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Nieuwsbrief fusieonderzoek 

Nieuwsbrief 3, 12 oktober 2017 

  
 
Beste ouders/verzorgers,     
 
 
Wij hebben u in de tweede nieuwsbrief op de hoogte gesteld van de start van de vijf 
werkgroepen. Zij brengen op de verschillende terreinen de gevolgen van een eventuele fusie 
in kaart voor personeel, ouders, leerlingen en de organisatie als geheel. Inmiddels is er veel 
werk verzet, bijna alle werkgroepen zijn twee keer bij elkaar geweest. Op 9 oktober heeft de 
eerste terugkoppeling in de stuurgroep plaatsgevonden.  
 
De sfeer in de werkgroepen is constructief; alle deelnemers staan open voor de werkwijze 
van het andere schoolbestuur. Er zijn verschillende terreinen waarin beide organisaties 
positief overeen komen. Op de terreinen waar verschillen zijn geconstateerd, zien de 
werkgroepen voldoende mogelijkheden om tot goede afstemming te komen. De komende 
periode wordt door de werkgroepen benut om hun bevindingen op papier te zetten zodat 
deze informatie met de stuurgroep en klankbordgroep kan worden gedeeld. 
 
Op 4 oktober is onder leiding van SynTrans een bijeenkomst verzorgd met het uitvoerend 
bestuur van SKOM en de Raad van Toezicht van SKOEM. De stuurgroepleden waren ook 
aanwezig. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de gewenste invulling van bestuur en 
toezicht na de eventuele fusie. Beide organisaties zijn van mening dat een Raad van 
Toezicht met een College van Bestuur de beste vorm is. De komende periode wordt verder 
gesproken over de samenstelling van de Raad van Toezicht. 
 
  

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 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. 
 


