
betreft: verslag informatieavond voorgenomen fusie Eglantier Tanthof en Simon
Carmiggeltschool

Beste ouders/ verzorgers,

Op maandag 12 oktober en donderdag 15 oktober hebben op beide scholen digitale
informatieavonden plaatsgevonden omtrent de voorgenomen fusie tussen de Eglantier
Tanthof en de Simon Carmiggeltschool per 01-08-2022. We hebben deze avonden
vanzelfsprekend benut om zoveel mogelijk informatie over dit voorgenomen fusieproces te
delen met de aanwezige ouders. Voor ons waren het waardevolle avonden met goede
vragen en inzichten van ouders. In dit schrijven geven wij zoals beloofd een samenvatting
van deze sessies.

Informatie door de bestuurder:

Het proces rond fuseren loopt al sinds 2013 waar in het Integraal Huisvestingsplan is
besloten door gemeente en 3 schoolbesturen in Delft om in Tanthof van zes naar drie
scholen terug te gaan. Eén school dus voor elk van deze besturen. De reden hiervoor is het
teruggelopen leerlingaantal op de scholen in de wijk Tanthof van 1800 naar iets meer dan
1000 leerlingen. Hierdoor staan er op veel scholen lokalen leeg. Daarnaast heeft deze daling
ervoor gezorgd dat niet alle scholen financieel gezond zijn en onder de opheffingsnorm
zitten, waaronder één van de Librijn Scholen. Het dalende leerlingenaantal en de leegstand
van lokalen zorgen voor een financieel ongezonde situatie die niet onbegrensd vol te
houden is. Deze situatie is de reden dat de bestuurder van Librijn het besluit heeft genomen
tot een voorgenomen fusie van de Eglantier Tanthof en de Simon Carmiggeltschool.

Kort resumé van de motieven:
- Eén van beide scholen zit onder de opheffingsnorm. (de norm in Delft is 187

leerlingen)
- Er is bij beide scholen sprake van leegstaande lokalen
- Librijn (openbaar onderwijs) krijgt nog maar één schoolgebouw in Tanthof

Informatie door de fusiebegeleider:

Intentieverklaring
Om de voorgenomen fusie verder te onderzoeken dient er door beide MR-en

ingestemd te worden met een intentieverklaring. Een intentieverklaring is een document
waarin beschreven staat welke vragen beantwoord moeten worden in de onderzoeksfase op
weg naar fusie. De onderzoeksvragen in deze intentieverklaring gaan over de consequenties



van een eventuele fusie voor leerlingen, ouders, personeel, inhoud van het onderwijs, de
organisatie, de huisvesting en de financiën. In november 2020 wordt beide MR-en gevraagd
om in te stemmen met een onderzoeksperiode van november 2020 t/m januari 2022 door
ondertekening van de intentieverklaring.

Fusie Effect Rapportage (FER)
In de FER wordt antwoord gegeven op de vragen uit de intentieverklaring. Daarin zit

ook het resultaat van de ouderraadpleging en staan de alternatieven voor de voorgenomen
fusie. Bij een ouderraadpleging wordt aan u als ouder gevraagd hoe u aankijkt tegen een
scholenfusie. U kunt daar natuurlijk alleen een goed antwoord op geven als u tussentijds
goed geïnformeerd bent over de vraag welke keuzes een eventueel gefuseerde school zal
maken. De FER is het document waar de MR-en uiteindelijk wel of niet mee instemmen. Dat
instemmingsmoment staat gepland in januari 2022.

Proces binnen de teams
Dit schooljaar staan er drie thema’s (visie-onderwijs-schoolorganisatie) centraal om

antwoord te kunnen geven op de vraag over het onderwijskundige concept van de
fusieschool. Dit onderzoek vindt plaats tijdens gezamenlijke bijeenkomsten en werkgroepen.
Het thema visie is inmiddels in gang gezet met een eerste brainstormsessie met beide
teams over wat we allemaal zien gebeuren in de omgeving, welke maatschappelijke
veranderingen er zijn én wat dat vraagt van een school en het onderwijs anno 2020 e.v.

