
 
 
 
 
 
 
Betreft: informatie over de voorgenomen fusie 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 

Ons bestuur heeft het besluit genomen tot een fusie tussen de Eglantier Tanthof en              
de Simon Carmiggeltschool. Beide scholen hebben de opdracht gekregen om samen de            
mogelijkheden tot fusie te onderzoeken. Op 9 juli 2019 heeft onze bestuurder Caroline             
Versprille u hier al kort over ingelicht middels een brief. Sinds die brief is er een aantal                 
stappen genomen om de mogelijkheid tot fusie verder te onderzoeken.  

In deze brief leg ik u uit wat de achtergrond van deze voorgenomen fusie is, wat de                 
genomen stappen zijn, welke stappen we komend schooljaar nog gaan zetten en hoe u              
wordt geïnformeerd. Graag had ik u middels een interactieve ouderavond geïnformeerd,           
maar dat is door de huidige situatie helaas nog onmogelijk. Ik realiseer mij ook dat u                
hiermee veel informatie krijgt, zo vlak voor de vakantie, maar ik  wil het u niet onthouden. 
 
Waarom een voorgenomen fusie tussen de Eglantier Tanthof en de Simon           
Carmiggeltschool? 
Hieronder beschrijf ik puntsgewijs de noodzaak voor de voorgenomen fusie. Tijdens de            
eerstvolgende ouderavond zal ik deze verder toelichten en dan zal er ook ruimte zijn om uw                
vragen te stellen. 
 

- Een ‘grotere’ school biedt ontwikkelingsmogelijkheden voor leerkrachten waardoor        
meer expertise aanwezig is en beter voldaan kan worden aan de specifieke            
ondersteuningsbehoeften van het individuele kind. 

● Er ontstaat meer tijd voor ondersteuning van individuele leerlingen. Denk hier           
bijvoorbeeld aan remedial teaching, diagnostische onderzoeken bij leerlingen,        
passend onderwijs. 

● schooltaken worden over meer collega’s verdeeld, waardoor er meer balans          
ontstaat en meer doorgroeimogelijkheden in het werk.  

 
- Vanuit het integraal huisvestingsplan van Delft krijgt ieder schoolbestuur nog maar           

één schoolgebouw in de wijk Tanthof. 
● Twee scholen voor openbaar onderwijs onderbrengen in één gebouw brengt          

naast concurrentie ook praktische ruimtelijke vraagstukken met zich mee. Er          
zijn dan namelijk ook twee directiekamers, twee teamkamers, etc. nodig. In           
een gezamenlijke school zijn meer vierkante meters beschikbaar voor         
onderwijs aan de leerlingen. 

● Wanneer je als één grote school in een gebouw gehuisvest bent zijn zaken             
beter te regelen. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van ruimtes, hoe je met            
elkaar omgaat, etc. Wanneer je met twee scholen gebruik moet maken van            
dezelfde ruimtes vergt dit veel afstemming. 

 



 
 
 
 
 
 

● Eén school heeft relatief lagere financiële lasten. Zoals materiële kosten:          
huisvesting, websitebeheer, etc. Maar zeker ook personele kosten:        
schoolleider, intern begeleider, etc., waardoor er meer financiële ruimte         
overblijft ten behoeve van de leerlingen.  
 

Huidige stand van zaken: 
- Beide medezeggenschapsraden zijn geïnformeerd over de voorgenomen fusie. Zij         

worden ook actief bevraagd naar hun zienswijzen zowel inhoudelijk als op het            
proces. Gedurende het proces worden zij meegenomen in de berichtgeving aan u en             
worden geïnformeerd over de stand van zaken. 

- Melior advies is ingehuurd als onafhankelijk adviesbureau. 
- SynTranss is ingehuurd door de MR als adviseur van de MR. 
- Op 5 februari is de eerste gezamenlijke teambijeenkomst geweest. Deze stond in het             

teken van verkenning van beide scholen en teams.  
- Door de lockdown en de daarbij behorende regels zijn alle teambijeenkomsten vanaf            

maart omtrent de fusie geschrapt. 
- Informatieavonden hebben geen doorgang gevonden. 
- Met de medezeggenschapsraden is afgesproken om u als ouders actief te           

informeren over de huidige stand van zaken. 
 
Planning volgend schooljaar: 

- Informatieavond in september (indien mogelijk fysiek, anders in een nader te bepalen 
vorm) voor ouders/ verzorgers om u verder te informeren over het traject en welke rol 
u hier in heeft. Op die avond lichten we de redenen voor de fusie verder toe  en u 
heeft de gelegenheid om uw vragen te stellen.  

- Verdere kennismaking van beide schoolteams. 
- Inhoudelijk verkenning met beide schoolteams. 
- Formele traject van de voorgenomen fusie opstarten, deze wordt toegelicht op de 

informatieavond.  
- Gedurende het traject zullen wij u op de hoogte houden en waar nodig om feedback 

vragen. In samenspraak met de Medezeggenschapsraad kijken we iedere keer 
welke vorm van communicatie het meest wenselijk is. Bijvoorbeeld middels een brief, 
enquête of bijeenkomst. 

 
Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ewout van Asperdt 
directeur Simon Carmiggeltschool 


