Juli 2016,
Nieuws over de fusieplannen van het
basisonderwijs Westerwijs en het
basisonderwijs Penta Primair
Aan het personeel, de ouders en alle anderen
die betrokken zijn bij het openbaar en christelijk
basisonderwijs in het Westerkwartier en het
Noordenveld.
Onze vierde nieuwsbrief van februari 2016 is al
weer enige tijd geleden en in de tussentijd is er wat
de fusieplannen betreft genoeg gebeurd.
Belangrijkste punt is dat de voorgenomen fusie per
1 januari 2017 niet door kan gaan. Aan het eind van
deze nieuwsbrief leest u daar meer over.
In de voorgaande nieuwsbrieven hebben we u
gemeld dat:
- alle vooronderzoeken naar bijvoorbeeld de
personele- en financiële gevolgen van de fusie zijn
afgerond;
- er voor u als ouder en leerkracht in principe niets
verandert als gevolg van de fusieplannen;
- beide instellingen voldoende geld hebben om
mogelijke tegenvallers in de toekomst op te kunnen
vangen;
- 1 januari 2016 als fusiedatum vervalt en er een
nieuwe datum zal worden vastgesteld.
Tussen de laatste nieuwsbrief en deze vijfde
uitgave van juli 2016 is er hard gewerkt en hebben
beide schoolbesturen documenten goedgekeurd
waarover later -in afstemming met de gemeentennog formele besluiten zullen worden genomen.
Hieronder lichten we een en ander toe.
Wat is er in de tussentijd bereikt?
Om te mogen fuseren is toestemming nodig van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OC&W). We moeten voldoen aan de wettelijke
eisen die de wet op de fusietoets voorschrijft.
Daartoe moet een fusie-effectrapportage (FER)
worden opgesteld inclusief een aantal aanvullende
documenten en instemmingen. We kunnen melden
dat eind maart de aanvraag om te mogen fuseren
naar OC&W is verzonden. Daarin hebben we
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1 januari 2017 ingevuld als geplande fusiedatum.
De aanvraag ging vergezeld met:
-de instemming van beide gemeenschappelijke
medezeggenschapsraden (GMR);
-positieve adviezen van de gemeenten
Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en
Noordenveld;
-een groot aantal bijlagen waaronder de resultaten
van het vooronderzoek en de leerling prognoses.
Na inzending heeft de staatssecretaris 2 keer 13
weken de tijd om te beslissen over onze aanvraag
om te mogen fuseren.
Wat is er verder nog gedaan?
In de periode na inzending van de aanvraag
hebben we als projectorganisatie niet stilgezeten.
Als gevolg van de bestuurlijke fusie ontstaat er
één organisatie die scholen in stand houdt. Nu is
er sprake van twee organisaties die na de
bestuurlijke fusie als één organisatie moet gaan
opereren. Daartoe moeten formele en minder
formele zaken worden geregeld. Een formeel
aspect zijn de zogenaamde statuten die aan de
basis staan van een stichting voor basisonderwijs.
In statuten worden afspraken gemaakt over
bijvoorbeeld: ‘wat is het doel van de stichting?’,
‘hoe werkt het bestuur?’ en ‘hoe en wie houdt er
toezicht op de stichting?’. Penta Primair en
Westerwijs hebben nu hun eigen statuten. Na de
bestuurlijke fusie zijn er statuten die gelden voor
de gefuseerde organisatie. In verband met de
openbare scholen hebben de gemeenten
Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn instemming
op de statuten. Dat staat voor later dit jaar op de
planning. Op dit moment zijn we klaar met de
statuten en zijn we in overleg met de gemeenten.
Er is ook gewerkt aan de inrichting van de nieuwe
organisatie. Leerkrachten en overig onderwijzend
personeel verzorgen onderwijs aan de kinderen.
Om dat goed te kunnen uitvoeren moeten er ook
allerlei niet direct zichtbare werkzaamheden
worden uitgevoerd. Te denken valt aan de
personeels- en salarisadministratie, gebouwenbeheer, financiën etc. Gelijk aan het onderwijs is
dat mensenwerk. In de afgelopen periode is goed

