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Op 18 november jl. heeft u een brief ontvangen van de 
bestuurders van Stichting Morgenwijzer te Alphen a.d.
Rijn en van Stichting de Groeiling te Gouda. Hierin bent u 
geïnformeerd over de intentie van beide bestuurders om 
een onderzoek te starten naar een voorgenomen fusie 
tussen beide scholen. Deze fusie zou dan kunnen 
plaatsvinden per 1 augustus 2022. Als alles doorgaat, 
dan gaat de nieuwe school vallen onder de 
verantwoordelijkheid van Stichting de Groeiling.
Dit lijkt nog heel ver weg, maar laten we ons niet 
vergissen: de tijd gaat snel!

Bij dit onderzoek betrekken we zoveel mogelijk 
geledingen: leerkrachten, medezeggenschapsraden, 
ouders en kinderen. Onder andere via een speciale fusie-
nieuwsbrief, die we ‘Fusieflits’ noemen, willen we u 
meenemen in het voorgenomen fusieproces. In deze 
eerste Fusieflits geven we u informatie over de aanpak.

Heeft de scholensluiting i.v.m. lockdown nog invloed op 
het process? Oftewel, schuift nu alles op? In principe
gaan we gewoon door en wachten we niet tot het 
definitieve sein ‘scholen weer open’ klinkt.

Een fusie…. 

Projectmatige 
aanpak
Er is gekozen voor een aanpak, 
waarbij diverse werkgroepen 
verschillende onderdelen uitzoeken 
en uitwerken.  Hierbij gaat het 
voorlopig om de volgende 
werkgroepen: onderwijsvisie, 
(hoog)begaafden, identiteit, 
personeel & financiën, huisvesting, 
praktische zaken.

De werkzaamheden van de 
werkgroepen worden gecoördineerd 
door een projectgroep. Deze 
projectgroep verzamelt de resultaten 
van de werkgroepen en verwerkt 
deze in een rapportage. Op basis 
hiervan kunnen de bestuurders, de 
Raden van Toezicht en de 
medezeggenschapsraden besluiten 
of ze al dan niet instemmen met het 
voorstel om tot een nieuwe, 
gefuseerde school te komen. 
De projectgroep bestaat uit:

• Martine Schonenberg
directeur van De Akker

• Karin Klein
directeur van De Populier

• Ben Hofsink
fusieregisseur

De projectgroep,
Karin Klein
Martine Schonenberg
Ben Hofsink
fusieregisseur@gmail.com
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En u, als ouders? Heeft u nog invloed op het proces? 
Jazeker! Sowieso via de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad (MR). De 
medezeggenschapsraden verlenen op een aantal 
cruciale momenten in het proces instemming (of niet). 
Daarnaast vindt er lopende het onderzoek nog een 
ouderraadpleging plaats. U hoort hierover te zijner tijd 
meer. En we vragen ouders voor deelname in een aantal 
werkgroepen. Ook hierover wordt u later verder 
geïnformeerd.

Ouders

Tot slot: 

U leest het: volop actie. 
Mocht u over deze Fusieflits of over 
het traject in het algemeen vragen of 
opmerkingen hebben, neemt u dan 
contact op met een van de leden van 
de projectgroep. 

De volgende Fusieflits kunt u in de 
tweede schoolweek na de 
kerstvakantie verwachten. Daarin 
staat o.a. meer informatie over de 
nog samen te stellen werkgroepen 
en wat u hierin voor ons kunt 
betekenen.

Voor nu wensen we u, ondanks de 
Coronamaatregelen, hele fijne 
feestdagen toe!

De projectgroep,
Karin Klein
Martine Schonenberg
Ben Hofsink
fusieregisseur@gmail.com

• De fusieregisseur heeft kennisgemaakt met het 
team van De Akker en met het team van De 
Populier.

• Daarnaast heeft hij kennisgemaakt met de beide 
medezeggenschapsraden.

• De directeuren en intern begeleiders van beide 
scholen hebben, samen met de fusieregisseur, 
informatie naar elkaar uitgewisseld over de eigen 
school.

• Afgelopen dinsdag hadden we een kennismaking
tussen beide teams gepland, maar vanwege de 
werkzaamheden i.v.m. lockdown, organiseren we 
dit na de kerstvakantie.

Wat is er tot nu
toe gebeurd:
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