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Sinds een aantal weken heb ik de rol van mijn 
collega Ben Hofsink als fusieregisseur 
overgenomen. Ik geef leiding aan een 
onderwijsadviesbureau in Gouda en ben zelf 
ook actief als organisatieadviseur. Zo heb ik 
inmiddels diverse fusies binnen het onderwijs 
begeleid. Ik draag graag bij aan het onderwijs 
vanuit deze gedrevenheid: ‘Kinderen van 
vandaag voor de wereld van morgen’. 
Kinderen groeien immers op in een complexe 
wereld waarin veel van hen gevraagd wordt. 

Als fusieregisseur ben je gesprekspartner van 
bestuurders, directeuren, 
medezeggenschapsraden, ouders, 
leerkrachten en zeker ook van leerlingen. De 
komende maanden brengen we in kaart hoe 
en waarmee de eventuele fusieschool een 
sterke wijkschool zou kunnen worden. Deze 
ideeën brengen we samen in een fusie-
effectrapportage die vervolgens ter 
instemming op tafel ligt van de beide MR’s. 
Mijn opdracht is niet om de fusie te 
realiseren, maar om ervoor te zorgen dat we 
een professioneel, transparant en goed 
fusieproces doorlopen. 

De fusie 

Kennismaken met…
Peter Helmantel

Zo vlak voor de zomervakantie ontvangt u 
Fusieflits nummer 5. In deze fusieflits zullen 
vier leerkrachten en de nieuwe fusieregisseur 
Peter Helmantel zich aan jullie voorstellen.
De medezeggenschapsraad van De Populier én 
van De Akker hebben op 31 mei gezamenlijk 
(online) vergaderd. De vergaderingen zullen in 
het nieuwe schooljaar ook een gezamenlijke 
start krijgen, waarin de leden op de hoogte 
gebracht zullen worden van het verloop van 
het fusieproces. De fusiewerkgroepen hebben 
een brief ontvangen met de huidige stand van 
zaken per werkgroep en een tijdspad met 
daarin de te nemen stappen in de eerste 
periode na de zomervakantie. Op deze manier 
zal het fusieproces op de juiste manier zijn 
voortgang krijgen. De belangrijkste mijlpalen in 
dit fusieproces staan verwoord in de Fusieflits.
De beoogde fusieschool wordt wat ons betreft 
een sterke wijkschool waarbij het kindgerichte 
karakter, het zien van alle leerlingen en het 
inspelen op de onderwijsbehoeften een 
belangrijke rol gaan spelen. Daarnaast 
behouden wij graag wat beide scholen zo 
belangrijk vinden: eigentijds onderwijs van 
hoge kwaliteit én met oog voor de brede 
ontwikkeling van onze leerlingen. De beoogde 
fusieschool moet een school van ons allemaal 
worden. Dit betekent ook dat het onderwijs 
aan hoogbegaafde leerlingen een plek zal 
krijgen binnen de nieuwe school. De wijze 
waarop we hier gestalte aan geven, vormt 
onderdeel van het fusieonderzoek.
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Mijn naam is Arlet van den Hoogen en ik ben 

leerkracht op basisschool De Akker. Ik ben 5 

jaar geleden afgestudeerd aan de HU in 

Amersfoort. Na een korte periode op een 

andere school ben ik op De Akker gestart in 

de bovenbouw. Na jaren fulltime voor de 

groep te hebben gestaan, ben ik afgelopen 

jaar parttime voor groep 8 gegaan om ruimte 

te hebben voor mijn andere interesses. De 

overige dagen regel ik ict-gerelateerde zaken, 

houd ik mij bezig met ons rekenonderwijs en 

geef ik extra ondersteuning aan verschillende 

groepen. Een leuke afwisseling in mijn werk!

Kennismaken met…
Arlet van den Hoogen

Mijn naam is Nicole Verbree en ik ben vorige 

week 37 jaar oud geworden. Zo’n 16 jaar 

geleden ben ik begonnen als invalleerkracht op 

verschillende scholen in de regio. Al snel kreeg ik 

een vast contract aangeboden bij het openbaar 

bestuur Morgenwijzer, voorheen Sopora.

