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VOORGENOMEN BESLUIT: FUSIE PER 1 AUGUSTUS 2023 
 

ELKAAR BETER LEREN KENNEN  
In juli hebben beide schoolbesturen 
besloten om meer tijd te nemen voor 
verdieping en verbinding. Het besluit 
om daadwerkelijk te gaan fuseren per 
1 januari 2023 is toen uitgesteld. De 
afgelopen maanden zijn verschillende 
bijeenkomsten gehouden en zijn 
belangrijke thema’s samen uitgewerkt. 
Daarmee hebben beide organisaties 
elkaar beter leren kennen.  
 
è Simon van der Wal (VCPO Noord-
Groningen) en Aris Fickweiler (Lauwers 
& Eems) hebben samen alle scholen 
bezocht en kennisgemaakt met de 
teams. Die bezoeken zijn enthousiast 
ontvangen en hebben duidelijkheid en 
vertrouwen gegeven. 
 
è Daarnaast zijn de directeuren twee 
keer gezamenlijk bijeengeweest om 
samen te praten over de mogelijk 
nieuwe organisatie. 
 
è Tijdens die bijeenkomsten heeft 
verdieping plaatsgevonden op een 
aantal thema’s. Denk hierbij aan de 
verschillen en overeenkomsten in de kijk 
op onderwijs en identiteit. Hoe gaan we 
daar straks samen vorm aan geven? Ook 
is gesproken over samenwerken.  

è Ook meer praktische onderwerpen 
zijn uitgewerkt, zoals de overleg-
structuur van het de staf en de 
directeuren, hoe we kennis kunnen 
borgen en ontwikkelen binnen de 
nieuwe organisatie. Ook is er gesproken 
over de manier van begroten en de  
formatie voor de scholen. 
 
DRAAGVLAK VOOR BESLUIT 
Het is goed dat er meer tijd is genomen 
om de thema’s samen te verkennen, uit 
te werken en te bespreken. Uiteindelijk 
kunnen we daarmee tot een goed en 
breed gedragen besluit komen.   
 
De bestuurders van Lauwers & Eems en 
VCPO Noord-Groningen zijn dan ook tot 
de conclusie gekomen dat wat hen 
betreft de fusie door kan gaan. Beide 
bestuurders nemen nu een 
voorgenomen besluit tot fusie. Het 
streven is om de echte fusie te 
realiseren per 1 augustus 2023. 
 
IS DE FUSIE NU AL EEN FEIT? 
Nee, de fusie is nog geen feit. Het 
voorgenomen besluit wordt komende 
tijd voorgelegd aan de toezichthouders, 
de gezamenlijke medezeggenschaps-
raden, de leden van VCPONG, de 
gemeenten en het ministerie.  
 

De schoolbesturen Lauwers & Eems 
en VCPO Noord-Groningen hebben 
het voornemen om te gaan fuseren. 
We houden u regelmatig op de 
hoogte via nieuwsbrieven.  
Vlak voor de komende feestdagen 
vertellen we u graag meer over de 
laatste ontwikkelingen.  
 
In Nieuwsbrief nummer 5 kunt u 
lezen over:  
 
1. Waaraan is de laatste maanden 

gewerkt? 
2. Een voorgenomen besluit 
3. Planning en werkwijze 2023 
 

NOG EVEN IN HET KORT: WAAROM 
WILLEN WE FUSEREN?  
 
Door een fusie ontstaat een 
toekomstbestendige organisatie die 
zich kan zich richten op goed 
onderwijs in bloeiende scholen met 
voldoende kinderen en mogelijk-
heden. Dan ontstaat tevens een 
solide en aantrekkelijke werkgever 
voor leerkrachten. En één 
organisatie is efficiënter. Doordat 
we niet alles dubbel hoeven te doen, 
besparen we geld.  
 
Deze sterkere organisatie is nodig 
om de problemen die spelen in onze 
regio, zoals de leerlingenkrimp, het 
hoofd te bieden. We willen kwaliteit 
blijven leveren en ouders voldoende 
mogelijkheden tot schoolkeuze en 
locaties garanderen. Zo kunnen we 
beter aan onze maatschappelijke 
opdracht voldoen: goed onderwijs 
voor kinderen in onze regio. 
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VAN VOORGENOMEN BESLUIT NAAR FUSIE: DE PLANNING   
 
 
 
 
 
 
 
BESLUITEN IN BEIDE ORGANISATIES 
 
Januari wordt gebruikt om de eerste 
stappen in de besluitvorming te regelen. 
De beide bestuurders nemen samen 
met de toezichthouders formeel een 
voorgenomen besluit tot fusie. Ook 
worden de concept statuten van de 
Stichting Samenwerkingsbestuur GOUD 
(werknaam) uitgewerkt.  
 
Daarna gaan de documenten naar de 
beide gezamenlijke 
medezeggenschapsraden. Zij geven een 
advies over de fusie en zullen elk 
zelfstandig gevraagd worden in te 
stemmen met de fusie.  
 
VCPO Noord-Groningen zal de leden van 
de vereniging vragen om in te stemmen 
met de fusie tijdens een Algemene 
Ledenvergadering.  

 
 
 
 
 
 
BESLUITEN IN GEMEENTEN 
 
Hierna zijn de gemeenten aan de beurt. 
De gemeenteraden moeten instemmen 
met de nieuwe statuten. 
 
Daarnaast moeten de burgemeesters en 
wethouders van de betrokken 
gemeenten een advies, voor het 
ministerie, uitbrengen over de fusie. 
 
Met al deze adviezen en goedkeuringen 
op zak, kan de fusie door het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
worden getoetst.  
 
Ook de vakbonden kunnen op dat 
moment advies uitbrengen. Er is al 
overleg geweest met de vakbonden en 
zij zijn meegenomen in de plannen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
SAMEN NAAR DE NOTARIS 
 
Als deze stations allemaal gepasseerd 
zijn en er is nog steeds groen licht, 
wordt het nieuwe College van Bestuur 
en de Raad van Toezicht gevormd. Het 
College van Bestuur en de Raad van 
Toezicht zal worden gevormd met de 
huidige bestuurders, Aris en Simon en 
de huidige toezichthouders. 
 
De laatste maanden worden gebruikt 
om de fusie te formaliseren. Hierbij 
moet u denken aan het inrichten/ 
samenvoegen van de administratie en 
alles vastleggen bij de notaris. 
 
Na de fusiedatum wordt de organisatie 
en beleid verder vormgegeven in lijn 
met de afspraken uit het fusierapport. 
Er is afgesproken na 2 jaar de fusie te 
goed te evalueren.  
 

We wensen u 
hele fijne feestdagen  

en een mooi 2023!  
 

 

1 december 22 
- 

1 maart 23 

1 maart 23 
- 

1 mei 23 

1 mei 23 
- 

1 augustus 23 

SAMENHANG MET DE 
KINDEROPVANG EN VOORTGEZET 
ONDERWIJS 
 
Het voortgezet onderwijs van 
Lauwers & Eems en VO Eemsdelta 
zijn ook al een eind op weg met het 
vormen van een gezamenlijke 
organisatie. Het streven is om op 
1 augustus 2023 die organisatie te 
vormen. 
 
Waddenkind en KindH, de 
kinderopvangorganisaties, zijn druk 
met het afstemmen van hun 
werkzaamheden.  
 
Samen met het primair onderwijs 
gaan zij komende maanden verder in 
overleg hoe de overkoepelende 
organisatie ingericht kan worden.  


