Nieuwsbrief

6 OKTOBER 2020

op weg naar een nieuwe school voor Haastrecht

De stuurgroep stelt
zich voor
Blz.2

De plannen voor de samenwerkingsschool zijn geformuleerd. De teams zijn
enthousiast. De Medezeggenschapsraden positief gestemd. We zijn onderweg.
Door middel van deze nieuwsbrief informeren we u over het project: de
voorgenomen fusie tussen openbare basisschool De Vlisterstroom en RK
basisschool St.Catharina in Haastrecht. De nieuwsbrief is bedoeld om de ouders van
beide scholen met regelmaat te betrekken bij de voortgang van dit project, maar
(vervolg van blz.1) tegelijkertijd willen we ook andere belangstellenden informeren
over de voorgenomen fusie en de stappen die worden genomen om tot een
samenwerkingsschool in Haastrecht te komen. In dit eerste nummer stellen de
leden van de stuurgroep zich voor en melden we welke stappen er zijn gezet.
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HET ONDERWIJS
GAAT TIJDENS ‘DE
VERBOUWING’
GEWOON DOOR!

De
Medezeggenschapsraden zijn positief
Blz.3

De nieuwsbrief is een
gezamenlijke uitgave
van de Vlisterstroom
en St.Catharina.

R

worden werd weer opgepakt en ik ben trots op de
mensen die het proces opnieuw willen lopen om te
komen tot een veilige leeromgeving en uitdagend
onderwijs in een nieuwe samenwerkingsschool.

Stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit twee bestuurders:
Liesbeth Augustijn, bestuurder van Stichting
Onderwijs Primair en Ellen van den Brand,
bestuurder van De Groeiling. Verder maken
René van Ommeren: directeur van beide
scholen en Riemer Kramer: fusietrajectbegeleider, deel uit van de stuurgroep

René van Ommeren
Even voorstellen, voor zover dat
nodig is. Vanaf 2013 ben ik directeur
van de Catharinaschool. In dat jaar
was er al sprake van samenwerking
tussen de 3 scholen in Haastrecht.
Daar ben ik altijd een groot voorstander van
geweest. Helaas is die samenwerking niet
doorgegaan. Nu staan we voor een samenwerking
tussen de Vlisterstroom en de Catharinaschool. Dat
gaat lukken. Daar ben ik zeker van. Twee
gemotiveerde teams die het geweldig vinden van
elkaar te leren. Dat alles in het belang van de
kinderen. Ik ben de gelukkige om directeur te
mogen zijn van beide teams. Het wordt een
geweldig jaar met een mooie uitkomst: een nieuwe
Samenwerkingsschool!

Liesbeth Augustijn
Als bestuurder van Stichting
Onderwijs Primair vind ik het
waardevol voor de leerlingen van de
Vlisterstroom om opnieuw de
samenwerking te verkennen met het
bestuur van De Groeiling. Duurzame
en vitale organisaties hebben wij als Stichting hoog
in het vaandel en dat kunnen wij voor onze
leerlingen in Haastrecht het beste realiseren door
een samenwerkingsschool te stichten. Qua
kindbeeld en onderwijskundige visie zag ik
overeenkomsten met de St. Catharina dus heb ik
het initiatief genomen de gesprekken die voor mijn
tijd al eens gevoerd werden nieuw leven in te
blazen. Ik ben ervan overtuigd dat de tijd hier nu
rijp voor is en ik vind het mooi om te zien hoe de
twee teams onder leiding van René van Ommeren,
duidelijk naar elkaar toe bewegen! Er staat iets
moois te gebeuren!

Riemer Kramer
Ruim een jaar geleden was ik voor
korte tijd interim-directeur aan OBS
De Vlisterstroom. Nu ben ik terug
als begeleider van een proces dat
moet leiden tot het samengaan van
De Vlisterstroom met basisschool
St.Catharina. Een heel boeiende opdracht en een
groot plezier om af en toe in Haastrecht weer aan
de slag te mogen. René is directeur. Ik niet. Maar
we sparren en overleggen over alles wat met de
fusie te maken heeft en natuurlijk gaan onze
gesprekken af en toe ook over het onderwijs aan
beide scholen. Dat maakt het ook zo interessant,
deze opdracht.
Voor beide besturen en teams bewaak ik de tijdlijn
en ben ik, daar waar dat gewenst is, vraagbaak en
sparring-partner.
We maken er samen iets moois van!