Nu werk ik alweer 15 jaar met veel plezier op 

obs de Populier. In die afgelopen jaren heb ik 

fulltime lesgegeven aan uiteenlopende groepen, 

zoals groep 3/4, groep 6/7, groep 3/6 en groep 

4/5/6. Momenteel werk in naar volle 

tevredenheid in groep 4/5. 

Daarnaast heb ik verschillende cursussen en 

opleidingen gedaan, waaronder de opleiding tot 

ICC-er en de opleiding tot leescoördinator. En ik 

hoop dit schooljaar mijn opleiding tot ib-er af te 

ronden. 

Sinds twee jaar ben ik ook voorzitter van de MR. 

In mijn rol als MR-lid en leerkracht ben ik nauw 

betrokken bij het fusietraject wat we dit jaar zijn 

gestart. 

Ik zie de aankomende periode als een unieke en 

mooie kans om beide scholen nader tot elkaar te 

brengen. Zodat we uiteindelijk, met elkaar, een 

prachtige school kunnen neerzetten. 
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Hallo!
Ik wil mij graag even voorstellen. Mijn naam 
is Joyce Nomen, ik ben 31 jaar en kom uit 
Boskoop. Ik woon samen met mijn vriend en 
wij hebben een hele lieve dochter van bijna 2 
jaar.
Mijn jaren als basisschool leerling heb ik met 
veel leuke herinneringen op De Akker mogen 
doorlopen. Nadat ik afgestudeerd was van de 
pabo wilde ik graag op mijn oude basisschool 
werken en dat is gelukt! Sinds 2011 heb ik 
hier met veel plezier invalwerkzaamheden 
gedaan. Na 3 jaar invallen mocht ik vast in 
dienst blijven. Ik heb de afgelopen jaren voor 
de groepen 3, 4 en 6 gestaan. Dit jaar ben ik 
één van de leerkrachten van groep 1/2.

Vriendelijke groet,
Joyce Nomen

Kennismaken met… 
Joyce Normen

Hey! 

Ik ben Nina van Zijp, 24 jaar oud en sinds dit 

schooljaar werk ik fulltime op de Populier. Ik ben 

sinds twee jaar afgestudeerd aan de PABO 

hogeschool Leiden. Ik ben hiervoor twee jaar 

werkzaam geweest op een basisschool in Leiden. 

Aangezien ik sinds dit jaar weer in Alphen aan 

den Rijn woon, ben ik toen op zoek gegaan naar 

een nieuwe school in de nabije omgeving en 

vond ik deze uitdagende baan op de Populier. Ik 

werk namelijk in de groep 4/5/6 met 

hoogbegaafde kinderen. Ik vind het onwijs leuk 

om alle kinderen op hun eigen niveau te 

begeleiden en uit te dagen! De fusie zie ik als 

een mooie stap voor leerlingen en leerkrachten, 

waarbij we krachten kunnen bundelen om 

kwalitatief nog beter onwijs te bieden.  
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Hieronder vast een aantal belangrijke mijlpalen in het tweede half jaar van het komende schooljaar.

De projectgroep,
Monique Vrij; moniquevrij@morgenwijzer.nl
Martine Schonenberg; directie.deakker@degroeiling.nl
Peter Helmantel; phelmantel@melioradvies.nl

Komende mijlpalen
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week januari 

2022

Ouderraadpleging Aan u als ouders wordt gevraagd om respons te 

geven op de voorgenomen fusie; daarover ontvangt 

u later preciezere informatie

Februari 2022 Instemmingsmome

nt met beide MR’s

Beide MR’s wordt om instemming gevraagd met de 

voorgenomen fusie en de FER

Augustus 2022 Formele fusie Bij instemming door beide MR’s is de nieuwe, sterke 

wijkschool een feit

We informeren u in de maanden na de zomer graag 
over de voortgang van de voorgenomen fusie. We 
zetten in op de kennismaking van de leerkrachten van 
beide scholen. Natuurlijk nemen we ook de kinderen 
actief mee in dit proces. We hebben al een aantal 
momenten gepland waarop u als ouder van harte 
welkom bent op school om uw vragen te stellen en 
actief mee te denken.

Reserveert u deze data vast. We informeren u tegen die 
tijd over de plaats van deze ontmoeting. Wij wensen u 
vast een mooie en ontspannen vakantie en ontmoeten 
u graag na de zomer.