nagedacht over de inrichting en verdeling van die
werkzaamheden en taken bij het samengaan van
Penta Primair en Westerwijs. Een werkgroep
directie heeft zich gebogen over de opzet van het
directieoverleg na de fusie. Na de zomervakantie
gaan we dat verder uitwerken en terugkoppelen
aan alle belanghebbenden.
 Wat verandert er voor mij als ouder? Wat
verandert er voor de school?
Voordat we overgaan tot melding van de volgende
stappen en de planning herhalen we enige
informatie uit de vorige nieuwsbrief. Dat doen we
omdat de duur van het proces relatief lang is en
het belangrijke informatie betreft.
Er is sprake van een bestuurlijke fusie en niet van
een fusie op schoolniveau. Dit betekent dat het
een nieuwe Stichting wordt met een nieuwe naam.
Het Bestuur en de Raad van Toezicht van
Westerwijs en Penta Primair wordt vervangen door
één Bestuur en Raad van Toezicht voor zowel de
‘Westerwijs’ scholen als de ‘Penta Primair’
scholen. In onderwijstermen: er is één bevoegd
gezag. De nieuwe instelling kan (en moet)
openbare, christelijke (bijzonder) en
samenwerkingsscholen in stand houden. Beide
besturen zien veel voordelen in de bestuurlijke
fusie. Dit geldt juist voor die situaties waarin op
lokaal c.q. dorpsniveau veranderingen
noodzakelijk zijn. Het gaat dan om de
toegankelijkheid en bereikbaarheid van onderwijs
met behoud van identiteit en diversiteit in stand te
kunnen houden. Beide besturen hebben
aangegeven daarbij vooral –binnen beleidskaderste willen ondersteunen en de vraag ‘wat leeft er op
en rond de school?’ voorop te stellen.

wetswijziging aan de 2e Kamer aangeboden en
naar wij hopen zal binnen afzienbare tijd deze wet
worden aangenomen. Daarover is echter geen
zekerheid als onderdeel van het politieke proces in
zowel de 2e als de 1e Kamer. Overigens was de
projectorganisatie op de hoogte van dit risico en
hebben we dit ook besproken met de gemeenten
en overige belanghebbenden.
De projectgroep heeft met OC&W afgesproken dat
onze aanvraag, voor de bestuurlijke fusie wordt
aangehouden. Dat betekent dat we na de
wetswijziging de aanvraag niet opnieuw hoeven in
te dienen met alle formaliteiten van dien. De
staatssecretaris kan dan op grond van nieuwe
wetgeving een positief besluit nemen.
De stuurgroep bestuurlijke fusie heeft op 13 juli
besloten om door te gaan met alle
voorbereidingen. Dit betreft de verdere uitwerking
van de statuten in samenwerking met de
gemeenten en de beide stafbureaus van Penta
Primair en Westerwijs. Door de vertraging is het
ook noodzakelijk dat de huidige statuten van
Westerwijs worden aangepast. Dit houdt verband
met een gewenste bestuursvorm die aansluit bij
de huidige bestuursvorm van Penta Primair.
De komende periode zien we dus als een
‘tussenperiode’ richting de formele bestuurlijke
fusie tussen Penta Primair en Westerwijs. De
eerder bijgestelde ingangsdatum van 1 januari
2017 komt daardoor te vervallen. We zijn
afhankelijk van de doorlooptijd van de
wetswijziging maar we hopen en verwachten dat 1
augustus 2017 mogelijk is


Wat zijn de volgende stappen? Planning?
Maandag 4 juli is in Den Haag overleg geweest
tussen de projectgroep van de bestuurlijke fusie en
het ministerie (OC&W). Daaruit blijkt dat de
staatssecretaris van OC&W (Sander Dekker) onze
aanvraag van harte ondersteunt. We hebben
immers veel partijen weten te overtuigen van het
feit dat door de bestuurlijke fusie het
basisonderwijs in het Westerkwartier beter af is
wat betreft continuïteit en keuzevrijheid op
schoolniveau.
Echter het volgende doet zich voor: bij aanvang
van onze voorbereiding voor de bestuurlijke fusie
(juni 2014) was er een wetswijziging in de maak
die een wettelijke blokkade voor de vorming van
onze nieuwe organisatievorm wegneemt. De
verwerking van deze wetswijziging heeft vertraging
opgelopen. Ook maandag 4 juli is deze

Hebt u vragen? Aarzel niet om die te stellen. U
kunt daarvoor terecht bij uw leidinggevende of
bij ons.
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