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Introductie 

In deze eerste Fusieflits geven we u een 

update van de laatste ontwikkelingen in het 

fusieproces tussen de Rutgersschool en de 

Colignyschool.  
De fusie tussen de beide scholen was formeel 

al rond, dus op papier zijn we al één school. In 

de praktijk zijn de scholen nog apart. Door het 

teruglopende leerlingaantal op locatie 

Colignyschool is ervoor gekozen om het proces 

te versnellen, zodat er in de wijk de Noord 

voor alle kinderen een volledig 

onderwijsaanbod beschikbaar blijft, zonder 

veel combinatiegroepen. Om die laatste reden 

zijn de groepen 3 van beide locaties vanaf 

volgend schooljaar samengevoegd tot één 

groep 3.  

Het streven is om toe te werken naar een 

volledige fusie tussen de twee scholen op  

1 augustus 2024.   
Dus één school met 2 locaties. De komende 

twee jaar zullen we daar met elkaar vorm aan 

moeten geven.  

 

 

Stappen tot nu toe 

Het afgelopen schooljaar is er vooral ‘in stilte’ 

doorgewerkt en zijn er een paar stappen gezet 

die we graag met u delen.  

 

De directie en de IB-ers zijn steeds meer gaan 

overleggen en met elkaar gaan afstemmen. Dit 

overleg verhoogt de expertise, wat uiteindelijk 

alleen maar heel fijn voor de kinderen is. De 

samenwerking wordt als heel plezierig ervaren. 

De club van directie/IB noemen we het MT 

(Management Team). 

 

 

De teams hebben op diverse momenten en in 

diverse vormen ontmoetingen gehad en hier 

en daar zijn al mooie vormen van 

samenwerking ontstaan. Voor praktische zaken 

weet men elkaar steeds beter te vinden, maar 

ook inhoudelijk komt het gesprek steeds meer 

op gang. 

Ook zijn er voorzichtige stapjes gezet om 

kinderen wat kennis met elkaar te laten 

maken. Zo gaan de groepen 8 in deze dagen 

elkaars musical bewonderen. We hebben 

plannen om volgend jaar die kennismaking wat 

breder en met leuke activiteiten te 

organiseren. Uiteindelijk gaat het om de 

kinderen. 

 

 

 

Hoe verder? 

In het afgelopen jaar zijn er dus allerlei 

ontmoetingen geweest. Daar hebt u als ouders 

nog niet heel veel van gemerkt. U was wel 

vertegenwoordigd door de MR-en. Zij zijn 

nauw bij het proces betrokken. 

De komende 2 schooljaren zal er heel veel 

besproken en geregeld moeten worden. Deels 

zijn dat praktische zaken, maar ook 

(onderwijs) inhoudelijk valt er heel wat af te 

stemmen. 

Om het overzichtelijk en werkbaar te houden, 

worden er 4 werkgroepen (teamleden en MR-

leden) gemaakt, elk met een eigen opdracht. 

Zij koppelen hun bevindingen terug naar het 

MT, waarna het in het team en in de MR komt. 

Uiteraard zullen we u daarna via zo'n 

FusieFlits bijpraten. 
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De werkgroepen: 

• Onderwijskundig 

o Gezamenlijke visie, afstemming didactiek, zorgstructuur, rapportage, Plusklas, 

methodes, wanneer digitaal werken of op papier, pedagogisch klimaat, groepsplannen 

• Identiteit 

o Vieringen, methodekeuze, liedkeuze, bijbelgebruik, dagopening, diversiteit en wat ons 

bindt door ons geloof in Jezus Christus. 

• Ouder/leerling betrokkenheid 

o Gezamenlijke activiteiten, leerlingenraad, uitwisseling tussen groepen, sportdag, 

kennismakingsmomenten ouders. 

•  Communicatie 

o O.a.: Ouderraadplegingen, informatie momenten verzorgen, huisstijl, vormgeving en 

website. 

 

Schoolplan 
Iedere school heeft een schoolplan. De beide 

scholen werken nu ieder met een eigen 

schoolplan, waarin de plannen en 

doelstellingen voor 4 jaar beschreven staan. 

Alle Prohlesscholen zullen het komende 

schooljaar werken aan een nieuw schoolplan 

voor 2023-2027. Onze school zal dan werken 

aan één gezamenlijk schoolplan.  

 

Voornemens 
Voor het komende schooljaar hebben we, 

naast wat hiervoor beschreven staat, al wel 

wat plannen. 

• Vanaf de zomervakantie zullen we 

onze nieuwsbrief gezamenlijk 

uitbrengen. In die nieuwsbrief geven 

we de FusieFlits ook een plekje. 

• We zijn van plan om aan het begin van 

het schooljaar een prijsvraag te 

organiseren. De nieuwe school heeft 

een nieuwe naam nodig. Locatie 

Coligny en Locatie Rutgers zullen wel 

blijven, maar samen maken we ook 

een nieuwe start. 

• Hoewel de beide MR-en eigenlijk 

formeel ook al één MR is, hebben ze 

dit jaar nog veel apart vergaderd. 

Volgend schooljaar zal dit veel meer 

gezamenlijk gaan, zodat ook dit steeds 

meer naar elkaar toegroeit. 

• We gaan op zoek naar leuke/gezellige 

activiteiten, waarin we kinderen met 

elkaar laten kennismaken en waarbij 

we u ook hopen mee te nemen. We 

denken aan een gezamenlijke 

sportdag, iets met een project en dat 

soort dingen. Nu maar hopen dat er 

geen coronawinter aan komt... 

Tenslotte 

In de teams hebben we in de afgelopen 

periode ervaren dat fuseren spannend is, soms 

inspannend is, maar dat we er uiteindelijk ook 

beter van worden. We leren van elkaar, 

inspireren elkaar en merken steeds meer 

openheid om er met elkaar iets moois van te 

maken. We streven ernaar dat we niet alleen 

de kinderen die nu op school zitten, maar ook 

al die kinderen die hopelijk in de komende 

jaren (eeuw...) op school komen, goed 

onderwijs kunnen geven en een stukje met 

hen mee mogen lopen naar volwassenheid. 

Een hele grote, maar ook mooie uitdaging! 

Dat alles kunnen we niet alleen. Daar hebben 

we iedereen die de school een warm hart 

toedraagt voor nodig. En zeker u als ouders. 

We dagen u uit om kritisch, opbouwend mee 

te kijken en ons scherp te houden in het 

belang van de aan ons toevertrouwde 

kinderen! 

 

Wordt zeker vervolgd! 

 


