Uithoorn, 13 november 2018

Aan de ouders/verzorgers,

Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de fusiebesprekingen
tussen de verschillende bijzonder onderwijsstichtingen in Uithoorn, waar ook de school van
uw kind deel van uitmaakt.
Net na de zomervakantie hebben wij u op de hoogte gebracht van de fusiebesprekingen
tussen drie stichtingen, te weten het ICBO (Interconfessioneel basisonderwijs Uithoorn), de
SKOK (Stichting katholiek onderwijs de Kwakel) en de SJU (Stichting Jenaplanonderwijs
Uithoorn).
De stichting ICBO heeft drie scholen, het Duet, De Vuurvogel en De Kwikstaart. De stichting
SKOK heeft twee scholen, De Zon en De Springschans, en de stichting SJU heeft één school,
’t Startnest.
De afgelopen periode zijn er verschillende haalbaarheidsonderzoeken gedaan naar de
consequenties van een mogelijke fusie en is er een financieel onderzoek uitgevoerd.
Bij deze onderzoeken hebben we steeds de leerling centraal gesteld. Het ging bij de
samenwerking dan ook niet om de individuele stichtingsbelangen, maar om de leerling. Het
onderwijs dient in het belang van de leerling te denken en te handelen.
Ik kan u meedelen dat de onderzoeken hebben aangetoond dat er enkel positieve effecten
zullen optreden bij een fusie. De haalbaarheidsonderzoeken zijn besproken met en tussen de
besturen, de medezeggenschapsraden, vakbonden en directie.
Het resultaat van deze onderzoeken en besprekingen is dat alle partijen instemming hebben
gegeven aan een fusie tussen de drie besturen, in het belang van de leerlingen,
ouders/verzorgers en medewerkers.
Dit betekent dat de school van uw kind met ingang van 1 januari 2019 onder een nieuw
bestuur zal gaan vallen. De bestaande bestuursnamen komen dan te vervallen en maken
plaats voor een nieuwe naam:

Voor u als ouder/verzorger verandert er bij deze fusie niets. Uw kind blijft gewoon op
dezelfde school, met dezelfde naam, dezelfde leerkrachten, dezelfde directeur en in
dezelfde wijk.
Ook de cultuur van de school verandert niet. De besturen vinden het belangrijk dat de
scholen hun specifieke cultuur en profiel behouden, nu en in de toekomst. De
overkoepelende stichting echter krijgt een nieuwe naam en zal bestaan uit zes scholen.
De besturen en de medezeggenschapsraden zijn er trots op dat deze keuze in het belang van
de kinderen en de medewerkers in goede harmonie tot stand is gekomen en danken
iedereen voor het mogelijk maken van deze keuze.
Op naar een gezonde en mooie toekomst, iedere dag een beetje Wijzer en samen verbonden
door de Amstel!
Met vriendelijke groet, namens de drie besturen, de medezeggenschapsraden en de directie,
Mogens Domela Nieuwenhuis
Directeur-bestuurder
Anke de Graaf
Directeur ‘t Startnest

