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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
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Eind maart bent u in een brief geïnformeerd over de vervolgstappen die de
schoolbesturen en Kids2b hebben gezet om tot verdere samenwerking tussen de
beide scholen & kinderopvang te komen. Inmiddels is een externe projectleider,
Ronald de Bie, aan de slag gegaan. Ronald is gestart met een kennismakingsronde
en werkt momenteel in samenspraak met betrokkenen een projectplan uit. Ronald
wil op 16 mei dit plan van aanpak bespreken met vertegenwoordigers van de
MR’en, ouderwerkgroep, directeuren.
U wordt na 16 mei met regelmaat geïnformeerd over de vervolgstappen. Voor
eventuele vragen kunt u terecht bij uw eigen directeur, projectleider Ronald de Bie
(RdeBie@pentarho.nl) of bij een MR-lid van uw school.
Namens Stichting Marenland, Stichting Noordkwartier en Kids2b,
Andries Broekhuizen, directeur Rengersborg
Arjan van der Kooi, directeur Ripperdaborg
Giena van der Veen, algemeen directeur/bestuurder Kids2b
Even voorstellen
Beste Ouders,
Zoals u misschien heeft vernomen hebben de samenwerkende besturen mij
gevraagd om de rol van projectleider te vervullen voor het toekomsttraject rondom
onderwijs en kinderopvang in Farmsum.
Mijn naam is Ronald de Bie, ben woonachtig in Zwolle. Ik heb daar 20 jaar in het
basisonderwijs gewerkt, waarvan zo’n 15 jaar als directeur van verschillende scholen.
Daarnaast heb ik in het hele land veel scholen geadviseerd op het gebied van
samenwerking in het kader van de Brede School en ben ik interim-directeur op
verschillende scholen geweest.

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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Sinds 3 jaar heb ik geen eigen scholen meer en houd me vooral bezig met
samenwerkings-vraagstukken, fusies in het basisonderwijs en de vorming van
kindvoorzieningen.
Mijn taak zal het zijn om samen met alle belanghebbenden een goed
samenwerkingstraject uit te zetten. Hierbij is het van groot belang de kaders duidelijk
te hebben en goed te communiceren. Op dit moment spreek ik met directeuren en
bestuurders, binnenkort met teams en MR-en van de scholen. Na de meivakantie
zullen we u verder informeren over de concreet te nemen stappen. Wat mij erg
aanspreekt in dit traject is dat de noodzaak en wil om samen te werken duidelijk
naar voren komt, zowel bij ouders als bij de teams. Dit is een prima uitgangspunt om
te komen tot een goede samenwerking.
Ik ga ervan uit dat ik u binnenkort kan ontmoeten op een informatieavond, we gaan
deze zo gauw mogelijk plannen. We zullen u zoveel mogelijk op de hoogte houden
van alle ontwikkelingen via deze nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet
Ronald de Bie
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