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Nieuwsbrief  fusieonderzoek  

Nieuwsbrief 4, 16 November 2017 
  
 
Beste ouders/verzorgers,     
 
 
De afgelopen periode zijn de werkgroepen voortvarend verder gegaan met hun 
werkzaamheden. Vier van de vijf werkgroepen hebben inmiddels ruim voor de streefdatum 
hun rapportage opgeleverd. De gevolgen van de fusie voor het onderwijs, de eigenheid van 
de scholen, het personeel en financiën zijn bekend. De werkgroepleden zijn enthousiast over 
de mogelijkheden die de eventuele fusie oplevert, zij zien geen belemmeringen. Tijdens de 
werkgroepbijeenkomsten zijn veel positieve punten van de scholen naar voren gekomen; ‘we 
kunnen veel van elkaar leren’. De financiële positie van de twee besturen is prima in orde, 
dus ook op dat vlak zijn geen belemmeringen. De vijfde werkgroep zal voor het eind van de 
maand haar rapportage opleveren. 
 
In de klankbordgroep, met daarin een afvaardiging van GMR leden en directeuren, is 
eind oktober gesproken over het proces en de uitkomsten van de werkgroepen tot op dat 
moment. De klankbordgroep heeft goede ideeën aangedragen hoe het enthousiasme uit de 
werkgroepen zichtbaar kan worden gemaakt voor de leerkrachten. Tijdens de studiedagen 
van SKO-Maasdal en SKOEM wordt aandacht besteed aan de uitkomsten hiervan. Eind 
november en begin december gaat de stuurgroep verder in gesprek met de klankbordgroep 
over de uitkomsten van de werkgroepen en eventuele aandachtspunten m.b.t. het proces.  
 
Inmiddels heeft een tweede gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden met de Raad van 
Toezicht van SKOEM, het algemeen bestuur van SKO-Maasdal en de stuurgroep over de 
gewenste invulling en samenstelling van bestuur en toezicht na de eventuele fusie. Later 
deze maand wordt gesproken over een taakverdeling voor de toekomstige Raad van 
Toezicht. Daarbij wordt dan rekening gehouden met de kennisgebieden die binnen de Raad 
van Toezicht vertegenwoordigd dienen te zijn.  

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


 

 
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. 
 


