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Beste ouders/verzorgers,     
 
 
In november hebben alle werkgroepen de werkzaamheden afgerond en hun rapportage 
opgeleverd. De fusie heeft veel positieve gevolgen en er zijn geen belemmeringen voor de 
bestuurlijke fusie gevonden. De uitkomsten van alle werkgroepen zijn besproken in twee 
bijeenkomsten met de klankbordgroep. Daar was gelegenheid tot het stellen van 
verhelderingsvragen en naar aanleiding daarvan zijn de rapportages aangepast. 
 
Ook heeft inmiddels een derde bijeenkomst met het bestuur van SKO-Maasdal en de Raad 
van Toezicht van SKOEM plaatsgevonden. Tijdens die bijeenkomst is een keuze gemaakt 
welke leden in de toekomst zitting gaan nemen in de Raad van Toezicht en wie welke taak 
krijgt als de bestuurlijke fusie doorgaat.  
 
Voor de kerstvakantie is de fusie-effectrapportage, met alle gevolgen van de fusie daarin 
benoemd, afgerond. Deze is inmiddels ter goedkeuring aangeboden aan het algemeen 
bestuur van SKO-Maasdal en de Raad van Toezicht van SKOEM en is ter instemming 
voorgelegd aan de GMR-en van beide stichtingen. Ook zijn de gemeenten Maasgouw en 
Echt-Susteren in kennis gesteld van het voornemen tot fusie. Na de goedkeuring van beide 
bevoegde gezagen en beide gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden zal beide 
gemeentes gevraagd worden de fusie-effectrapportage van gemeentelijk advies te voorzien. 
 
Op 10 januari wordt de fusie-effectrapportage toegelicht en besproken met de Raad van 
Toezicht en het algemeen bestuur, waarna tot goedkeuring overgegaan kan worden. 
Vervolgens moet de Minister een besluit nemen of de fusie door kan gaan. De kans op een 
positief besluit is zeer groot. 
 
 
 

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


 

Op 24 januari om 19.30u vindt in het gebouw van basisschool de Toermalijn - Neutrale Hoek 
4 in Maasbracht - een bijeenkomst plaats met de GMR-en. Daar zullen de vragen die er 
leven worden beantwoord. Belangstellenden kunnen zich als toehoorder aanmelden voor 
deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar a.hageman@skoem.nl of 
c.hendricks@desleye.nl.    
 
Misschien heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen. U kunt daarmee terecht bij de 
beide vertegenwoordigers in de stuurgroep, Jan-Jos Janssen namens SKO-Maasdal 
(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. 
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