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Betreft: Fusie VCPO & Prokind 

 

 

Beste ouder(s)en/of verzorger(s), 

 

VCPO Spijkenisse en Prokind scholengroep hebben de afgelopen jaren ingezet op lokale 

samenwerking. Samenwerking in het belang van de kwaliteit van het onderwijs voor onze 

kinderen. Nu en in de toekomst. 

 

Korte terugblik 

In nauwe samenwerking met alle betrokkenen en belanghebbenden is er vanaf 2020 ingezet 

op een bestuurlijke fusie tussen beide organisaties. In januari 2021 is het besluit tot fusie 

voorgelegd aan beide Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden (GMR-en). Uiteindelijk 

waren er bij de GMR van Prokind te veel vragen over de gevolgen van de fusie, wat maakte 

dat zij niet konden instemmen met het besluit. De fusie ging vooralsnog niet door. 

 

Samen sterker 

Het afgelopen jaar hebben we gebruikt om meer duidelijkheid te verkrijgen over de twijfels, 

die er bij de GMR Prokind waren. Een fusie zien wij als besturen van VCPO en Prokind nog 

steeds als een belangrijke stap naar de versterking van het onderwijs aan de kinderen in 

Nissewaard. Samen zijn we sterker! De fusie is daarin een belangrijke volgende stap in  

onze samenwerking. 

 

Vertrouwen in de toekomst 

Met elkaar zijn we nu zover de plannen voor een fusie opnieuw voor te leggen aan de  

GMR-en. Bij instemming zou dat betekenen dat wij vanaf het nieuwe schooljaar steeds  

meer als één bestuur gaan optreden. Op 1 januari 2023 maken we dat officieel. In onze 

routekaart (zie downloads) laten we het proces zien en vertellen we u wat deze fusie 

betekent voor u en uw kind(eren). 

 

Fusiewebsite & inloopavond april 

We vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over het fusieproces en  

de stappen die we de komende maanden gaan zetten. We hebben daarom een  

fusiewebsite ontwikkeld: fusie.vcpo-spijkenisse.nl - fusie.prokind-scholengroep.nl. 

Alle informatie staat zo op één centrale plek en u vindt hier de antwoorden op de 

veelgestelde vragen. In april organiseren we een inloopavond. Half maart ontvangt  

u hiervoor een uitnodiging. 

 

Namens het bestuur van VCPO Spijkenisse en Prokind scholengroep, 

 

Maarten Groeneveld (VCPO) 

Erwin Boom (Prokind) 

 

Fusiewebsite 

• fusie.vcpo-spijkenisse.nl  

• fusie.prokind-scholengroep.nl 

Downloads 

• Fusie routekaart 2022.pdf 

• Organisatie contourschets.pdf  

Contact 

VCPO Spijkenisse 

Gemeenlandsedijk Noord 26f 

3216 AG Abbenbroek  

0181-635439 

Maarten Groeneveld (bestuurder) 

info@vcpo-spijkenisse.nl 

 

GMR VCPO Spijkenisse 

gmr@vcpo-spijkenisse.nl 

 

Prokind scholengroep 

Gemeenlandsedijk Noord 26f 

3216 AG Abbenbroek 

0181-635439 

Erwin Boom (bestuurder) 

info@prokind-scholengroep.nl  

 

GMR Prokind scholengroep 

gmr@prokind-scholengroep.nl 
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