Ellen van den Brand
Toen ik vorig jaar, als nieuwe
bestuurder bij De Groeiling, voor
het eerst door de school liep, zag
ik blije leerlingen en enthousiaste
leerkrachten die eigentijds
onderwijs gaven. Aan niets was te zien dat hier
twee teams van verschillende besturen aan het
werk waren. Wat ik wél zag was de extra inzet van
beide teams en de vele taken die zij, vanwege de
kleinschaligheid, erbij deden. Die tijd en energie
zouden zij liever steken in het geven van nóg beter
onderwijs. Het plan om samen één school te
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en St.Catharina zo weinig mogelijk worden belast
met ‘fusie-zaken’. Wel zullen er werkgroepen
worden ingericht om de samenwerking vorm te
geven en daar zullen in ieder geval medewerkers van
beide scholen deel vanuit maken, maar we zorgen er
met z’n allen voor dat leerlingen weinig of niets van
die inspanningen merken en dat juffen en meesters
voornamelijk bezig zijn met hun prachtige vak:
onderwijs voor alle kinderen.

De Medezeggenschapsraden ondertekenen
de intentieverklaring

FER naar gemeente
FER staat voor: fusie-effect-rapportage. Een
document dat onder andere nodig is om
belanghebbende partijen inzicht te geven in
de motieven, doelen en effecten van een
fusie. Het is belangrijk dat er helderheid
bestaat over alle zaken die met de fusie te
maken hebben, want daarmee bevorder je
draagvlak voor de plannen. De FER is een
instrument om die helderheid te geven. Aan
het College van B&W van de betrokken
gemeente wordt bij een scholenfusie
gevraagd een positief advies uit te brengen op
het voorgenomen besluit. Ook daarvoor is een
fusie effectrapportage nodig.
Eind september is de FER toegestuurd aan de
Gemeente.

De MR-en overhandigen de intentieverklaring aan de directie

Op 26 september hebben beide
Medezeggenschapsraden de intentieverklaring
ondertekend. Daarmee hebben zij hun akkoord
gegeven voor het onderzoek naar de haalbaarheid
van de fusie om te komen tot een samenwerkingsschool. Dat onderzoek bestaat uit vele stappen
waarvan er nu een aantal zijn genomen. Deze eerste
stap is er één van belang, dus een foto is zeker op
z’n plaats!
In het hele proces van de fusie hebben beide MR-en
als officiële vertegenwoordigingen van ouders en
personeel, een belangrijke rol. Ze zullen daarom ook
nauw betrokken blijven bij alle stappen die moeten
worden genomen.

Het onderwijs gaat ‘tijdens de verbouwing’
gewoon door!
Het is een fikse operatie, zo’n fusieproces en het
vraagt van iedereen een behoorlijke inzet en veel
energie. Daarom is het goed dat in ieder geval de
taken en de verantwoordelijkheden goed verdeeld
zijn. Want vanzelfsprekend moet het onderwijs aan
beide scholen ook in dit schooljaar gewoon
doorgaan. Daarom zal directeur René zich
concentreren op de dagelijkse leiding aan beide
scholen en zullen de leerkrachten van Vlisterstroom
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TWEEDAAGSE STUDIEBIJEENKOMST 26 EN 27 OKTOBER
U heeft de data vast al in de agenda staan, want op 26 en 27 oktober zijn de leerlingen vrij van school. Op die
dagen gaan beide teams aan de slag om de bouwstenen voor de nieuwe school te bepalen. Ze krijgen daarbij
een steuntje in de rug van Ellen Roelofs, een onderwijskundig inspirator.
Op de tweede dag richten we de werkgroepen in die vanaf de herfstvakantie aan de slag kunnen met het
bouwen van het concept van de nieuwe school.
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