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Nieuwsbrief fusieonderzoek  

Nieuwsbrief 2, 18 september 2017 
 

 

Beste ouders/verzorgers,    

In de eerste nieuwsbrief van 16 juni 2017 hebben we u op de hoogte gesteld van het 

verkennend onderzoek dat deze maand wordt opgestart om de mogelijkheden van een 

eventuele fusie tussen SKOM en SKOEM te onderzoeken. Onder leiding van de stuurgroep 

zijn voor de uitvoering van het onderzoek vijf werkgroepen gevormd waarin 

belanghebbenden (directies, leerkrachten en ouders) zijn betrokken. De werkgroepen zijn 

ingericht op de volgende terreinen: 1. Bestuur en organisatie, 2. Onderwijs, 3. Identiteit en 

eigenheid, 4. Personeel en rechtspositie,  5. Financiën en huisvesting. Daarnaast is een 

klankbordgroep ingericht, zodat de stuurgroep diverse vraagstukken daar kan bespreken en 

kan vernemen welke behoeften en eventuele zorgen er bij de belanghebbenden leven ten 

aanzien van het onderzoek. 

 

Op woensdag 13 september is het onderzoek officieel van start gegaan en heeft een 

werkconferentie plaatsgevonden, georganiseerd door de stuurgroep. Tijdens de bijeenkomst 

hebben de werkgroepen de gelegenheid gekregen om hun opdracht gezamenlijk te 

bespreken en een eerste planning te maken. De werkgroepen hebben de opdracht gekregen 

om de huidige situatie te inventariseren en voorstellen te doen voor de toekomstige situatie. 

Het belang voor leerlingen, ouders en personeel en de organisatie als geheel staat daarbij 

voorop. Tijdens de werkconferentie was duidelijk enthousiasme waarneembaar bij de 

werkgroepleden en zijn voortvarend afspraken gemaakt. Hierdoor kunnen de werkgroepen 

eind november hun rapportage met de bevindingen opleveren.  

http://www.sko-maasdal.nl/index08.htm


Iedereen is zich ervan bewust dat in een korte periode veel werk moet worden verzet. Indien 

nodig kan vanuit de stuurgroep worden bijgesprongen. 

In december verwerkt de stuurgroep alle resultaten in een fusie-effectrapportage. Wanneer 

op basis van de inbreng van de werkgroepen en klankbordgroep geen bezwaren zijn tegen 

de eventuele fusie, wordt het rapport ter instemming voorgelegd aan de afzonderlijke 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR-en). Pas na een instemming van de 

afzonderlijke GMR-en en goedkeuring van de Minister kan definitief worden besloten om te 

fuseren per 1 augustus 2018.   

 

We begrijpen dat u naar aanleiding van dit bericht mogelijk vragen heeft. Met die vragen kunt 

u terecht bij de beide vertegenwoordigers in de stuurgroep, Jan-Jos Janssen namens SKOM  

(telefoonnummer: 0475 518055) en Wim Winkens namens SKOEM (telefoonnummer: 0475 

436230). 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de stuurgroep  

 

 

Dhr. Jan-Jos Janssen     Dhr. Wim Winkens  

Algemeen Directeur a.i.      Voorzitter College van Bestuur 

SKO-Maasdal       SKOEM e.o. 

   

 


