BorgenNieuws
Informatie over het onderzoek opgezet door de Medezeggenschapsraden van Openbare
Dalton Basisschool Ripperdaborg en Christelijke Basisschool Rengersborg naar mogelijke
toekomstige samenwerking in verband met krimp in Farmsum

Samenwerking scholen & kinderopvang
Farmsum

24 mei 2013

Beste ouders,
Deze week heeft de eerste projectgroepvergadering betreffende het
samenwerkingstraject Farmsum plaatsgevonden. In deze projectgroep zitten de
directeuren, leerkrachten, MR-leden en leden van de ouderwerkgroep van beide
scholen.
Zoals afgesproken willen we u zo goed mogelijk op de hoogte houden via het
Borgennieuws.
Zoals al eerder is gezegd vinden alle betrokkenen dat samenwerking de enige
oplossing is om het hoofd te kunnen biezen aan de situatie van krimp waar we mee
te maken hebben. We vinden dat kwaliteit boven snelheid moet gaan maar willen
wel de eerste stappen gaan zetten.
Het uiteindelijke doel is om een school te realiseren waar beide identiteiten tot hun
recht kunnen komen en de samenwerking (nog) meer kwaliteit biedt dan wat we nu
kunnen realiseren. Deze samenwerking biedt een nieuwe kans om het onderwijs en
de opvang nog beter en aantrekkelijker te maken voor nieuwe ouders waardoor we
verwachten dat meer ouders gaan kiezen voor onze scholen en opvang. Daar is
iedereen het over eens.
We willen deze samenwerking gefaseerd gaan invoeren. Er moet tijd zijn om zaken
goed te regelen en af te spreken. Deze samenwerking kan uiteindelijk leiden tot een
formele fusie. We onderzoeken wat de consequenties hiervan zijn en wat een goed
moment is. Dat zou 1 augustus 2014 kunnen zijn, het kan ook later worden. Dat wil
niet zeggen dat we op dat moment alle groepen ook moeten samenvoegen. Het
kan zo zijn dat we ervoor kiezen voorlopig nog groepen apart te houden als ons dat
verstandig lijkt.

Nadere informatie is te verkrijgen bij de MR-leden van de Ripperdaborg: René Bultstra (voorzitter), Roelf
Elema, Astrid Faber, Margriet Luijmers, Bianca Meintsmaen Arjan v.d. Kooi, en bij de MR-leden van de
Rengersborg: Hans Wubbolts (voorzitter), Allan Varkevisser, Margriet Faber en Nelleke Bos.
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We onderzoeken op dit moment of het mogelijk, wenselijk en verstandig is om per
01-08-2013 de groepen 1 en 2 van beide scholen samen te voegen. Hiervoor
hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd:
-

-

-

Beide identiteiten moeten volledig tot hun recht komen in de groepen
De kwaliteiten van het onderwijs van beide locaties moeten samengevoegd
worden waardoor we de beste onderwijsinhoudelijke elementen krijgen in
deze groepen
We willen een gelijke verdeling van leerkrachten van beide locaties over de
groepen om ervoor te zorgen dat de voornoemde punten maximaal tot hun
recht kunnen komen
We moeten onderzoeken welke locatie hiervoor het meest geschikt is. Het
gebouw van de Ripperdaborg ligt het meest voor de hand omdat dit de
meeste ruimte biedt, van betere kwaliteit is en naar alle waarschijnlijkheid de
toekomstige locatie van de samenwerkingsschool zal zijn.

We verwachten niet dat we een uitwerking tot in details kunnen realiseren voor de
zomervakantie. De projectgroep heeft werkgroepen ingericht die op korte termijn
een set van werkbare afspraken maakt, een document wat aangeeft hoe we tegen
de punten aankijken. Het volgende schooljaar en de tijd daarna kunnen we
gebruiken om de samenwerking meer vorm te geven en de zaken verder uit te
werken. Dit document gaat naar de MR-en van de scholen die hier mee in moeten
stemmen. Daarna leggen we het als een advies voor aan de besturen van de
scholen. Zij nemen de beslissing.
We gaan ervan uit dat we half juni een ouderinformatieavond kunnen beleggen
voor alle ouders van beide scholen waarin we u zullen informeren. Tot die tijd
houden we u op de hoogte via het Borgennieuws. U kunt natuurlijk altijd met vragen
terecht bij de directie, leerkrachten en MR-leden van de scholen.
Ik wens iedereen een fijn en vooral droog weekend.
Met vriendelijke groet
Ronald de Bie
Projectleider KindvoorzieningFarmsum

Pagina 2

