
betreft: informatie voorgenomen fusie Eglantier Tanthof en de Simon Carmiggeltschool

Beste ouders/verzorgers,

Middels deze brief wil ik u graag op de hoogte brengen van de status rondom het traject van
de voorgenomen fusie tussen de Eglantier Tanthof en de Simon Carmiggeltschool. In deze
brief vindt u informatie over de intentieverklaring die is getekend, het proces van het team,
uw betrokkenheid en de inbreng van kinderen bij deze voorgenomen fusie.

Intentieverklaring
In januari hebben alle betrokken partijen (MR Simon Carmiggeltschool, MR Eglantier
Tanthof, integraal schoolleider en de directeur-bestuurder van Librijn) een intentieverklaring
getekend voor de voorgenomen fusie. Met het tekenen van deze intentieverklaring hebben
alle partijen ingestemd met een onderzoek naar de mogelijkheden van een fusie. In
samenspraak met de medezeggenschapsraden zijn er vragen opgesteld die in deze
onderzoeksfase beantwoord zullen gaan worden. De antwoorden op deze vragen worden
gebundeld in een zg. fusie-effectrapportage waarover de beide medezeggenschapsraden
instemmingsrecht hebben. Hieronder leest u een aantal vragen uit deze intentieverklaring;

1. Wat wordt de nieuwe schoolvisie en hoe komt het onderwijs in de gefuseerde school
eruit te zien?

2. Wat betekent de fusie voor arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid en
medezeggenschap?

3. Hoe betrekken we personeelsleden bij het onderzoek en de fusie?
4. Hoe zal in de gefuseerde school met eerdere onderwijskundige en door ouders

gewaardeerde keuzes binnen het onderwijs worden omgegaan?

Het beantwoorden van deze vragen is vast onderdeel tijdens de MR vergaderingen.

Proces team:
Het team wordt net als u actief geïnformeerd over de processtappen die al zijn en nog
worden genomen. De teamleden denken en werken actief mee ten behoeve van de
realisatie van een nieuwe schoolvisie en het onderwijsconcept voor de nieuwe school.
Iedere vier jaar kijken wij als scholen al naar ons onderwijsconcept, onze visie, ons



didactisch handelen en onze maatschappelijke opdracht, etc. Op deze manier blijft onze
school eigentijds en actueel en goed in lijn met maatschappelijke ontwikkelingen. In het
traject van de voorgenomen fusie hebben wij voor dezelfde route gekozen. Het team heeft in
verschillende sessies een gezamenlijke visie geschreven, die onderdeel deel wordt van de
nieuwe identiteit. Hierin staat ook onze maatschappelijke opdracht beschreven. De komende
maanden gaan we aan de slag om daar onderwijskundige inhoud aan te geven, startend de
maandag na de vakantie met een gezamenlijke teamdag.

Ouderbetrokkenheid
We blijven merken dat het in deze tijden een uitdaging is om u goed te informeren en te
betrekken bij het proces. Het elkaar even bevragen bij de deur is er (nog) niet bij. De
komende tijd zullen we elkaar middels de digitale snelweg (enquêtes, online sessie, ets.)
moeten vinden. Want uw mening/ zienswijze vinden wij erg belangrijk om mee te nemen in
het proces. Met de medezeggenschapsraden van beide scholen zijn we aan het kijken hoe
en op welk moment we u de komende maanden informeren en/of bevragen over de
verschillende onderwerpen. Om het overzichtelijk te houden, maken we een routekaart voor
u.

Betrokkenheid leerlingen
Kinderen zullen in de komende maanden ook geïnformeerd/ bevraagd/ uitgedaagd worden
om mee te denken over de mogelijke nieuwe, gefuseerde school. Zij kunnen namelijk heel
goed verwoorden wat ze nu fijn aan het onderwijs en de school vinden en wat ze graag nog
meer of anders zouden willen.

Ouderavonden
In de week van 22 maart vindt er voor beide scholen een informatieavond plaats waar wij
onder andere informatie bij u willen ophalen. U ontvangt via Schoudercom een uitnodiging
van ons.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief staat gepland op eind maart. We informeren u dan over de
volgende onderwerpen:

● De nieuwe schoolvisie en de onderwijskundige keuzes
● De wensen en suggesties die kinderen ons hebben meegegeven

Ik hoop u zo voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik deze graag.

Met vriendelijke groet,

Ewout van Asperdt


