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1. Vooraf
De stuurgroep is op woensdag 7 juni jl. bijeen geweest.
Tijdens deze bijeenkomst heeft de stuurgroep het conceptfusierapport en de Fusie Effect Rapportage
(FER) besproken. In het fusierapport zijn de resultaten van de drie werkgroepen verwerkt. Het rapport
is op enkele onderdelen aangepast en vervolgens wordt het rapport aan beide besturen aangeboden.
Indien de besturen het rapport overnemen, zit de opdracht van de stuurgroep erop en kan de
stuurgroep ontbonden worden. De stuurgroep gaat ervan uit dat dit de laatste stuurgroep bijeenkomst
is geweest en dat deze nieuwsbrief de laatste informatievoorziening vanuit de stuurgroep aan de
geledingen betreft.
De informatie zal verder via de besturen verlopen.
2. Verdere procedure
Het definitieve rapport wordt deze week aangeboden aan beide besturen. Hiermee gaat het proces de
besluitvormingsfase in. De besluitvorming vindt afzonderlijk in beide organisaties plaats.
Op basis van het rapport nemen de besturen op korte termijn een voorgenomen besluit en delen het
besluit met elkaar.
Vervolgens worden het rapport en de FER ter instemming aangeboden aan de GMR’en.
Ten aanzien van de FER heeft de GMR een instemmingsbevoegdheid.
De bevoegdheden ten aanzien van het fusierapport zijn gedeeld. De personeelsgeleding heeft een
instemmingsbevoegdheid ten aanzien van de gevolgen voor het personeel, de oudergeleding ten
aanzien van de gevolgen voor ouders en leerlingen.
Na verkregen instemming van de GMR’en nemen de besturen een definitief besluit.
Vervolgens wordt de goedkeuring gevraagd bij de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.
Na verkregen goedkeuring van de Minister kan via een notaris de “nieuwe” statuten en de akte van
overdracht passeren. Hiermee is de fusie een feit en kan verdere implementatie en harmonisatie
plaatsvinden.
3. Tot slot
De stuurgroep hoopt dat u met veel genoegen de nieuwsbrieven heeft gelezen en dat de
informatievoorziening aan uw verwachtingen heeft voldaan.
De stuurgroep dankt allen, die op welke wijze dan ook een bijdrage hebben geleverd aan het
onderzoek. Zonder uw inbreng had het proces niet zo soepel kunnen verlopen.
De constructieve wijze, de openheid en transparantie die tijdens het proces werd waargenomen, geeft
veel vertrouwen voor een mooie toekomst.
Een toekomst voor goed en inspirerend protestants christelijk onderwijs voor de leerlingen die ons zijn
toevertrouwd, daar gaat het uiteindelijk om en dat mag niet uit het oog verloren worden.
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