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Vanavond

Als MR onze ouder-achterban informeren 
en raadplegen over het voornemen van 
SOPOH om BAS te fuseren met de 
Rietveldschool



Onderwerpen

 I -  Status van het proces van voorgenomen 
fusie

 II – Scenario’s en kernwaarden voor ouders

 III – Raadpleging ouders



I - Status van het proces
Ø Proces opgeschort om met ouders te spreken voordat FER wordt 

opgesteld
- Intentie Sopoh nog steeds fusie per 1 augustus 2020

- Sessie MR – Sopoh om concreet te worden-> wat gebeurt er met mijn kind?

Ø Intentiebesluit -> MR geeft advies: elementen in de FER
- Advies directievoering per 1 jan

- Onderzoeken van 3 scenario’s in FER (invoeging, doorstart en dependance)

- Kernwaarden BAS

 



I - Status van het proces
Ø Verdiepingsfase (jan ’20 – begin feb ‘20)
Gesprekken naar opvattingen, ideeën, emoties onder ouders, leidend tot rapportage 

 

Ø Onderzoeksfase ten behoeve van opstelling Fusie Effect rapportage ( half 
feb ’20 t/m mrt ‘20)

interviews met ouders, leerlingen, team, bestuur, MR-en en directies. documentanalyse en 
deskresearch plaats. 

 

Ø Besluitvormingsfase (april ‘20)
Opstellen fusiebesluit, voorleggen aan MR, RvT, advies van de gemeente over de FER.

Evt. open dag(en) op nieuwe school voor ouders en leerlingen 

 



I - Status van het proces
 

Ø Implementatiefase (April/Mei ’20 t/m jul ‘20)
Effectuering van de fusie: 

- inventarisatie voorkeuren bij ouders voor nieuwe school, 

- op bezoek in de nieuwe groep, 

- begeleiding van kinderen en ouders op individueel niveau naar de nieuwe school/groep, 

- vaststellen formatie en groepsindeling, 

- overdracht administratieve gegevens, herplaatsing medewerkers, huisvestingstraject, 
contracten opzeggen en wijzigen e.d.

 



Positie MR in proces
Vertegenwoordigen achterban van ouders en 

leerkrachten in een “juridisch orgaan”

- Constructieve  gesprekspartner voor alle partijen 
in dit proces
- Sopoh is bepalend in beleid en visie



Positie MR In proces
Wat doen we zoal…? 
• Gesprekken met  Sopoh-bestuur en directie, 
• Afhandelen van officiële stukken
• Gesprekken ouders-Sopoh, 
• Gesprek ouders nav krant
 
Communicatie: 
Ø Website/ platform
Ø Direct aanspreken
Ø Basbrief/ Parro
 



II Scenario’s en kernwaarden
Kernwaarden
• Locatie
• Huidige onderwijsvorm (geen Dalton)
• Plusaanbod en differentiatie
• Kleinschaligheid
• Klasindeling
• … aanvullingen?



II Scenario’s en kernwaarden
“Scenario’s”
1 onafhankelijk voortbestaan
• 20-21 ong 80 lln, 
• 3 groepen; leerkrachten?; financiën: zeer 

beperkt, risico verlies plus, -gym etc.
• Sopoh of gemeente of …? 

  



II Scenario’s en kernwaarden
“Scenario’s”
2 dependance model onder Rietveldschool
• Wat is dat model? : gebaseerd op kernwaarden 

(Locatie, Onderwijsconcept regulier, 
plusaanbod, etc.)

-> waarschijnlijk een ‘uitgroei-constructie’
 



II Scenario’s en kernwaarden
“Scenario’s”
3 volledige fusie
• BAS wordt Rietveldschool



III Raadpleging ouders 

Enquêteformulier
- Stellingen over kernwaarden
- Scenario’s

-> Ranking aangeven op formulier


