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personeel en ouders/verzorgers van de leerlingen van de SPOM en Oeverwal
scholen en opvanglocaties
Openingsbijeenkomst, werkgroepen en klankbordgroep

In de nieuwsbrief van begin maart hebben wij u op de hoogte gesteld van het verkennend onderzoek
dat onder leiding van de stuurgroep na de zomervakantie van start gaat om de gevolgen van een
eventuele fusie tussen SPOM Onderwijs en Oeverwal in beeld te brengen.
Voor de uitvoering van het onderzoek zijn inmiddels vier werkgroepen en een klankbordgroep
gevormd waarin belanghebbenden (directies, stafleden, leerkrachten en ouders) zijn betrokken. De
werkgroepen zijn ingericht op de volgende terreinen: 1. Bestuur en organisatie, 2. Personeel en
rechtspositie, 3. Onderwijs, identiteit en eigenheid, 4. Financiën en huisvesting. De toekomstige
inrichting van de raad van toezicht en het college van bestuur wordt door een extern adviseur
begeleid in een aparte commissie governance. Met de klankbordgroep zal de stuurgroep diverse
vraagstukken gaan bespreken om te vernemen welke behoeften en eventuele zorgen er bij de
belanghebbenden leven ten aanzien van het onderzoek.
Komende periode wordt door adviesbureau BDO onderzoek gedaan naar de financiële risico’s van
een fusie. De uitkomsten daarvan zijn direct na de zomervakantie beschikbaar.
Op 28 augustus gaat het verkennend onderzoek officieel van start tijdens de openingsbijeenkomst
die door de stuurgroep wordt georganiseerd voor de werkgroepen en de klankbordgroep. Tijdens de
bijeenkomst wordt informatie gegeven over het proces en krijgen de werkgroepen de gelegenheid
om hun opdracht gezamenlijk te bespreken en een eerste planning te maken. De opdracht die de
werkgroepen meekrijgen is om de huidige situatie te inventariseren en voorstellen te doen voor de
toekomstige situatie. Het belang voor leerlingen, ouders en personeel en de organisatie als geheel
staat daarbij voorop. De klankbordgroep zal tijdens de bijeenkomst stilstaan bij hun rol en de
aandachtspunten die zij zien. De werkgroepen en klankbordgroep presenteren vervolgens hun
aanpak aan elkaar. Daarbij zijn ook de raden van toezicht, directeuren en gemeenschappelijke
medezeggenschapsraden aanwezig.
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SPOM en Oeverwal werken samen aan
goed onderwijs in de regio Maas en Waal

Op grond van de verkenning besluiten de besturen of en hoe de fusie succesvol vormgegeven kan
worden. Pas na een positieve afronding van het medezeggenschapstraject en goedkeuring van de
Minister kan definitief worden besloten om te fuseren.
We begrijpen dat u naar aanleiding van dit bericht mogelijk vragen heeft. U kunt daarmee terecht bij
de beide vertegenwoordigers in de stuurgroep, Gerard van der Burgt namens Stichting Oeverwal en
Lia van Meegen namens Stichting SPOM (beide bereikbaar via het gezamenlijke bestuurskantoor:
0487-541022).
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