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In dit nieuwsbulletin gaan wij u de komende 
tijd regelmatig bijpraten over de 
ontwikkelingen met betrekking tot het 
voornemen tot fusie tussen de BAS en de 
Rietveldschool.  Dit hebben wij afgesproken 
met de MR en de ouders die we de afgelopen 
weken hebben gesproken. 
 
Het waarom van het voornemen tot fusie 
Er zijn verschillende redenen voor het 
voornemen tot fusie. De essentie is dat de 
continuïteit van de school in het geding is. De 
afgelopen vier jaar is het aantal leerlingen 
teruggelopen van meer dan 250 naar 108 op 
dit moment. Door de uitstroom van groep 8 
zullen er eind dit jaar nog eens 20 kinderen 
minder zijn.  
 
Het perspectief op groei van de school is er 
helaas niet. Het aantal leerlingen in 
Badhoevedorp neemt de komende jaren maar 
beperkt toe. Volgens de gemeente is de 
komende vijf jaar een groei te verwachten van 
10-15%.  
Bij het groeiperspectief speelt ook mee dat de 
BAS de afgelopen jaren niet de kwaliteit heeft 
kunnen leveren die in de ogen van de 
inspectie noodzakelijk is. De school heeft de 
afgelopen jaren eerst zeer zwak en nu een 
onvoldoende beoordeling gekregen. Voor veel 
nieuwe ouders is dat een belangrijk aspect in 
hun overwegingen om al dan niet de keuze 
voor de BAS te maken. 
 
De kwetsbaarheid van de school neemt bij een 
verdere daling van het leerlingenaantal toe. 
We moeten dan waarschijnlijk toe naar vier of 
misschien zelfs drie groepen in plaats van de 
huidige vijf. Dat is pedagogisch en didactisch 
niet wenselijk omdat er dan onvoldoende 
rekening kan worden gehouden met 
individuele leerbehoeften van kinderen. Ook 
wordt het bij groepen met een groot 
leeftijdsverschil lastiger om aan te sluiten bij 
de belevingswereld van kinderen en komt de 
sociale interactie in het geding. 
 
Daarnaast is bij ziekte of uitval van 
leerkrachten geen onderlinge opvang 

mogelijk. Door het grote lerarentekort is 
andere vervanging niet beschikbaar.  
Intentie tot fusie 
Vanuit het belang van de kinderen en de 
kwaliteit van het onderwijs waar zij recht op 
hebben, hebben we om die reden onderzocht 
wat mogelijke perspectieven zijn. Dit hebben 
we aangekondigd in april bij MR, team en 
ouders. Dit heeft vorm gekregen door de 
directies van beide scholen een advies op te 
laten stellen.  
 
Er zijn verschillende alternatieven onderzocht, 
waaronder doorstart van de BAS, sluiten van 
de BAS en een fusie met de Rietveldschool.   
Redenerend vanuit het belang van kinderen, 
kwaliteit van onderwijs en behoud van 
openbaar onderwijs is door het bestuur de 
voorkeur uitgesproken om tot een fusie 
tussen de Rietveld en de BAS te komen. Dit is 
het intentiebesluit tot fusie.  
 
Eind oktober hebben bestuur en directie de 
MR en teams van beide scholen geïnformeerd 
en op 6 november de ouders van beide 
scholen. 
 
Overleg met de MR 
Sinds de informatieavond op 6 november 
heeft een aantal ouders van de BAS hun 
zorgen geuit over het fusieplan. Begrijpelijk 
want ook wij snappen dat een dergelijk 
voornemen impact heeft voor u en uw 
kinderen.  
 
We hebben daarom tussentijds overleg 
gevoerd met de MR. Daar zijn twee conclusies 
getrokken:  

 er wordt naast een volledige fusie ook een 
‘dependance scenario’ onderzocht 

 en de communicatie zal worden 
verbeterd.  

Dat laatste in de vorm van een regelmatig 
informatiebulletin en door gesprekken met 
ouders, en het bestuur. 
 
Gesprekken met ouders  
Het bestuur heeft met een delegatie van 
ouders op 28 november jl. gesprekken 



gevoerd. De MR was hier ook bij aanwezig. 
Doelstelling van die gesprekken was om een 
zo goed mogelijk beeld te krijgen van de 
zorgen en wensen van ouders. Ook heeft het 
bestuur een aantal individuele gesprekken 
met ouders gevoerd. De gesprekken verliepen 
open en prettig. Vragen gingen vooral over de 
ontwikkelingen binnen de BAS de afgelopen 
jaren, de motieven voor de voorgenomen 
fusie, alternatieve scenario’s  en de praktische 
gevolgen van een fusie.  
 
Ouders hebben onder meer aangegeven dat 
ze sterk hechten aan een kleinschalige school, 
ze het plus- en HB-onderwijs waarderen en 
zorgen hebben over de verschillen in 
onderwijskundige aanpak tussen Dalton en 
regulier. 
 
Ouders vinden het met de MR goed om ook 
de mogelijkheid van de BAS als dependance 
van de Rietveld te onderzoeken. Ook is gepleit 
voor een overgangsscenario. 
 
Vervolgstap: Fusie Effect Rapportage 
In deze fase kan nog niet op alle vragen een 
kant en klaar antwoord worden geven. Wel 
zullen deze vragen een plek krijgen in het 
onderzoek: de fusie-effect rapportage. 
Voordat een besluit tot fusie wordt genomen 
zal namelijk een Fusie Effect Rapportage 
worden opgesteld.  
 
In dit onderzoek worden alle effecten van 
fusie onderzocht voor leerlingen, ouders, 
personeel, huisvesting, enzovoorts. Pas 
daarna wordt een besluit genomen.  
 
Rol van de MR 
De MR-en van beide scholen denken mee over 
de onderzoeksaanpak van de FER en letten 
vooral op de gevolgen van de fusie voor 
leerlingen, personeel en ouders.  
Beide MR-en zijn ook betrokken en worden 
regelmatig bijgepraat over de voortgang.  
De directie houdt de schoolteams in de 
teamvergaderingen op de hoogte van het 
fusieproces. Zij zijn als teams betrokken bij de 
vergelijking van de onderwijskundige aanpak 
van beide scholen en hebben een belangrijke 
rol in het begeleiden van de leerlingen naar 
een eventueel nieuwe situatie. Een fusie 

betekent voor het personeel zelf natuurlijk 
ook een verandering.  
 
De fusie effect rapportage zal in februari 
gereed zijn waarna hierop de instemming van 
de MR-en gevraagd zal worden. 
 
Inschrijven 1 maart? 
Ouders hebben begrepen dat zij zich vóór 1 
maart moeten inschrijven op de nieuwe 
school. Dat is niet noodzakelijk.  Wel is het 
prettig dat we zo snel mogelijk weten welke 
kinderen mee willen naar de Rietveldschool, 
maar wij garanderen dat daar voor elk kind 
een plek is , ook als u later die beslissing wilt 
nemen. Voor ons is het meest belangrijk dat u 
voor uw kind de beste beslissing kunt nemen. 
Daarvoor zullen ook individuele gesprekken 
worden gevoerd met u als ouders. U ontvangt 
hierover nog informatie. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u zich altijd 
wenden tot de directie van de school of een 
mail sturen aan info@sopoh.nl. 


