MR OBS De Trekvogel en het voorgenomen besluit om te fuseren met OBS Molenland
Als MR hechten wij er waarde aan u te informeren over de rol van de MR bij het voorgenomen
fusiebesluit. We vatten voor u samen, hoe de MR dit traject heeft doorlopen en welk besluit is
genomen.
Bij een fusie heeft de MR instemmingsrecht. Dit betekent dat de fusie pas uitgevoerd kan worden
wanneer door beide MR’en instemming is verleend. De MR heeft van begin maart tot begin mei de tijd
genomen om tot een oordeel te komen. De MR’en hebben instemming verleent en nu kan de fusie
uitgevoerd worden. Over de voortgang van de fusie wordt u geïnformeerd door de directeur.
Medio februari 2017 zijn de ouders van allebei de scholen door de directeur van beide scholen en de
directeur-bestuurder van AURO geïnformeerd over het voorgenomen fusiebesluit en de voorgestelde
locatie voor de fusieschool
Begin maart 2017 hebben de MR’en de Fusie Effect Rapportage (FER) ontvangen en is door de
directeur bestuurder gevraagd instemming te verlenen aan het voorgenomen besluit en de
voorgestelde fusie locatie.
In de FER beschrijft de directeur-bestuurder onder andere de aanleiding voor de fusie, de financiële
en personele gevolgen van de fusie, de feitelijke situatie van de huidige locaties, de
concurrentiepositie van de scholen, en de geboortecijfers van met name de 0-4-jarigen in het
voedingsgebied van de scholen.
Na individuele bestudering door de MR leden van de van de FER voert de MR een aantal keren
overleg of komt bij elkaar:
Om gezamenlijk de FER te bespreken en aanvullende vragen op te stellen;
Met de directeur-bestuurder om een aantal zaken nader toe te laten lichten en een aanvullende
toelichting van de controller van AURO over de financiële effecten te verkrijgen;
Om de voorgestelde locatie en omgeving van de fusieschool te bekijken;
Met een aantal ouders van OBS De Trekvogel over hun zorgen omtrent de locatiekeuze van de
fusieschool;
Met Gemeente De Ronde Venen om extra feitelijke informatie op te vragen (bewoonde adressen;
leeftijdsopbouw van de wijk; geplande nieuwbouw);
Om de verkregen informatie van Gemeente De Ronde Venen te beoordelen;
Met de directeur bestuurder om extra verkregen informatie te bespreken en om verlenging van de
periode waarin wij gevraagd zijn te reageren te verlengen;
Om in een onderling overleg alle extra informatie nogmaals af te stemmen en het aanvullende
zelf opgestelde rapport over onze conclusies te bespreken;
Met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) om hen als onafhankelijke partij de FER en door
MR verzamelde aanvullende informatie te laten beoordelen en de MR te adviseren over met
name de locatiekeuze. De fusie op zich staat wat de MR betreft niet ter discussie;
Met de VOO om het door hen uitgebrachte advies te laten toelichten;
Met de MR om te stemmen over de voorgenomen fusie en de locatiekeuze;
De MR heeft begin mei schriftelijke instemming verleend aan de directeur-bestuurder over de
voorgenomen fusie en de locatiekeuze.
De MR is unaniem van mening dat het onderzoek grondig is uitgevoerd en alle aspecten zijn
meegenomen.
Een fusie is noodzakelijk en de voorgestelde locatie Molenland blijkt inderdaad de juiste keuze te zijn.
Met name de concurrentiepositie, de leeftijdsopbouw van de wijk en de geboortecijfers en de niet
concreet zijnde nieuwbouw/herontwikkelingsplannen van de gemeente pleiten voor de locatie
Molenland.
Als MR betreuren wij het enorm dat de laatste school uit Twistvlied gaat verdwijnen.

Wij hebben de directeur-bestuurder gevraagd aandacht te blijven vestigen bij Gemeente De Ronde
Venen om uiteindelijk te komen tot een brede school op een locatie die centraal gelegen is in
Mijdrecht Zuid.
Zijn er nog vragen over het proces, schroom niet om contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet,
MR OBS De Trekvogel

