
 
 

 

Tilburg, 21 juni 2022 
 
Betreft: Verkenning fusie Kinderopvanggroep 
Bijlage: Persbericht en ambities 
 
Namens: Marcel van den Hoven, voorzitter College van Bestuur stichting Tangent 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
In dit bericht informeer ik u over de verkennende gesprekken die de afgelopen maanden zijn 
gevoerd tussen vier schoolbesturen in het primair onderwijs en de directie van de 
Kinderopvanggroep (o.a. Kinderstad). Uit deze gesprekken is gebleken dat elk schoolbestuur 
een intentieverklaring tekent waarin verder onderzoek wordt gedaan naar mogelijkheden 
voor nauwe samenwerking van het schoolbestuur met een aantal vestigingen van de 
kinderopvanggroep en dat kan eventueel leiden tot een fusie van activiteiten. 
 
Een fusie zou een unieke kans zijn voor elk schoolbestuur om de krachten van haar 
onderwijs en de aansluitende kinderopvang te bundelen. Het biedt meer kansen om de 
kwaliteit van zowel onderwijs als opvang te waarborgen voor kinderen, ouders en 
medewerkers binnen zo'n schoolbestuur. Ook is het zo dat het huidige coalitieakkoord extra 
kansen biedt om te werken aan een kansrijke start voor elk kind en een zogenaamde rijke 
schooldag 

 
Tangent wil graag dat kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen om hun eigen talenten 
te ontwikkelen. Een veilige, gezonde en kansrijke omgeving voor elk kind van 0 tot 13 jaar met 
een doorgaande leer- en ontwikkellijn, dát vinden we belangrijk.  
 
Gisterenavond is een persbericht verspreid dat ingaat op het doel van deze verkennende 
gesprekken en waar de vijf organisaties naartoe willen werken. Dit persbericht deel ik hierbij 
met u.  
 
Ik kan me voorstellen dat dit bericht vragen bij u oproept. Ik verzoek u deze vragen aan de 
secretaris van de MR te sturen zodat het via deze weg doorgestuurd kan worden naar mij. 
Echter, ik kan in dit stadium waarschijnlijk nog niet alles beantwoorden, hiervoor vraag ik uw 
begrip. Zodra het mogelijk is, zal er meer gecommuniceerd worden over dit proces.  
 
Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Met vriendelijke groeten, 
René Los 
 
 
 

 


