
betreft: informatie voorgenomen fusie Eglantier Tanthof en de Simon Carmiggeltschool

Beste ouders/verzorgers,

Met deze brief wil ik u graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen omtrent de
voorgenomen fusie. De onderwerpen die aan bod komen zijn: de ouderavonden, het
betrekken van kinderen, de stand van zaken rondom het onderwijsconcept, vragen uit de
intentieverklaring, huisvesting en toekomstige nieuwsbrieven.

Intentieverklaring
Zoals u in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen
is met de intentieverklaring uitgesproken om met beide
scholen een mogelijke fusie te onderzoeken. Hierin zijn
vragen opgesteld om uiteindelijk de goede keuzes te
maken en de haalbaarheid van een eventuele fusie
goed in kaart te brengen. De volgende vragen uit de
intentieverklaring hebben we in deze nieuwsbrief
verwerkt.

● Wat wordt de nieuwe schoolvisie en hoe komt het onderwijs in de gefuseerde school
eruit te zien?  Wat worden de unique selling points/de specifieke kenmerken?

● Wat zijn de gevolgen voor de betrokkenheid van ouders bij een evt. fusieschool?
● Wat vinden ouders belangrijk in de huidige school?

Ouderavonden
Op 22 en 23 maart hebben we goede interactieve, digitale ouderavonden gehad. De
avonden stonden vooral in het teken van het ophalen van wat u als ouder belangrijk vindt.
Na een plenaire start zijn we in kleine groepen met elkaar in gesprek gegaan. De volgende
vragen zijn aan ouders gesteld:

1. Waarover wilt u nadrukkelijk geïnformeerd worden, waar het de de voorgenomen
fusie betreft?

2. Waarom koos u ooit voor de school?
3. Wat zou u het liefst mee willen nemen naar een evt. nieuwe school?



4. Wat mist u in de huidige school en zou u graag willen zien in de evt. nieuwe school?

In de bijlage vindt u de resultaten van deze gesprekken. Kon u niet aanwezig zijn, dan kunt u
door de vragen onderaan het Schoudercom bericht in te vullen, alsnog uw input geven. Zo
kunnen we dit weer meenemen in onze informatieverstrekking aan u en conceptontwikkeling
van de nieuwe school. Zo hebben we in deze brief al een aantal vragen/opmerkingen vanuit
de beide avonden al verwerkt.

Ouderbetrokkenheid
Naast u informeren over de stand van zaken, is
het horen van uw mening natuurlijk erg waardevol.
De eerste aanzet hiervoor was het bevragen van
de medezeggenschapsraden en u als ouders op
de afgelopen ouderavonden. Gedurende het
gehele haalbaarheidsonderzoek zullen wij u op
verschillende thema’s bevragen naar uw
zienswijzen/gedachten/behoeften. Het eerste

thema is ‘onderwijs nu en straks’. We willen vooral de dialoog met u voeren en u proactief
meenemen in de ontwikkelingen. De huidige situatie m.b.t. Corona zorgt wel voor de nodige
uitdagingen om dit op een inspirerende manier te doen.

Onderwijsconcept
Beide schoolteams zijn op dit moment in gezamenlijkheid bezig om het onderwijs te
bedenken voor de evt. nieuwe school. We hebben eerst onze maatschappelijke opdracht
geformuleerd: ‘Wat speelt er in de wijk, het land en de wereld?’. ‘Wat zijn de wettelijke
kaders en wat is de strategisch koers van Librijn?’ Vervolgens hebben we werkgroepen
samengesteld met de volgende thema’s:

1. Didactisch handelen/ basisvakken
2. Wereldoriëntatie
3. Medewerkers
4. Partnerschap ouders en leerlingen
5. Zorg
6. Bewegingsonderwijs
7. Cultuuronderwijs
8. Sociaal/emotionele ontwikkeling

De werkgroepen bestaan uit leerkrachten vanuit beide scholen. Tijdens de werksessies van
deze groepen worden antwoorden gezocht op de vraag hoe we ons onderwijs willen
vormgeven als antwoord op onze maatschappelijke opdracht. Zo zullen we bij het onderwerp
‘partnerschap van ouders’ verkennen hoe we het liefst zouden willen communiceren en
samenwerken met u als ouders. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan hoe als ouder wordt
betrokken bij het onderwijs van uw kind(eren), het gebruik maken van talenten van ouders,
het bieden van ondersteuning bij activiteiten, etc.

Betrekken van kinderen
De komende periode gaan we de kinderen betrekken in het proces van de voorgenomen
fusie. Zij zullen geïnformeerd worden over de mogelijke fusie en natuurlijk ook bevraagd



worden. Het is namelijk net zo belangrijk om van hen te weten wat ze op dit moment
waarderen aan de school en wat ze eventueel nog missen. Deze input kan dan door beide
teams worden meegenomen in het ontwikkelen van het concept van de school.

Huisvesting
Tijdens het proces van de voorgenomen fusie spelen er twee vraagstukken over de
huisvesting.

1. De nieuwbouw: Deze maand verwachten we de uitkomst van het onderzoek naar
het realiseren van een nieuw schoolgebouw op de locatie kinderboerderij. Nadat het
onderzoek gedeeld is met gemeente, schoolbesturen en andere betrokken partijen
komt er als het goed is een webinar voor bewoners van Tanthof. Hier worden de
plannen gepresenteerd en toegelicht.

2. Huisvesting fusieschool: Op de geplande fusiedatum van 1 augustus 2022 zal de
nieuwbouw voor de scholen er nog niet zijn. Het is daarom van belang om het
komende halfjaar met beide scholen (leerkrachten en MR’en) te onderzoeken hoe we
de nieuwe school willen huisvesten. Gaan we met elkaar in een gebouw? Houden we
twee locaties? Als we twee locaties houden, wie gaat dan waar zitten?

Nieuwsbrieven
Wij zullen vanaf nu u iedere maand een nieuwsbrief sturen met betrekking tot de
voorgenomen fusie. Hierin zullen we vragen beantwoorden uit de intentieverklaring en u
informeren over wat er de komende maand op het programma staat.

Wat staat er de komende periode op de agenda
- 15 april studiedag team met als onderwerp: eerste terugkoppeling onderwijsconcept

van de verschillende werkgroepen.
- Hoe gaan we de kinderen actief betrekken bij het voorgenomen fusie proces?

Met vriendelijke groet,

Ewout van Asperdt


