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Algemene tekst voor in de nieuwsbrief (aankondiging raadpleging) 
 
 
Terug naar wat we ooit bedoelden bij de start van onze school 
Zoals u wellicht weet, kwam onze school tot stand na een scholenfusie tussen de openbare jenaplan 
basisschool de  Mussenacker en de RK basisschool de Achthoeven. Allerlei werkgroepen met ouders en 
leerkrachten zijn daar toen druk mee in de weer geweest. Er werd gesproken over onderwijs, de 
organisatie, financiën en over de identiteit van de nieuwe school.   
 
Toen dit fusieproces werd afgerond kwam de werkgroep identiteit tot het advies: leg vast dat de school 
het karakter heeft van een ‘algemeen bijzondere school’. We willen een school zijn die leerlingen, ouders 
en leerkrachten verbindt en op eigentijdse invulling geeft aan de brede identiteit van de school. We 
hoeven geen verbinding meer met de kerk of met de gemeente.  
 
Dit bleek op dat moment niet mogelijk te zijn, waarna werd gekozen om de school te laten registreren als  
een zogenaamde ‘formele samenwerkingsschool’. Hierop zijn indertijd de statuten van stichting Tangent 
aangepast en er werd vastgelegd dat er een commissie identiteit (met ouders en medewerkers) zou 
worden opgericht met allerlei formele bevoegdheden. Ook werd de verbinding naar het Bisdom en de 
gemeente in stand gehouden.  
 
Enkele jaren later blijkt nu dat we op dit moment geen invulling geven aan wat toen formeel werd 
vastgelegd. Zo wordt er wel op informele wijze vorm gegeven en gewerkt aan de implementatie van de 
identiteit van de school, maar zonder bureaucratische of formele status en verantwoordelijkheden.  
Dat constaterende geeft ons dat twee opties.  

- Optie 1: Gaan we vastleggen zoals we werken? 
- Optie 2: Of gaan we werken zoals het is vastgelegd?  

 
Dit alles is besproken met de commissie identiteit, de directeur, het bestuur en de MR. De leden van de 
commissie voelen zich niet prettig bij optie 2.  Dit omdat men de daarbij behorende 
verantwoordelijkheden onwenselijk vindt, die formele status leidt tot een onnodige bureaucratische last 
en er in de formele benadering die nu is vastgelegd in de statuten van de stichting een onnodige 
toevoeging plaats moet vinden van verantwoordings- en overlegorganen.  
Omdat er verder geen gevolgen zijn voor het onderwijs en de werkwijze in en van de school, voor de 
ouders of leerlingen, willen we optie 1 doorvoeren, omdat daarmee kan worden aangesloten bij wat ten 
tijde van de fusie de bedoeling was.  
 
Tegelijkertijd is dit niet iets dat wij alleen mogen beslissen. Daarbij zijn het Ministerie, de gemeente, het 
Bisdom en de RvT van Tangent betrokken. De (oudergeleding van de) MR kan op haar beurt pas hiermee 
instemmen, nadat de ouders van de school hierover zijn geraadpleegd.  
 
In de week van 16 januari vindt deze raadpleging plaats en krijgen alle ouders van de school meer 
informatie.  
 
Namens de directie, de leden van de commissie identiteit, de MR, 
Marcel van den Hoven 
College van bestuur 
 


