SAMENWERKEN AAN DUURZAAM KWALITATIEF GOED VOORTGEZET
ONDERWIJS IN HOOGEZAND
In het najaar van 2016 hebben we met een feestelijke ceremonie bij de Historische Scheepswerf
Wolthuis in Sappemeer stilgestaan bij de samenwerking tussen onze beide scholen: het dr. Aletta
Jacobs College en de CSG Rehoboth. Met deze brief geven wij een beeld van de stand van zaken op
dit moment, oktober 2018.
De afgelopen jaren zijn er regelmatig gesprekken gevoerd met als doel voor Hoogezand en
omgeving krachtig voortgezet onderwijs te garanderen, ook in de toekomst. Met dat doel voor
ogen hebben we eerder uitgesproken in 2021 ‘onder een dak te gaan’. Dat zou samenwerking
tussen beide scholen vergemakkelijken en zou voorkomen dat er op twee plekken een
schoolgebouw versterkt moet worden.

In 2020 naar 1 school
In de verdere verkenning van die samenwerking groeide bij beide scholen de overtuiging dat
kwaliteit en aanbod van voortgezet onderwijs in Hoogezand het best geborgd zouden zijn door niet
als twee scholen onder een dak verder te gaan, maar door ook samen een school te worden. Op
grond van deze overtuiging is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar consequenties voor
identiteit, onderwijs, personeel en bedrijfsvoering. Het haalbaarheidsonderzoek toont aan dat
overdracht van de CSG Rehoboth aan het dr. Aletta Jacobs College een verstandige stap is. De Raden
van Toezicht en Medezeggenschapsraden van beide scholen hebben hun goedkeuring verleend aan
de plannen.
Wat betekent 1 school voor leerlingen
Dit besluit heeft de volgende consequenties: de CSG Rehoboth zal als nevenvestiging van CSG
Groningen ophouden te bestaan met ingang van 1 januari 2020. Voor de leerlingen van Rehoboth
geldt dat zij uiterlijk op dat moment ingeschreven worden bij het dr. Aletta Jacobs College. Overigens
is die keuze om in te schrijven aan de ouders van leerlingen. Leerlingen kunnen niet ‘gedwongen’
worden overgeschreven. De medewerkers van de CSG Rehoboth zullen in principe meegaan met de
leerlingen naar het dr. Aletta Jacobs College.
Identiteit
Op het punt van identiteit formuleert een gezamenlijke werkgroep ‘kernwaarden’, waarin zowel
leerlingen als ouders als personeel zich kunnen herkennen. Het dr. Aletta Jacobs College blijft in de
toekomst een openbare school.

Onderwijs
In het kader van duurzaam kwalitatief onderwijs werken de medewerkers van beide scholen aan de
vormgeving en de inhoud van het nieuwe gezamenlijke onderwijsaanbod en de onderwijskundige
werkwijze voor alle leerlingen die een diploma theoretische leerweg in Hoogezand gaan halen. U mag
ervan uitgaan dat het onderwijs innovatief is en inspeelt op de individuele capaciteiten van
leerlingen.
Nevenvestiging
Het gebouw van de CSG Rehoboth blijft voorlopig in gebruik vanwege de versterking van het gebouw
aan de Laan van de Sport.
Aanvullende informatie
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Ingrid
Drenth (directeur pro, vmbo en mavo dr. Aletta Jacobs College – idrenth@aletta.nl ) of Rob
Brunekreeft (vestigingsdirecteur CSG Rehoboth – r.brunekreeft@csg.nl ).

Met vriendelijke groet,
Ineke de Roo-Fokkens, bestuurder/algemeen directeur dr. Aletta Jacobs College
Nol Benders, directeur/bestuurder CSG Groningen

Zo varen we samen naar een hele mooie toekomst en werken samen aan een kwalitatief goed en
breed onderwijsaanbod voor alle leerlingen van Hoogezand en omgeving!

