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personeel en ouders/verzorgers van de leerlingen van de SPOM en Oeverwal
scholen en opvanglocaties
Succesvolle startbijeenkomst fusieonderzoek

Het nieuwe schooljaar is voor iedereen in volle gang en inmiddels zijn er ook vervolgstappen gezet in
het onderzoek naar de mogelijke fusie tussen Oeverwal en SPOM. Op 28 augustus jl. heeft de
openingsbijeenkomst voor het verkennend onderzoek naar de gevolgen van een fusie tussen de twee
besturen plaatsgevonden.
Tijdens die bijeenkomst hebben de leden van de klankbordgroep, commissie governance en vier
werkgroepen nader kennis met elkaar gemaakt. Daarna hebben ze zich gebogen over de
onderzoeksopdracht en de eerste plannen evenals een taakverdeling van de werkzaamheden
gemaakt. In aanwezigheid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, directeuren en de
raden van toezicht heeft iedere groep hun aanpak gepresenteerd. Er was veel enthousiasme
waarneembaar, maar ook bewustzijn van de tijd die in het onderzoek moet worden gestoken om het
zorgvuldig uit te voeren. Goede communicatie over het proces naar de belanghebbenden is als
belangrijkste aandachtspunt benoemd.
In onderstaande tabel is de samenstelling van de klankbordgroep, werkgroepen en commissie
governance weergegeven.

Klankbordgroep
Werkgroep bestuur en organisatie
Werkgroep personeel en rechtspositie
Werkgroep onderwijs, identiteit en eigenheid
Werkgroep financiën en huisvesting
Commissie governance
(deze commissie onderzoekt de toekomstige
inrichting van de raad van toezicht en het
college van bestuur)
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2 ouders, 2 directeuren en 3 teamleden (o.a.
(G)MR)
4 directeuren en 1 teamlid (GMR)
2 directeuren, 2 teamleden (o.a. GMR) en 2
stafmedewerkers
3 directeuren, 1 teamlid en 2 stafmedewerkers
2 directeuren en 1 stafmedewerker
4 leden van de raden van toezicht, 2
bestuurders, externe deskundige

SPOM en Oeverwal werken samen aan
goed onderwijs in de regio Maas en Waal

In februari 2019 verwerkt de stuurgroep alle resultaten in een fusie-effectrapportage. Wanneer op
basis van de inbreng van de werkgroepen, commissie governance en klankbordgroep blijkt dat de
fusie succesvol kan worden vormgegeven, wordt het rapport ter instemming voorgelegd aan de
afzonderlijke gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR-en). Pas na een positieve
afronding van het medezeggenschapstraject, akkoord van de raden van toezicht, gemeenten,
vakbonden 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 Oeverwal en Lia van
Meegen namens SPOM (beiden bereikbaar via het gezamenlijke bestuurskantoor: 0487-541022).
Met vriendelijke groet,
Namens de stuurgroep

Lia van Meegen
Voorzitter College van Bestuur SPOM

Gerard van der Burgt
Directeur-bestuurder Oeverwal

