September 2017
Nieuws over de fusieplannen van
Westerwijs en Penta Primair.
Aan het personeel, de ouders en alle anderen
die betrokken zijn bij het openbaar en christelijk
basisonderwijs in het Westerkwartier en
Noordenveld.
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Het Bestuursbureau
Beide bestuursbureaus worden samengevoegd.
Na vaststelling welke functies nodig zijn volgt de
invulling, waarbij geldt: ‘de juiste man/vrouw op
de juiste plaats’. Het kantoor in Grootegast biedt
voldoende ruimte, maar wordt door de nieuwe
samenstelling van medewerkers anders ingericht.

De Eerste Kamer heeft op 11 juli 2017 de wet
‘Samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool’ aangenomen. De wetswijziging
was nodig om de besturenfusie mogelijk te maken
en dat doel is bereikt. De wet treedt op 1 januari
2018 in werking.

Afstemmen administraties
Op 1 januari 2018 is alle personeel in dienst van
één stichting. Administratief moet dat kloppen in
verband met aanstelling en salarissen. De
begroting moet na goedkeuring door de nieuwe
Raad van Toezicht door het bestuur worden
vastgesteld.

Op 31 augustus jl. heeft staatssecretaris
Sander Dekker de beschikking getekend
voor de beoogde fusie tussen
Penta Primair en Westerwijs.

Notaris
Voorbereiding van alle stukken die nodig zijn als
voorwaarde voor het passeren van de akte.

De vier gemeenteraden, Grootegast, Marum, Leek
en Zuidhorn hebben deze beschikking nodig om
hun definitieve besluit te kunnen nemen over de
statuten van de nieuwe stichting. Daarin wordt o.a.
de rol en bevoegdheid van de gemeentennaar het
openbaar onderwijs geregeld. Het besluit van de
gemeenten is een voorwaarde voor het passeren
van de akte bij de notaris voor de nieuwe stichting.
We hopen dat de besluitvorming van de vier
gemeenteraden het mogelijk maken dat de fusie
daadwerkelijk op 1 januari in kan gaan. Dat
betekent dat de voorbereiding en de uitwerking nu
vlot ter hand worden genomen.
Wat zijn nu de volgende stappen?
Een overzicht met de belangrijkste punten:
De richting
De sturingsfilosofie wordt vastgesteld door beide
bestuurders. Deze is het uitgangspunt voor de te
maken strategische keuzes van de nieuwe stichting.

De nieuwe naam
De naam en huisstijl van de stichting worden
gepubliceerd.
Directieoverleg
35 scholen en directeuren vragen een andere
wijze van overleg. Samen met de directeuren
zoeken we de meest werkbare vorm waarin
zeggenschap en verantwoordelijkheid voor beleid
en besluitvorming is geregeld.
Medezeggenschap (GMR)
Samenstelling en vertegenwoordiging van de
nieuwe GMR moet geregeld worden, naast de
vaststelling van een nieuw reglement.
Harmonisatie
Er is twee jaar uitgetrokken voor volledige
harmonisatie van personeelsbeleid, processen en
procedures. Hiervoor wordt de thans aanwezige
menskracht gebruikt.
Met de einddatum in zicht gaat zorg en kwaliteit
boven snelheid.

De Reisgids
Hebt u vragen? Aarzel niet om die te stellen.
U kunt daarvoor terecht bij uw leidinggevende
of bij ons.
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Voor mailvragen: bureau@pentaprimair.nl
Met de vermelding: “fusie PPWW”

De stuurgroep heeft een brochure samengesteld
onder de titel: Reisgids, een handboek voor
onderweg. Het beschrijft tien jaar samenwerking
tussen Westerwijs en Penta Primair met als
resultaat acht samenwerkings- / samenlevingsscholen (SWS/SLS) en een beoogde bestuurlijke
fusie.
Van de eerste SWS de Aquarel in Sebaldeburen
in 2007 tot de achtste SWS, de Humstee in
Oldehove in 2016 heeft elke fusie een eigen
dimensie en dynamiek. Ervaringen van eerdere
processen worden gedeeld en naar de eigen
situatie vertaald en vormgegeven. De directeuren
hebben in de brochure hun bijdrage geleverd in
het formuleren van een tiental aanbevelingen
voor tijdens en na de fusie.
De brochure staat op de site van de beide
stichtingen www.westerwijs.nl en
www.pentaprimair.nl
Via www.pentaprimair.nl/SWS/ vindt u op één
centraal punt bijlagen en relevante publicaties die
verband houden met de samenwerking tussen
openbaar en christelijk onderwijs. De site wordt
steeds geactualiseerd.
De Reisgids wordt gebruikt om het proces van de
bestuuurlijke fusie in een overzichtelijke brochure
breed onder de aandacht te brengen. Zowel
regionaal, provinciaal als landelijk.

