
Medewerkers 
• Vanaf het nieuwe schooljaar werken 

VCPO en Prokind als één bestuur 
samen;

• Dit samenwerkingsbestuur krijgt  
een nieuwe naam;

• We treden als één bestuur  
naar buiten; 

• De scholen behouden hun eigen  
identiteit en geven hier zelf  
invulling aan;

• We nemen tot 1 januari 2023 de tijd 
om administratief alles af te ronden.  
Wat merk je daarvan? Op jouw 
salarisstrook en akte van benoeming 
staan tot 1 januari nog de ‘oude’ 
namen VCPO en Prokind; 

• De collega’s uit de staforganisatie 
ondersteunen de scholen op  
dezelfde wijze als ze dit nu doen.

Samenwerking & ontmoeting
Sterke openbare, christelijke en samenlevingsscholen in Nissewaard 

Gezamenlijk bestuur

Bestuur 
• Bestuurders en directies werken  

vanaf het nieuwe schooljaar nauw 
samen; 

• Bestuurders houden tot 1 januari  
hun verantwoordelijkheden voor 
VCPO of Prokind;

• De toezichthouders werken vanaf 
het nieuwe schooljaar nauw samen, 
maar behouden tot 1 januari hun 
verantwoordelijkheden voor VCPO of 
Prokind;

• Per 1 januari start de raad van  
toezicht van het samenwerkings- 
bestuur haar werkzaamheden; 

• De huidige leden van de GMR-en 
werken vanaf het nieuwe schooljaar 
nauw samen, maar behouden tot 1 
januari hun verantwoordelijkheden 
voor VCPO of Prokind; 

• Per 1 januari start de GMR van  
het samenwerkingsbestuur haar 
werkzaamheden.

Leerlingen 

• Misschien heb je wel eens gehoord 
van het woord ‘fusie’? Bij een fusie 
gaan twee organisaties samen- 
werken. Zo kunnen ze makkelijker 
dingen regelen en elkaar nog beter 
helpen;

• Jouw school hoorde bij VCPO  
of Prokind, maar in het nieuwe 
schooljaar valt jouw school  
onder een nieuw bestuur met  
een nieuwe naam;

• In dit nieuwe bestuur wordt uitgegaan 
van samenwerking en ontmoeting. 
Samen zorgen we ervoor dat ieder 
kind in Nissewaard goed onderwijs 
krijgt;

• In het nieuwe schooljaar ga je  
gewoon naar jouw vertrouwde  
openbare, christelijke of  
samenlevingsschool.

Ouder(s)/verzorger(s)
• Vanaf het nieuwe schooljaar werken 

VCPO en Prokind als één bestuur 
samen;

• De school van uw kind valt voortaan 
onder dit samenwerkingsbestuur,  
waarin de openbare, christelijke en  
samenlevingsscholen zijn samen- 
gebracht;

• In dit samenwerkingsbestuur wordt 
uitgegaan van samenwerking en  
ontmoeting. Samen zorgen we ervoor 
dat ieder kind in Nissewaard goed 
onderwijs krijgt;

• Dit samenwerkingsbestuur krijgt  
een nieuwe naam; 

• Uw kind gaat in het nieuwe schooljaar 
naar zijn huidige, vertrouwde openbare, 
christelijke of samenlevingsschool; 

• De scholen behouden hun eigen  
identiteit en geven hier zelf  
invulling aan.

FUSIE ROUTEKAART 2022 > 2023

Wat betekent deze 
fusie voor ons? 

JAN ‘ 23

Besluitvorming

Stand van zaken
Informeren collega’s/ouders
 

Advies GMR
Voorgenomen besluit
Raadpleging ouders

Mobiliteits-
beleid

‘20-’22

1 januari 2023

Dit is ons
verhaal 

Organisatieverhaal
in tekst/beeld 
Missie/visie/waarden/aanbod 
samenvatten in een compact 
document o.b.v. eerder  
gemaakte contourschets 

Fusieonderdelen

Gezamenlijke ambitie

Fusiewebsite

Organisatie ‘gereedmaken’

MEI ‘22

FEB-MRT ‘22
Fusiestatus 

& 
routekaart

Profiel
RvT & CvB

Fusie- 
effect

rapportage

Nieuwe  
naam en
 huisstijl

 
Communicatie- 

plan & implemen-
tatie huisstijl

Organisatie
bestuurlijk

Administratieve 
processen

Directie-/regiegroep  
communicatie +
werkgroep identiteit 
Toetsen/verrijken/definitief
vaststellen

mei 2022

Statuten

Definitief besluit

fusie.vcpo-spijkenisse.nl fusie.prokind-scholengroep.nl

SEPT ‘22 Nieuwe schooljaar

JUNI ‘22


