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Beste ouders,
Eerder hebben wij u geïnformeerd dat het bestuur van Kans & Kleur een besluit tot fusie van de
Boskriek en ’t Palet voorbereidt. We hebben dit voorgelegd aan de beide medezeggenschapsraden.
Inmiddels hebben beide medezeggenschapsraden laten weten dat ze instemming geven en stellen
daarbij voorwaarden en doen aanbevelingen. De directeuren van beide scholen, Ton van den Broek
en René Smits, hebben van ons de opdracht gekregen om te starten met de voorbereiding van de
fusie en in die voorbereiding de voorwaarden en aanbevelingen mee te nemen. Zij hebben een plan
van aanpak opgesteld dat zij op basis van de inbreng van de medezeggenschapsraden zullen
bijstellen.
Eén van de aanbevelingen betreft een goede communicatie met de ouders en andere
belanghebbenden. De beide directeuren zullen u tijdens de periode dat de fusie wordt voorbereid
via deze nieuwsbrief op de hoogte houden.
Nu wij de instemming van de beide medezeggenschapsraden hebben ontvangen, zullen wij de
besluitvormingsprocedure voortzetten en het besluit ter goedkeuring voor leggen aan de Raad van
Toezicht van Kans & Kleur, de gemeenteraad van Wijchen en de Nederlandse Katholieke Schoolraad.
Met vriendelijke groeten,
Hennie Biemond,
College van Bestuur Kans & Kleur

--------------------------------------------------------------------------------------

Beste ouders
Zoals u uit bovenstaande hebt kunnen lezen hebben wij na de instemming van beide MR –en van Hennie
Biemond de opdracht gekregen om de fusie verder voor te bereiden.
Een van de adviezen van de MR was om te zorgen voor een duidelijke communicatie naar ouders. Dit gaan we
o.a. doen d.m.v. nieuwsbrieven waarvan dit de eerste is.
Een beknopte samenvatting van de adviezen van de MR staat hieronder


Zorg voor een heldere onderwijsvisie en (levensbeschouwelijke) identiteit
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Zorg voor duidelijke communicatie naar alle betrokkenen
Betrek de ouders in het proces.
Geef zo snel mogelijk duidelijkheid over de locatie
Houd de MR op de hoogte van de te ondernemen stappen en betrek de MR hierin.

Om de fusie te organiseren zal een stuurgroep aangesteld worden die de regierol heeft en de uiteindelijke
beslissingen neemt en er worden werkgroepen geformeerd die de verschillende aspecten van de fusie verder uit
gaan werken.
We gaan ook een klankbordgroep instellen waarin zowel ouders als leerkrachten zitten, om datgene
wat bedacht wordt voor te leggen.
Als verkenning zijn inmiddels teamleden van beide teams bij elkaar op bezoek geweest, en hebben bij elkaar in de
klassen gekeken terwijl er les werd gegeven. Zodat fusiepartners elkaar leren kennen.
Volgens schooljaar gaan we ook ouders de gelegenheid geven om onder schooltijd te gaan kijken op de andere
school, om alvast een eerste indruk te krijgen.
De komende periode tot de zomervakantie gaan beide teams samen zich verdiepen in de visie van de nieuwe
school, om samen te bepalen waar we vanuit onze kernwaarden als één team voor willen staan. Na de
zomervakantie gaan de werkgroepen aan de slag om aan de hand van deze visie voorstellen uit te gaan werken
die leiden tot concrete maatregelen.
Verschillende ouders hebben al aan ons gevraagd hoe verschillende zaken praktisch geregeld worden als:
 Hoe we omgaan met de schooltijden als kinderen op 2 locaties zitten?
 Welke groepen waar komen te zitten?
 Welke groepen gemengd gaan worden?
Dit zijn allemaal vragen waar we momenteel nog geen antwoord op hebben omdat de werkgroepen dit in het
nieuwe schooljaar uit gaan werken. Zo gauw dit duidelijk is wordt u ingelicht.
Vriendelijke groet
René Smits en Ton van den Broek