Ouderbetrokkenheid
We willen u de komende anderhalf jaar regelmatig meenemen in dit proces. Dit doen

wij door u te informeren over de huidige stand van zaken omtrent de voorgenomen fusie,
waar deze brief een voorbeeld van is. Naast het informeren willen wij ook graag uw inbreng
hebben. Tenslotte staat de school er voor de wijk en voor u als ouder. Wij hechten aan wat u
belangrijk vindt in een school. Het blijft in deze Corona-tijden natuurlijk wel een uitdaging om
u goed te bevragen op uw inzichten. Daar zullen wij creatief in moeten zijn.

vragen en antwoorden:

- Er is een verschil in leerlingaantal tussen de beide scholen, hoe gaan we daar
qua besluitvorming mee om?
Beide teams/ scholen hebben evenveel invloed op het proces. Het moet ten slotte de
school van iedereen worden en daar is gelijkwaardigheid erg belangrijk in.

- Hoe gaan we om met de huisvesting als de fusie klaar is en de nieuwbouw nog
niet?
Hier kunnen we nog geen uitspraak over doen, omdat hier meerdere partijen
(waaronder de gemeente Delft)  een rol in spelen. Richting het einde van de
genoemde onderzoeksperiode is er als het goed is ook meer duidelijkheid over de
nieuwbouw. Deze vraag nemen we natuurlijk wel mee tijdens het proces, zodat we
hier in een later stadium goed antwoord op kunnen geven.

- Zijn er alternatieven?
De al onderzochte of nog te onderzoeken alternatieven bekeken zullen in de Fusie
Effect Rapportage staan. Een van de alternatieven is opheffing van één van de twee
scholen. Dit is een ongewenst alternatief o.a. omdat dat de positie van het Openbaar
Onderwijs in Delft verzwakt.



- De MR heeft instemmingsrecht bij de fusie, als een van de MR-en niet instemt,
wat dan?
Dan volgt er een ronde langs de geschillencommissie, die kijkt naar de hardheid en
redelijkheid van de argumenten.

- Ouders hebben bewust voor een van de twee scholen gekozen, hoe wordt hier
rekening mee gehouden?
We gaan u als ouder bevragen naar wat u (heel) belangrijk vindt in de scholen en
naar wat u misschien mist.

- Hoe wordt er rekening gehouden met de belastbaarheid van het personeel
tijdens deze onderzoeksfase?
In het taakbeleid van leerkrachten wordt rekening gehouden met de belasting voor
leerkrachten. We organiseren het zó dat de kwaliteit van ons lesgeven er niet onder
lijdt. Dat blijft natuurlijk het belangrijkste.

- Hoe gaan we om met de oudervereniging van de Simon Carmiggeltschool  en
haar financiën?
Deze vraag wordt meegenomen tijdens het proces.

- Gaan er combinatiegroepen ontstaan na de fusie?
Dat is nu te vroeg om te zeggen, dat hangt af van de hoeveelheid leerlingen uit een
zelfde geboortejaar en het te kiezen onderwijsconcept.

- Wie zijn er betrokken, waar kan ik met mijn vragen terecht?
Betrokken zijn de teams van beide scholen, MR van de Eglantier Tanthof en de MR
van de Simon Carmiggeltschool, fusie begeleider Peter Helmantel en de bestuurder
van Librijn Caroline Versprille. Voor vragen kunt u bij de MR van uw school terecht
en/of de directie van de school.

- Als het tijdspad te krap blijkt, wat wordt er dan gedaan?
Er is aan de voorkant juist voor gekozen om veel tijd te nemen voor dit fusieproces
zodat dit probleem zich niet kan voordoen.

Met vriendelijke groet,

Ook namens fusiebegeleider Peter Helmantel

Ewout van Asperdt


