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SPO De Liemers, Stichting Proles en Stichting ABOL zijn met elkaar in gesprek over bestuurlijke samenwerking.
Via deze nieuwsbrief worden alle ouders geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom dit proces.

WAAR GAAT DIT OVER ER?
In de Liemers zijn er circa 40 basisscholen. Sommige
scholen zijn zogenaamde éénpitters, dat wil zeggen
dat er één school onder één bestuur valt. De meeste
scholen vallen echter onder een van de drie besturen die de verantwoordelijkheid hebben voor meerdere scholen. Twee van de drie besturen, te weten
SPO De Liemers en Proles/ABOL, hebben het voornemen met elkaar te gaan fuseren om daarmee een
sterke professionele onderwijsorganisatie te zijn die
nog beter antwoord kan geven op vragen die op ons
afkomen over krimp van leerlingenaantal, onderwijskwaliteit, onderwijsvernieuwing en ook betaalbaarheid.

SCHOLEN EN BESTUREN
Hiernaast ziet u een overzicht van de betreffende
scholen van SPO De Liemers en Proles/ABOL opgedeeld in de gemeenten waarin ze vertegenwoordigd
zijn.
We hebben het hier in het totaal over 25 schoollocaties: SPO De Liemers heeft katholieke scholen, protestants-christelijke scholen en interconfessionele
scholen; Stichting Proles heeft openbare scholen en
katholieke scholen. Samen is het scholenaanbod dus
zeer divers. We hebben bij elkaar opgeteld een kleine 5000 leerlingen verdeeld over 5 gemeenten (na
het samengaan van Zevenaar en Rijnwaarden nog 4).

SCHOLEN PER 1 OKTOBER 2017
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GEMEENTE
DUIVEN
OBS IKC Het Klokhuis
OBS Toermalijn
OBS IKC Wereldwijzer
PC De Wiekslag
PC IKC Het Veer
MONTFERLAND
RK IKC De Expeditie
RK BS De Ontdekking
RK IKC De Toorts
RK Sint Jozef
WESTERVOORT
OBS IKC Het Ravelijn
OBS Montessorischool Westervoort

Proles
Proles
2
Proles
Proles
Proles
Proles
ABOL
Proles
Proles
SPO De Liemers
SPO De Liemers
SPO De Liemers
SPO De Liemers
SPO De Liemers
SPO De Liemers
SPO De Liemers
14

ZEVENAAR/RIJNWAARDEN
RK De Tragellijn
Samenwerkingsschool Sprankel
RK St Willibrordus, nevenvestiging Tragellijn
RK 't Scathe
AB Sterrenschool
OBS Het Kofschip
OBS IKC De Carrousel
RK De Trompetter
PC Ds. Jonkersschool
RK St Martinusschool
RK Lindenhage
RK IKC De Wissel
IKC De Tamboerijn
RK De Bem

STERRENSCHOOL
Een aparte plaats wordt er ingenomen door Sterrenschool in Zevenaar. Formeel is Sterrenschool een
zelfstandige school, een éénpitter dus. ABOL, het
bestuur van Sterrenschool, heeft echter een formele
relatie met Proles waardoor het bestuur van Proles
ook het bestuur van ABOL is. Het is de bedoeling dat
in deze fusie ABOL ook deelneemt en zo onderdeel
wordt van de nieuwe organisatie.

WAT GEBEURT ER?
De besturen hebben onder leiding van een procesbegeleider een traject in gang gezet waarbij ze, samen met de geledingen zoals de toezichthouders,
medezeggenschapsorganen en personeelsleden stap
voor stap werken aan het vormgeven van die nieuwe
organisatie.
Uiteraard is dat een zorgvuldig proces waarin het
over onderwijs gaat, over huisvesting en over de
consequenties voor personeelseden. Kinderen en
ouders zullen er niet veel van merken. Het is een
besturenfusie, geen scholenfusie. Natuurlijk zal er
een nieuwe naam komen voor de stichting en zullen
er op hoofdlijnen zaken worden geharmoniseerd.
Wat we echter ook willen is de diversiteit van het
scholenaanbod zoveel mogelijk in stand houden en
mogelijk zelfs versterken.

dezeggenschapsorganen. Als die allemaal akkoord
gaan moeten de toezichthouders de FER nog goedkeuren. Vervolgens kunnen de bestuurders de fusie
formaliseren. De fusiedatum is dan 1-8-2018.

