar dat is geen direct effect wat leerlingen zelf daadwerkelijk merken. De

leerlingen blijven op de school waar zij zijn. En als er nu leerlingen worden verwezen van een school van

Kindwijs naar De Wegwijzer, dan worden zij ook na de fusie daarheen verwezen. De medewerkers op de

scholen veranderen ook niet (tenzij dat de medewerkers dat zelf willen).

Dus: dezelfde vertrouwde gezichten. De meerwaarde op termijn kan zeker zijn dat kinderen eerder

verwezen worden naar De Wegwijzer, omdat door de bestuurlijke fusie het delen van kennis en ervaring

door leerkrachten en intern begeleiders beter kan worden ingericht.

Wat betekent een fusie voor medewerkers?

Kort gezegd betekent dit dat zowel de medewerkers van De Wegwijzer als van Kindwijs ‘er collega’s bij

krijgen’. ‘Fusie’ heeft nogal eens de bijklank van ‘reorganisatie’ en ‘ontslag van medewerkers’. Dat is hier

niet aan de orde. We hebben alle medewerkers broodnodig om het werk op de scholen te doen. Niemand

zal dus als gevolg van de fusieplannen zijn of haar baan verliezen. Er kunnen wel enkele veranderingen

komen in arbeidsvoorwaardelijke regelingen, maar dat moet nog worden uitgezocht. In een latere fase

komt dat terug.

Wanneer is die fusie gepland?

Om de fusie te kunnen uitvoeren moet er nog veel worden uitgezocht, besproken en geregeld tussen de

besturen van Kindwijs en De Wegwijzer. We gaan ervan uit dat al dat uitzoekwerk tot de conclusie leidt dat

‘de fusieplannen goed zijn’ en dat de fusie plaats kan vinden, maar helemaal zeker is dat natuurlijk nog

niet. Daarom is het besluit dat nu genomen wordt niet definitief. Het is een ‘voornemen’. Als al het

onderzoekswerk klaar is en uit dat onderzoek komen geen zaken naar voren die tot de conclusie leiden dat

het beter is om toch niet te fuseren, wordt het definitieve besluit genomen. De verwachting is dat het

hele proces op D.V. 1 januari 2022 rond is, over ongeveer een half jaar dus.

Wie neemt die besluiten?

De besluiten worden uiteindelijk genomen door het bestuur van Kindwijs en de algemene

ledenvergadering van De Wegwijzer. Het verschil zit hierin dat Kindwijs een ‘stichting’ is (en geen leden

heeft), terwijl De Wegwijzer een ‘vereniging’ is. Daar nemen uiteindelijk de leden (in de algemene

vergadering) het besluit. Maar voor het zover is, worden er ook andere organen bij betrokken. Kindwijs zal

hierbij de adviesraden van de scholen betrekken. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van

Kindwijs moet ermee instemmen en ook de Raad van toezicht moet akkoord gaan. Bij De Wegwijzer zal

ook de medezeggenschapsraad om instemming worden gevraagd (die ook de vertegenwoordiger is van

het team). Verder moeten alle ouders in de gelegenheid worden gesteld hun mening te geven over het

voornemen. En tot slot heeft ook de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nog een vinger in de

pap: die moet goedkeuring geven.

Maar voor het zover is, worden alle belangrijke punten nog diepgaand onderzocht: wat betekent het voor

het onderwijs en de onderwijskwaliteit? Hoe moet de organisatie er precies uitzien? Wat wordt geregeld

met betrekking personeelsbeleid? Hoe zit het geheel financieel in elkaar? Dat is allemaal opgenomen in

een zogeheten ‘intentiebesluit’. Voor wie geïnteresseerd is in dat intentiebesluit - dat staat ook op de

website.
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Hoe ziet het tijdpad eruit?

In de eerstkomende weken zal eerst hard gewerkt worden om alle onderzoek uit te voeren dat gedaan

moet worden. Dat zal rond de herfstvakantie gereed zijn. Dan gaat het definitieve plan (als de uitkomst

van het onderzoek tenminste is dat de fusie door moet gaan) de besluitvormingsprocedure in. Daarvoor

zijn een kleine twee maanden nodig. Als dat rond is kan de fusie per 1 januari 2022 haar beslag krijgen.

Wanneer komt er weer een nieuwe nieuwsbrief?

Dat kunnen we niet precies zeggen, maar waarschijnlijk gebeurt dat aan het begin van oktober. Dan is het

meeste onderzoekswerk gedaan en dat is een goed moment om de stand van zaken van dat moment weer

te geven. Voor nu wensen wij iedereen nog een paar goede school- of werkweken en daarna een mooie

vakantieperiode.

Deze brief is opgesteld in samenspraak met de procesbegeleider de heer C. de Bondt, het bestuur van

Kindwijs en het bestuur van De Wegwijzer.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende

per mail of telefoon. directie@sbodewegwijzer.nl / 0187-483767.

Mede namens hen een vriendelijke groet,

E.S.P. van Kranenburg, (directeur a.i. SBO De Wegwijzer)
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