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Fusie is op 1 januari 2018
gerealiseerd!
Over de fusie van het basisonderwijs
Westerwijs en het basisonderwijs Penta
Primair;
een nieuwe onderwijsorganisatie:
Quadraten
Aan het personeel, de ouders en alle anderen
die betrokken zijn bij het openbaar en christelijk
basisonderwijs in het Westerkwartier en
Noordenveld.
In onze vorige nieuwsberichten moesten wij u
iedere keer melden dat de beoogde fusie was
vertraagd. Na een lange tijd van voorbereiding zijn
we zeer verheugd u te kunnen melden dat per 1
januari 2018 alle formele handelingen zijn afgerond
en dat de fusie tussen Penta Primair en Westerwijs
een feit is. Inmiddels zal ook de nieuwe naam van
de gefuseerde organisatie ‘Quadraten’ al bij velen
van u bekend zijn.
Graag vertellen wij nog in het kort en op hoofdlijnen
hoe e.e.a. is verlopen om daarna uitsluitend vooruit
te kijken!
Hoe zat het ook al weer?
Op basis van een positieve samenwerking is de
feitelijke voorbereiding van deze fusie al in 2014
gestart. Toen (juni 2014) was er al een
wetswijziging in de maak die een wettelijke
blokkade voor de vorming van onze nieuwe
organisatievorm wegneemt. De verwerking van
deze wetswijziging heeft grote vertraging
opgelopen. Pas op 22 december 2016 is die wet in
de 2e Kamer aangenomen en op 11 juli 2017 heeft
ook de 1e Kamer ingestemd met deze wetswijzing
(wet samen sterker door vereenvoudiging
samenwerkingsschool).
Overigens waren we op de hoogte van dit risico op
vertraging en hebben we dit ook besproken met de
gemeenten en overige belanghebbenden.
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Om te mogen fuseren is ook toestemming nodig
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OC&W). We moesten voldoen aan
de wettelijke eisen die de wet op de fusietoets
voorschrijft. Daartoe is een fusie-effectrapportage
(FER) opgesteld inclusief een aantal aanvullende
documenten en instemmingen. Voorafgaand aan
de wetswijziging hadden we deze aanvraag al
ingediend. Pas na de wetswijziging hebben we
de instemming van OC&W om te mogen fuseren
ontvangen. Dat besluit heeft de datum 31
augustus 2017.
Wat is er daarna gebeurd?
Hoewel er al veel in de voorbereiding was
gedaan moesten er ook toen nog een aantal
formele stappen worden gezet. Om te mogen
fuseren is in het openbaar onderwijs ook de
toestemming van de gemeenteraden vereist. In
ons geval zijn dat de gemeenteraden van
Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn. Nadat de
gemeenten Zuidhorn, Leek en Marum alle drie
unaniem hun goedkeuring hebben gegeven,
heeft de gemeenteraad van Grootegast als
laatste gemeente in en extra vergadering op 29
december 2017 haar goedkeuring gegeven aan
de fusie. Vervolgens zijn in sneltreinvaart de
formaliteiten geregeld en is per 1 januari 2018
onze nieuwe onderwijsorganisatie: Quadraten
ontstaan.
Begin 2018 heeft de project stuurgroep ‘PPWW’
haar project werkzaamheden beëindigd.
Een (her)nieuwd begin
Een fusie kan op papier zijn geregeld maar in de
praktijk van alledag moet alles ook werken en
worden ondersteund door de diverse systemen.
Dat vergt vooral in het begin de nodige aandacht.
Op dit moment zijn we bezig om dit alles goed uit
te rollen.
Ook het bij elkaar van beide bestuurskantoren
vergt nog de nodige voorbereidingen. Na de
voorjaarsvakantie zullen beide bestuurskantoren

in Grootegast worden samengevoegd. Het
kantoor in Grootegast is eigendom van
Quadraten en het kantoor in Marum is een
huurpand. Daarom gaat Quadraten als
bestuursbureau werken vanuit Grootegast.
Kantoor en medewerkers
Het kantoor in Grootegast heeft een nieuwe
uitstraling gekregen met kleur en aankleding en
de werkplekken zijn opnieuw verdeeld. De
komende tijd wordt veel tijd besteed aan het
afstemmen van procedures en werkwijze. Alle
medewerkers zijn na plaatsingsgesprekken
geplaatst in een van de vier domeinen: onderwijs,
personeel, financiën en facilitair. Elke domein
wordt aangestuurd door een team coördinator.
We beseffen dat ook de uitwerking van een fusie
in de personele sfeer de nodige aandacht vraagt.
Daarnaast is Quadraten een grote organisatie
met 35 scholen en ruim 5000 leerlingen. Het
Directieoverleg krijgt door de nieuwe uitdaging
een andere inrichting met meer sturing en
verantwoordelijkheid voor de directeuren.

www.quadraten.nl
Sinds medio januari is er een tijdelijke site in de
lucht met actualiteiten en kort nieuws. De site
geeft ook een toelichting op de naam en verwijst
via een link door naar de site van Westerwijs en
Penta Primair. Die blijven in de lucht tot de
definitieve mutatie heeft plaatsgevonden.
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Hebt u nog vragen? Aarzel niet om die te
stellen. U kunt daarvoor terecht bij uw
leidinggevende of bij ons.
Voor mailvragen: bureau@pentaprimair.nl
Met de vermelding: “fusie PPWW”

De Reisgids
De projectorganisatie heeft een brochure
samengesteld onder de titel: Reisgids, een
handboek voor onderweg. Het beschrijft tien jaar
samenwerking tussen Westerwijs en Penta
Primair met als resultaat acht samenwerkings- /
samenlevings-scholen (SWS/SLS) en een
beoogde bestuurlijke fusie.
Van de eerste SWS de Aquarel in Sebaldeburen
in 2007 tot de achtste SWS, de Humstee in
Oldehove in 2016 heeft elke fusie een eigen
dimensie en dynamiek. Ervaringen van eerdere
processen worden gedeeld en naar de eigen
situatie vertaald en vormgegeven. De directeuren
hebben in de brochure hun bijdrage geleverd in
het formuleren van een tiental aanbevelingen
voor tijdens en na de fusie.
De brochure staat op de site van de beide
stichtingen www.westerwijs.nl en
www.pentaprimair.nl
Via www.pentaprimair.nl/SWS/ vindt u op één
centraal punt bijlagen en relevante publicaties die
verband houden met de samenwerking tussen
openbaar en christelijk onderwijs. De site wordt
steeds geactualiseerd.
De Reisgids wordt gebruikt om het proces van de
bestuuurlijke fusie in een overzichtelijke brochure
breed onder de aandacht te brengen. Zowel
regionaal, provinciaal als landelijk.

