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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

Beste ouders,
Zo’n zes weken geleden zijn we gestart met de samenwerkingsgroepen 1 tm 4. De kinderen
van de Rengersborg en de Ripperdaborg uit deze groepen hebben nu gezamenlijk les.
Leerkrachten van beide scholen geven les aan deze groepen. We zijn erg tevreden met het
verloop van deze ontwikkeling. We zien dat de gewenning bij de kinderen erg snel heeft
plaatsgevonden. Ook de leerkrachten zijn snel in hun rol gegroeid. Het verloopt prima. We
krijgen positieve reacties van ouders over hoe een en ander georganiseerd is.
Praktisch gezien worden veel zaken steeds meer op elkaar afgestemd. Op dit moment zijn we
bezig om bijvoorbeeld het overblijven ook te centraliseren. De overige groepen gaan ook
steeds meer samenwerken vooruitlopend op de volledige samenvoeging met ingang van het
nieuwe schooljaar.
Inmiddels is de procedure rondom de benoeming van een directeur voor de
samenwerkingsschool gestart. Zoals gebruikelijk kunnen we over de inhoud geen
mededelingen doen, wel kunnen we melden dat er een benoemingsadviescommissie is die
zich bezighoudt met deze procedure. We hopen op redelijk korte termijn hier iets over te
kunnen melden.
Ook de voorbereidingen voor de groepsindeling voor volgend schooljaar zijn in gang. Voor
basisscholen is dit altijd een ingewikkeld proces, u kunt zich voorstellen dat het voor een
fusieschool nog gecompliceerder is. Binnen de projectgroep wordt gesproken over
uitgangspunten voor de groepsindeling, scenario’swordenuitgewerktterwijldefinanciële
kant van de zaak ook de nodige aandacht vraagt.
Op het gebied van huisvesting gebeurt er op dit moment ook veel. Zoals bekend zal de
samenwerkingsschool uiteindelijk in het gebouw van de Ripperdaborg gehuisvest worden. Er
zal nog wel het een en ander moeten gebeuren. Enig onderhoud in wat voor mate dan ook is
opzijnplaats.Ubegrijptdathethiermeteenoverfinanciëngaat.Opditmomentzijnwein
gesprek met de gemeente en de bestuurders om te kijken hoe en wat op welke termijn
gerealiseerd kan worden. Complicerende factor is dat de verkiezingen ervoor gezorgd hebben
dat wellicht beleid ten aanzien van huisvesting anders kan uitpakken dan voorheen voorzien
was. Een leuke klus dus.
Inmiddels vergaderen de MR-en en de OR-en gezamenlijk. Er wordt nagedacht over hoe dit in
detoekomstookgeformaliseerdkanworden.UiteindelijkkomternatuurlijkéénMRenéén
OR. Dit betekent dat in ieder geval voor de MR er nieuwe verkiezingen moeten gaan

plaatsvinden. De MR is op dit moment bezig met het bedenken van een procedure hiervoor.
BijdeORmoetgoedgekekenwordenhoeomgegaanwordtmetdeactiviteitenzodathieréén
lijn in komt, daarnaast moet uitgezocht worden hoe om te gaan met de ouderbijdrage.
De werkgroep identiteit is hard aan het werk om een startdocument te schrijven dat
richtinggevend voor visie en identiteit in de samenwerkingsschool. Dit document wordt als
basis gebruikt voor toekomstige beslissingen. De gezamenlijke teams hebben volgende week
een vergadering om dit document met elkaar te bespreken.
Ondertussen heeft er ook nog even een inspectiebezoek plaatsgevonden op de Ripperdaborg.
We zijn erg verheugd om u te kunnen melden dat dit inspectiebezoek goed is verlopen. Met
name omdat het een onverwachts inspectiebezoek was (de inspectie bezoekt op dit moment
willekeurig onverwachts scholen in het hele land) en dus geen tijd voor voorbereiding was
zijn we erg tevreden met het resultaat. De Ripperdaborg heeft volgens de inspectie zijn
zaakjes in voldoende mate op orde, krijgt dan ook een basisarrangement.
U ziet, op dit moment gebeurt er heel veel binnen onze samenwerkingsschool. Voor ons is het
erg belangrijk dat ondertussen de kinderen gewoon goed les krijgen in een prettige omgeving.
Hier doen we heel erg ons best voor. Het is fijn om te horen dat dit door ouders gewaardeerd
en bevestigd wordt.
We hebben een ouderavond gepland op 20 mei a.s. Graag willen we u op deze avond verder
informeren over de vorm en inrichting van de samenwerkingsschool. Hopelijk kunnen we u
dan meer informatie geven over de situatie na 1 augustus 2014. Zet u deze avond vast in uw
agenda?
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