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Beste ouders/verzorgers,     
 
 
In januari hebben het algemeen bestuur van SKO-Maasdal en de Raad van Toezicht van 
SKOEM goedkeuring verleend aan het voorgenomen besluit tot fusie tussen de twee 
schoolbesturen.  
 
Tijdens de bijeenkomst op 24 januari met de stuurgroep, de GMR-en en enkele 
belangstellenden, zijn de laatste vragen van de GMR-en beantwoord. Er zijn vragen gesteld 
over de begroting voor de komende jaren, de afstemming van het (personeels)beleid en de 
samenstelling van de vernieuwde GMR na de fusiedatum. Tijdens de bijeenkomst zijn de 
vragen toereikend beantwoord en hebben de GMR-en ingestemd met het voorgenomen 
besluit tot fusie. 
 
Vervolgens heeft op 13 maart het overleg met de vakbonden plaatsgevonden. Tijdens dit 
overleg, ook wel Decentraal Georganiseerd Overleg genoemd, hebben de vakbonden de 
mogelijkheid gehad om met beide GMR-en  en de beide besturen overleg te plegen over het 
verloop van de fusie en de fusie-effectrapportage. De vakbonden waren positief gestemd 
over de fusie en eind maart wordt het definitieve advies van de vakbonden verwacht. 
 
Inmiddels hebben de gemeenten Maasgouw en Echt-Susteren positief geadviseerd over de 
fusie en is de fusie-effectrapportage naar de minister verzonden om toestemming te vragen 
voor de bestuurlijke fusie. 
 
Na de toestemming van de minister kan de fusie in april definitief worden doorgevoerd. Vanaf 
dat moment is er sprake van één organisatie met een nieuwe naam, met een vernieuwde 
Raad van Toezicht en één GMR. Tot 1 januari 2019 zal de GMR bestaan uit alle leden van 
de twee huidige GMR-en. Tot die datum zal worden toegegroeid naar een vernieuwde GMR. 

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


 

Daarnaast wordt het beleid van de twee voormalige schoolbesturen verder op elkaar 
afgestemd. De GMR heeft daar een belangrijke rol in.  
 
Misschien heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen of opmerkingen. 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. 


