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8 maart 2018
ouders/verzorgers van de leerlingen van de SPOM- en Oeverwal-scholen
start verkenning naar bestuurlijke fusie

Op basis van een eerder uitgevoerd verkennend onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden
hebben de besturen van Stichting SPOM Onderwijs en Stichting Oeverwal besloten om een
onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van een eventuele bestuurlijke fusie. In september
2018 zal de verkenning van start gaan en uiterlijk in maart 2019 wordt het eindrapport met
conclusies opgeleverd.
SPOM Onderwijs verzorgt onderwijs op 15 basisscholen in de gemeenten West Maas en Waal en
Druten. Daarnaast biedt SPOM Kinderopvang voorschools onderwijs aan in de vorm van
peutergroepen, evenals kinderdagopvang en buitenschoolse opvang in de gemeenten Druten en
West Maas en Waal. Oeverwal verzorgt onderwijs op 8 basisscholen in de gemeente Beuningen.
In het onderzoek gaan Oeverwal en SPOM Onderwijs verkennen of:
 de huidige samenwerking tussen de twee stichtingen duidelijke meerwaarde en diverse
voordelen met zich meebrengt, en dat verdere intensivering van de samenwerking wenselijk
is;
 een bestuurlijke fusie de voorkeur heeft, na een verkenning van verschillende
samenwerkingsvormen;
 het uiteindelijke doel van een eventuele bestuurlijke fusie gericht is op het belang van het
kind in de regio;
 een fusie ten goede komt aan de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs;
 door schaalvergroting de kwaliteit en diversiteit van het onderwijs wordt geborgd;
 samenwerking op bestuursniveau scholen het voordeel biedt van het delen van expertise en
kwaliteit en de uitwisselen en opdoen van kennis;
 een gefuseerd bestuur optimaal kan inspelen op de opdracht van het
samenwerkingsverband, namelijk het bieden van goed passend onderwijs voor alle kinderen
in de regio;
 één rechtspersoon bij voorkeur leidt tot efficiëntie en kostenbesparing en vermindering van
de financiële kwetsbaarheid.
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SPOM en Oeverwal werken samen aan
goed onderwijs in de regio Maas en Waal

De verwachting is dat door deze bestuurlijke fusie de lange termijn positie en kwaliteit van de
scholen van beide besturen worden versterkt.
Daarom hebben beide stichtingen in een intentieverklaring afgesproken om de komende periode te
gebruiken om de meerwaarde en effecten van een eventuele besturenfusie te onderzoeken voor het
onderwijs en de opvanglocaties. Deze verklaring is op 27 februari jl. ondertekend door beide
bestuurders en voorzitters van de Raad van Toezicht.
Voor de uitvoering van de verkenning is een stuurgroep ingericht met ondersteuning van externe
specialisten. In september starten diverse werkgroepen waarbij personeelsleden worden betrokken.
Daarnaast wordt een klankbordgroep gevormd met daarin ouders, directeuren en teamleden. Op
grond van de verkenning besluiten de besturen of en hoe de fusie succesvol vormgegeven kan
worden. Pas na een positieve afronding van het medezeggenschapstraject en goedkeuring van de
Minister kan definitief worden besloten om te fuseren.
U wordt over de voortgang geïnformeerd door middel van een nieuwsbrief, waarvan dit de eerste is.
We begrijpen dat u naar aanleiding van dit bericht mogelijk vragen heeft. U kunt daarmee terecht bij
de beide vertegenwoordigers in de stuurgroep, Gerard van der Burgt namens Oeverwal en Lia van
Meegen namens SPOM Onderwijs (beiden bereikbaar via het gezamenlijke bestuurskantoor: 0487541022/524240).
Met vriendelijke groet,
Namens de stuurgroep

Lia van Meegen
Voorzitter College van Bestuur SPOM Onderwijs

Gerard van der Burgt
Directeur-bestuurder Oeverwal

