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IEDER KIND, ELKE DAG, EEN ☺ GEVOEL 

wjw 9, week 51, 20 december 2019 

 

 
   

6 januari 2020 
 

 

Eerste schooldag na de vakantie 

 
Beste ouders,  
 

De kerstvakantie is begonnen. De kinderen en wij hebben gisteren genoten van een heerlijk kerstdiner en de 
theatervoorstelling was een groot succes.   

De ouderraad wil ik op deze plaats heel hartelijk danken voor al het werk wat zij het eerste halfjaar verzet hebben. Alle 
activiteiten waren een succes. Verder wil ik ook alle ouders bedanken die geholpen hebben, zowel rondom Sint als nu 

rondom Kerst.  
 

Nu is het tijd om uit te rusten en te genieten van de feestdagen. Ik wens u hele mooie dagen toe. De kinderen zien wij 
graag op 6 januari weer op school. Op deze eerste schooldag van het nieuwe kalenderjaar zal de leerkracht met de 

kinderen in de klas toasten op het nieuwe jaar. Zij krijgen een Kniepertje met slagroom en iets te drinken. Het is dus niet 
nodig dat de kinderen eten en drinken meenemen.  
 

Vanaf het nieuwe jaar hebben wij een nieuwe afspraak rondom de verjaardag van uw kind(eren). Wij vragen u om 
alleen een (kleine) traktatie mee te geven voor de kinderen in de klas en de traktatie voor broer(tje) en/of zus(je) thuis 

te geven. Dit onder andere om scheve gezichten te voorkomen.  
 

 
Hieronder geef ik u een samenvatting van de ouderavonden die door de besturen georganiseerd zijn.  

 
In gesprek met ouders over bestuurlijke fusie vier schoolbesturen 
  

De besturen van stichting Floréo, Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en VCO De 
Kring doen sinds april van dit jaar onderzoek naar een bestuurlijke fusie. Op 26 en 28 november jl. bezochten zo’n 65 

ouders en verzorgers van de 31 scholen de ouderinformatieavonden in het Bres Theater in Brielle respectievelijk 
Droogdok Jan Blanken in Hellevoetsluis. De directeuren en bestuurders informeerden hen over het waarom van de 

bestuurlijke fusie en de onderwijskansen die er liggen. Ook kregen ouders en verzorgers de gelegenheid hun input te 
geven ten aanzien van de onderstaande drie thema’s: 

  

1. Onderwijskwaliteit  

2. Identiteit  

3. Ouderbetrokkenheid 

Over het algemeen wordt de voorgenomen bestuurlijke fusie als positief ervaren. Er werden goede ideeën en adviezen 
ingebracht, zoals het uitwisselen van kennis tussen de leerkrachten onderling en het meer gebruik maken van 

vakleerkrachten. Ook werd het zeker stellen van de eigenheid en identiteit van iedere school als belangrijk punt 
genoemd. Daarnaast waren er goede tips en aanbevelingen als input voor het beleid op ouderbetrokkenheid. Onder 

andere door regelmatiger contact te hebben met ouders en hen meer te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen en 
daarvoor klankbordgroepen in het leven te roepen. Ook stelden ouders en verzorgers vragen. Voor de antwoorden op de 

veel gestelde vragen gaat u naar:  
 

https://www.stichtingfloreo.nl/wp-content/uploads/Veel-gestelde-vragen-beoogde-fusie-10-december-2019-DEF.pdf 
 
 

  

https://www.stichtingfloreo.nl/wp-content/uploads/Veel-gestelde-vragen-beoogde-fusie-10-december-2019-DEF.pdf
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Tijdspad 
Het onderzoek naar de beoogde bestuurlijke fusie zit in de afrondende fase en leidt tot een zogenoemde Fusie-Effect 

Rapportage (FER). In dit rapport worden de gevolgen van de fusie beschreven. De stichting Floréo maakt een dubbel 
fusieproces door. Dit betreft het hierboven genoemde fusieproces van de vier schoolbesturen op Voorne-Putten 

Rozenburg en een fusieproces voor de twee scholen in Maassluis. Op 4 december is gebleken dat bij het proces in 
Maassluis er een onvoorziene ontwikkeling is. De bestuurders hebben in overleg met de voorzitters van de raden van 

toezicht en beheer besloten dat er meer tijd nodig is om dit te verwerken in de FER. Dit betekent dat de start van het 
besluitvormingsproces met een gezamenlijke GMR-vergadering op 10 december 2019 verplaatst is naar januari 2020. 
  

De schoolbestuurders hadden graag de FER vanaf 10 december gepresenteerd, maar het zorgvuldig omgaan met dit 
proces gaat voor snelheid. Zodra er meer bekend is over het nieuwe tijdspad, zullen de bestuurders iedereen, ook u als 

ouders en verzorgers, hierover informeren.  
 

 

 
 

Het team wenst u hele fijne dagen en alle goeds voor 2020! 


