Datum: maandag 13 april 2015
Beste ouders / verzorgers,
In deze tweede fusienieuwsbrief informeren we u over de eerste bijeenkomst van de medezeggenschapsraden
van onze 3 scholen met de projectgroep. We starten echter met een opsomming van de ontwikkelingen van de
afgelopen jaren binnen het 3 cluster. We willen u op deze manier een completer beeld geven van wat de
samenwerking binnen het 3 cluster inhoudt.
Ontwikkelingen tot nu toe.
De teams van de 3 scholen, Sint Joseph, Sint Brigida en Sint Gertrudis hebben de afgelopen 8 jaar toegewerkt
naar eenheid binnen het cluster qua inhoud en organisatie.
Hierbij kunt u denken aan:
 Visieontwikkeling: nieuwe visie ontwikkeld en gedragen door 3 cluster.
 Inhoudelijk overeenstemming in:
-1 directeur
-1 managementteam
-1 zorgteam
-Teambuilding
-Dezelfde methodes
-Samenwerking tussen MR-en
-1 gezamenlijk schoolkamp
-1 VO avond groep 8
-Samenwerking op gebied van cultuur
-Afstemming nascholingsplan leerkrachten

-Leerlingenraden opgezet
-1 Jaarverslag en 1 jaarplan
-1 schoolgids met nuancering per school
-1 meerjarenplanbegroting
-Expertise opgebouwd cluster breed (zie werkgroepen)
-1 SOP met nuancering (school ondersteuningsprofiel)
- Afstemming vakantierooster met nuancering per school
-Samenwerking tussen ouderverenigingen
-Afstemming ICT middelen, o.a. Ipad gebruik

 Zorgstructuur is op alle 3 de scholen gelijk, dit houdt in:
-Gezamenlijke zorgvergaderingen
-Toets kalender
-Observaties dir-ib-mt,
-Zelfevaluatie

-Rapporten
-Opzet en uitvoering Voortgang controlebesprekingen (VCB)
-Oudergesprekken, groepsplannen
-Onderwijskundige rapporten / profielkaarten

 Nascholing (gezamenlijke teamscholingen 3 cluster, naast de individuele nascholing van teamleden)
-Human Dynamics
-Met sprongen vooruit
-Pravoo (groep 1/2)

(groep 1 t/m 6)

-Woorden leren is leuk
-ERWD (Ernstige reken en wiskunde-problemen en dyscalculi)

 Werkgroepen
Middels werkgroepen bouwen wij expertise op binnen het 3 cluster. Vanuit elke school neemt 1 personeelslid
deel aan de werkgroep. Binnen de werkgroep is 1 specialist met een opleiding die de opgedane kennis deelt
met de andere leden. De anderen vergroten hun kennis door middel van cursussen/nascholing.
Als kleine school (minder dan 150 leerlingen) alléén is het niet mogelijk op alle onderstaande gebieden
specialisten op te leiden. Dit zou een te zware belasting betekenen op het gebied van tijdsinvestering en
financiën.
Doordat wij als 3-cluster intensief samenwerken, op basis van één gedeelde visie, kunnen wij onderwijs van
kwaliteit geven en zijn er specialisten op alle onderstaande deelgebieden.

Werkgroepen die binnen het 3 cluster functioneren:
-Begrijpend lezen
-Rekenen
-Taal/spelling

-Hoogbegaafdheid
-Gedrag
-Lezen

-Zelfstandig leren
-Preventiemedewerkers
-Natuur en Milieu educatie

-ICC
-Verkeer
-PR

-Gym
-Pesten

Medezeggenschapsraden en de projectgroep.
Op maandag 30 maart zijn de medezeggenschapsraden van Sint Joseph, Sint Brigida, Sint Gertrudis en de
projectgroep bij elkaar gekomen om met elkaar te praten over de toekomst van de 3 scholen. Tijdens deze
bijeenkomst hebben we gesproken over de volgende punten:
-Rol van de projectleiders Désirée Jorissen en Joop Vinck.
-De procedure
-Leerlingenaantallen.
-De beoogde locatie bij een eventuele fusie.
-Rol van ouders, en hoe en wat gaan we ouders vragen.
 Procedure
De projectgroep verzamelt actuele en accurate gegevens. De projectgroep wordt gevoed met informatie door
de oudergeledingen en personeelsgeledingen van de medezeggenschapsraden. Op basis van de verzamelde
gegevens vormt de projectgroep een advies ten behoeve van het CvB (College van Bestuur) van stichting ‘kom
Leren’. Het CvB legt het advies voor aan de RvT (Raad van Toezicht) van stichting ‘kom Leren’.
Zodra dit advies besproken is binnen de RvT vindt een terugkoppeling plaats aan het CvB, die weer
terugkoppelt aan de projectgroep. Daarna wordt instemming gevraagd aan de oudergeledingen en
personeelsgeledingen van de medezeggenschapsraden.
 Leerlingaantallen
Bij het tot stand komen van een advies is het van belang om over de juiste gegevens te beschikken. De
projectgroep heeft hierin een aantal stappen gezet.
-De geboortecijfers zijn opgevraagd bij de Gemeente Eijsden – Margraten van de 3 dorpskernen zodat er een
inschatting gemaakt kan worden hoeveel leerlingen wij kunnen verwachten de komende jaren. Rekening
houdend met een belangstellingspercentage tussen de 70 en 100 %.
-Met behulp van de leerling-prognose is in kaart gebracht op welk moment basisschool Sint Brigida en
basisschool Sint Gertrudis onder de opheffingsnorm van 75 leerlingen (vastgesteld in de gemeente EijsdenMargraten) komen. Zodra een school 3 jaar onder de opheffingsnorm komt, krijgt deze school geen
financiering meer vanuit de overheid en dient deze te worden gesloten.
Beoogde locatie
-De geografische ligging en bereikbaarheid van de 3 schoolgebouwen is bekeken. Tevens werden de
verschillende gebouwen bekeken. Wat heeft elk schoolgebouw te bieden en hoeveel kinderen passen in elk
gebouw en wat is er nodig om een aantrekkelijk toekomst bestendige school te creëren.
Rol van ouders
- Afhankelijk van het advies kunnen ouders daarna bevraagd worden wat zij belangrijk vinden en nodig hebben
in de nieuwe situatie.
In mei ontvangt u de volgende fusienieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
de projectgroep.
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