Bijlage behorende bij intentieverklaring samenvoeging basisscholen Westwoud.
De betrokken besturen dragen de stuurgroep op om bij de uitvoering van het onderzoek in
ieder geval onderstaande aandachtspunten aan de orde te stellen.
 Bestuurlijk
De beide schoolbesturen streven naar een bestuursstructuur voor de gezamenlijke basisschool
in Westwoud waaraan de volgende voorwaarden gesteld worden;
- De beide huidige schoolbesturen dienen bestuurlijk verbonden te blijven aan de
bestuursstructuur voor de gezamenlijke basisschool in Westwoud;
- Het mag geen beperkende gevolgen met zich meebrengen voor de instandhouding
van de overige scholen van de beide schoolbesturen;
- Onder de te ontwikkelen bestuursstructuur voor de gezamenlijke basisschool kunnen
eventueel op termijn ook andere scholen vallen.
 Identiteit
Beide onderwijsrichtingen, katholiek en openbaar, dienen herkenbaar te zijn in de
samengevoegde school, daarom dient helder omschreven te worden:
- De bestuurlijk juridische grondslag van de school;
- De wijze waarop er toezicht uitgeoefend wordt op de ontwikkeling van de
levensbeschouwelijke identiteit van de school;
- De wijze waarop de ouders van de leerlingen betrokken worden bij de ontwikkeling
van de levensbeschouwelijke identiteit van de school;
- De wijze waarop binnen de school invulling gegeven wordt aan
levensbeschouwelijke aspecten.


Personeel
- De rechtspositie van het aan de beide huidige scholen verbonden personeel is
gebaseerd op de CAO-PO, daarin zal door de samenvoeging geen wijziging komen;
- Voor de te vormen gezamenlijke basisschool is het uitgangspunt dat de personele
bezetting evenwichtig verdeeld ingevuld wordt vanuit beide onderwijsrichtingen;
- Onderzocht moet worden of en zo ja op welke wijze de beide schoolbesturen
wederzijds verantwoordelijkheid kunnen blijven dragen voor de werkgelegenheid
van het betrokken personeel.



Onderwijs
- Voor de uitwerking van de onderwijskundige identiteit van de samengevoegde
school dient zoveel mogelijk aangesloten te worden bij de onderwijskundige
profielen van de beide huidige scholen en de wensen van de ouders.

Pagina 3 van 4



Financiën
- De financiële gevolgen van het samenvoegen van de beide scholen dient voor de
beide schoolbesturen afzonderlijk helder in beeld gebracht te worden;
- Voor de samengevoegde school dient een sluitende meerjarenbegroting opgesteld te
worden;
- De raad van de gemeente Drechterland dient zich uit te spreken over het beschikbaar
stellen van een krediet voor de realisatie van geschikte huisvesting voor de
samengevoegde basisschool op één locatie in Westwoud.

 Huisvesting
Het moet mogelijk zijn om de samengevoegde school op één locatie in Westwoud te kunnen
huisvesten;
 Ouderparticipatie
Bij de uitvoering van het onderzoek dienen de ouders zoveel mogelijk betrokken te worden.
 Communicatie
De stuurgroep is gedurende het onderzoek verantwoordelijk voor de communicatie
betreffende de voorgenomen samenvoeging van de basisscholen in Westwoud.
 Tijdpad
De besturen en toezichthouders van beide stichtingen zien een schriftelijke rapportage
inclusief advisering van de Stuurgroep uiterlijk 01-03-2016 tegemoet.

Indien aan één of meerdere van de hierboven genoemde aspecten naar het oordeel van één of
beide schoolbesturen niet voldoende voldaan kan worden dan is dit voor de beide besturen
een legitieme reden om van de in deze verklaring geformuleerde intenties af te zien.
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