Beste ouder/verzorger,
Middels deze nieuwsbrief wil ik u op de hoogte te brengen van de fusiebesprekingen tussen de
verschillende bijzonder onderwijsstichtingen in Uithoorn, waar ook de school van uw kind deel van
uitmaakt. Deze besprekingen vinden plaats 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.
We zijn dit jaar begonnen met de intensivering van de samenwerking tussen het ICBO en de SKOK
en deden dat vanuit de verwachting dat samenwerking veel voordelen zou opleveren. Later in dit
jaar werd vanuit de SJU de wens uitgesproken om aan te mogen sluiten bij de samenwerking tussen
het ICBO en de SKOK. Het bestuur van de SJU heeft dit besluit genomen vanwege de risico’s die
een zogenaamde éénpitter loopt. De risico’s om zelfstandig te kunnen blijven voortbestaan zijn te
groot. De besturen van het ICBO en de SKOK hebben positief gereageerd op deze wens, omdat het
in stand houden van diverse vormen van onderwijs in Uithoorn, waaronder het Jenaplanonderwijs,
voor de besturen erg belangrijk is.
Bij de intensivering van de samenwerking 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.
Een mooi voorbeeld van deze samenwerking is het tot stand komen van het Koersplan 2018-2022
met als motto: “Durf jezelf te zijn”. In dit Koersplan hebben de twee stichtingen ICBO en SKOK
gezamenlijk keuzes gemaakt waar zij over vier jaar willen staan. De SJU heeft zijn commitment aan
dit Koersplan gegeven en onderschrijft de onderliggende cultuur.
Door deze intensieve samenwerking, die heel soepel en als bijna vanzelfsprekend voelt en verloopt,
werd al snel de vraag gesteld of een fusie tussen de twee en uiteindelijk drie stichtingen niet
wenselijk zou zijn, ook omdat er al sprake is van bestuurlijke samenwerking op meerdere andere
gebieden. Zo is er al voor beide stichtingen, ICBO en SKOK, één directeur-bestuurder, is er één
gezamenlijke invalpool en wordt er gebruik gemaakt van één administratiekantoor. Veel
beleidsstukken zijn of worden geharmoniseerd en dit betekent in de praktijk dat er binnen de beide
stichtingen op dezelfde wijze wordt gewerkt.

Een fusie heeft echter niet altijd een positieve gevoelswaarde. Vaak is de eerste gedachte: “wat
raken we kwijt, wat moeten we opgeven?”, in plaats van: “Wat zou de meerwaarde kunnen zijn?”.
Daarnaast zijn er gevoelens die ruimte moeten krijgen en die gaan over identiteit, binding en
verbondenheid aan de stichting, de wijk en het dorp.
De belangrijkste vraag die we daarom beantwoord willen zien is: “Wat is de meerwaarde?”
Ligt de meerwaarde in het verbeteren van de onderwijskwaliteit? Goed werkgeverschap? Het
toekomstbestendig maken? Of is het een mix van deze drie?:
1
Info voor ouders en verzorgers

Bovenstaande was voldoende om het voorstel richting de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraden te doen om een haalbaarheidsonderzoek te starten naar de mogelijke
voordelen en nadelen van een fusie. De GMR heeft hier instemming aan verleend en het onderzoek
is inmiddels opgestart.
Voor u als ouder/verzorger verandert er bij een eventuele 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 bestaat
dan echter uit een aantal scholen extra en krijgt een andere naam.
Wij willen u desalniettemin in de gelegenheid stellen om uw zienswijze kenbaar te maken.
Misschien wilt u iets meegeven voor het onderzoek. Mogelijk heeft u een vraag die u graag
beantwoord zou willen zien of wilt u uw mening met ons delen. De stuurgroep die het fusieproces
begeleidt hecht veel waarde aan uw mening en nodigt u dan ook uit om gebruik te maken van deze
mogelijkheid door een mail te sturen naar:
haalbaarheidsonderzoekfusie@gmail.com
Vermeld in uw mail uw naam en adres. Uw reactie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en niet met
derden gedeeld. Anonieme reacties worden niet in behandeling genomen.
We hopen u zo voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
Met vriendelijke groet,
Mogens Domela Nieuwenhuis
Directeur-bestuurder ICBO SKOK
Anke de Graaf
Directeur t Startnest.
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