Nieuwsbrief onderzoek scholenfusie
Beste ouders, betrokkenen,
Zoals u wellicht weet loopt er op dit moment een onderzoek naar een verregaande samenwerking /
eventuele fusie tussen de Bonifatiusschool, de Lambertusschool en Het Lover. Omdat eenduidige
informatievoorziening in dit traject belangrijk is, brengen wij u graag op de hoogte van de stand van
zaken.
Projectgroepen: handen inéén
Momenteel wordt in vijf projectgroepen (Identiteit, Pedagogisch klimaat, Financiën, Personele
Zaken, Communicatie) onderzocht op welke wijze de drie scholen gaan samenwerken. In elke
projectgroep hebben zowel leerkrachten als directeuren én ouders van de drie betrokken scholen
plaatsgenomen. Zo zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd en komen verschillende inzichten
samen. Het doel is om de mogelijkheden van een eventuele samenwerking / fusie te onderzoeken
en de consequenties hiervan in kaart te brengen. De projectgroepen leveren hun bevindingen voor
de jaarwisseling aan de stuurgroep aan.
Stuurgroep en bestuur: van onderzoek naar besluit
De stuurgroep brengt op basis van het onderzoek advies uit aan het bestuur van Prodas. Op basis
van dit advies neemt Prodas in januari een voorgenomen besluit over een eventuele fusie. De MRen van de scholen hebben vervolgens zes weken de tijd om op dit voorgenomen besluit te
reageren. Na eventuele instemming van de MR-en volgt officiële besluitvorming.
Kaders: KC en divers onderwijsaanbod
In het door het bestuur van stichting Prodas vastgestelde beleidskader is geformuleerd dat er een
divers onderwijsaanbod in de gemeente Asten moet zijn. Dit betekent dat het onderwijsconcept
anders moet zijn dan het concept van Het Talent, de Antoniusschool of basisschool Voordeldonk.
Ook is bepaald dat er een Kindcentrum (KC) moet komen, waarmee doorlopende leerlijnen zijn
gewaarborgd. In het bovengenoemde traject worden deze beleidskaders in acht genomen.
Op school: continuïteit en kwaliteit
Dit traject vraagt aandacht van alle betrokken partijen. De continuïteit en kwaliteit van het
onderwijs blijft echter ongewijzigd. Hier werken onze leerkrachten onverminderd hard aan. Uw
kind blijft te allen tijde onze hoogste prioriteit.
Actuele informatie is terug te vinden op de websites van de Lambertusschool, de Bonifatiusschool,
Het Lover en Prodas onder de kop ‘Onderzoek scholenfusie’. Heeft u vragen of opmerkingen, neem
dan contact op met de directeur van uw school.
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