WIE ZIJN DE BESTUURDERS?
Onder aan deze brief leest u onze namen, maar wie
zijn we eigenlijk? Wij zijn Toon Geluk, bestuurder
van SPO De Liemers en Pieter-Jan Buhler, directeurbestuurder van Proles/ABOL. Wij zijn met elkaar in
gesprek gegaan omdat we kansen zien voor onze
organisaties en uiteraard de scholen daarbinnen. We
willen verder kijken dan onze eigen organisaties, niet
zozeer omdat het moet of niet anders kan, maar
vooral omdat we dat samen willen en vooruit willen
kijken.

SAMEN WERKEN AAN EIGEN WIJSHEID
Onze missie is Samen Werken aan Eigen Wijsheid en
om dat dat te realiseren is het belangrijk dat het
onderwijskundige, personele en financiële beleid op
elkaar afgestemd wordt. We willen geen eenheidsworst maar een aanbod in verscheidenheid waarin
we door samen op te trekken een antwoord bieden
op de vraag naar zo goed mogelijk onderwijs. Thuisnabij indien mogelijk en met de intentie om door
samenwerking onze kwaliteit te behouden en te
versterken.

HOE GAAT HET NU VERDER?
Er is heel veel voorwerk verricht door alle partijen.
We hebben samengewerkt met schooldirecteuren,
vertegenwoordigers van de (G)MR’s, toezichthouders en de medewerkers van beide bestuursbureaus
om het fusierapport te schrijven. Nu worden daarbij
de laatste puntjes op de i gezet en vragen we zoals
gezegd formeel om goedkeuring.

FUSIERAPPORT
De besturen maken samen een rapport waarin de
effecten van de fusie worden beschreven. Dat rapport moet worden voorgelegd aan de eigen medezeggenschapsorganen en de toezichthouders en
daarnaast aan de gemeenten waarin we werken. Als
die allemaal akkoord gaan kunnen we de fusie verder in gang zetten.

Daarnaast wordt nu op allerlei gebieden nagedacht
over het beleid en de werkwijze van de nieuwe organisatie. We merken nu al dat we veel van en aan
elkaar kunnen leren en dat de samenwerking leidt
tot professionele, nieuwe organisatie. Dit is een
spannend en dynamisch proces waarover we u natuurlijk op de hoogte zullen houden.

Concreet zullen we een dezer dagen de Fusie Effect
Rapportage (FER) voorleggen aan de vijf gemeenten.
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TOT SLOT
We willen u als ouders van onze leerlingen informeren over de fusiestappen die we hebben gezet en die
we nog gaan zetten. Hoewel onze leerlingen en u als
ouders niet veel van de fusie gaan merken bent u nu
toch op de hoogte. Mocht u vragen hebben dan kunt
u bij de schooldirecteur terecht maar ook bij ons als
bestuurders. Wij staan u graag te woord. U kunt
mailen naar bestuur@spodeliemers.nl en/of pieterjanbuhler@stichtingproles.nl

EEN NIEUWE NAAM
Als het fusieproces goed kan worden afgerond (en
daar gaan we natuurlijk van uit: de formele instanties moeten hun akkoord nog geven) dan gaan
Proles/ABOL en SPO De Liemers op in een nieuwe
organisatie. Die organisatie zal ook een nieuwe
naam krijgen. Op 21 maart 2018 willen we tijdens
onze personeelsdag met de nieuwe naam naar buiten komen.

Met vriendelijke groet,
Toon Geluk
SPO De Liemers

Pieter-Jan Buhler
Proles/ABOL

Op deze dag hebben de kinderen vrij en verwelkomen we alle personeelsleden op een bijzondere locatie waar we zowel onze nieuwe naam als ons logo
zullen presenteren. Natuurlijk zullen we ons ook aan
onze leerlingen en hun ouders presenteren, net zoals aan alle instanties waarmee we te maken hebben.

21 maart 2018: nieuwe naam en logo
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