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1. Verschuiven van datum instemming

MR

2. Ouderavond 22 november verplaatst

naar september

● Aanvang nieuwe schooljaar ontvangt u een

aangepaste routekaart

Instemmingsronde medezeggenschapsraden in maart 2022

Afgelopen schooljaar hebben veel mensen hard gewerkt om in kaart te brengen wat een eventuele fusie
tussen de Eglantier Tanthof en de Simon Carmiggeltschool betekent. De vraagstukken waren onder andere:
Welke financiële gevolgen zijn er van een eventuele fusie? Hoe gaat het onderwijs van de mogelijke
fusieschool eruit zien? Wat betekent het voor medewerkers en kinderen? Door Corona en al de daarbij
horende maatregelen/ gevolgen is het ons onvoldoende gelukt om alle informatie goed aan u over te
brengen en echt met elkaar in gesprek te gaan. Daarom hebben we besloten de MR’s hun instemming met
deze mogelijke fusie in maart 2022 te vragen i.p.v. in januari 2022. Dat geeft ons voor die tijd meer
gelegenheid de opgelopen informatie-achterstand in te lopen.

De teamleden van beide scholen hebben elkaar dit jaar beter leren kennen, ook al was dit voornamelijk in
digitale sessies. Tijdens deze sessies is er vooral in kleine groepen met elkaar gesproken over onder andere wat
er belangrijk is op beide scholen, wat we maatschappelijk zien gebeuren en wat dat betekent voor ons
onderwijs. Om onderwijskundige en organisatorische keuzes voor de mogelijke nieuwe school goed te kunnen
maken is het echt noodzakelijk om met beide teams vaker fysiek bij elkaar te komen.
Ondanks alle inspanningen (nieuwsbrieven, digitale ouderbijeenkomsten) merken we dat nog niet alle ouders
zich realiseren wat een mogelijke fusie op 1 augustus 2022 betekent voor de scholen en kinderen. We achten
het daarom wenselijk om te investeren in meer fysieke ontmoetingen. Voor de teams, maar zeker ook voor u
als ouder. In het nieuwe schooljaar pakken wij het fusieproces met frisse energie op!
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Ouderavond 22 juni verplaatst naar september

De ouderavond van 22 juni genaamd ‘de vooravond’
stellen we uit naar september.. De avond kan niet
fysiek plaatsvinden en op deze manier gaan we in
onze ogen niet het gewenste resultaat met elkaar
behalen.

Deze ouderavond wordt verplaatst naar het begin van
het nieuwe schooljaar. We zullen dan een resumé
geven over het gelopen traject tot nu toe,de
onderwijskundige en organisatorische  keuzes die nog
gemaakt moeten waarmee beeld ontstaat hoe de evt.
nieuwe school eruit komt te zien. U kunt dan
natuurlijk uw vragen stellen.

Tijdens deze live informatie-bijeenkomsten
informeren we u graag op interactieve wijze.
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