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1. Inleiding 

1.1 De motieven en alternatieven voor de fusie 

De Nico Bulderschool en Het Ruimteschip werken vanuit het ‘Scholenprogramma Gemeente Midden-

Groningen’ al een paar jaar toe naar nieuwbouw van een kindcentrum. Vanuit dit scholenprogramma 

moeten aardbevings- en toekomstbestendige scholen worden gerealiseerd.  Dit betekent concreet dat 

een groot aantal scholen in de regio nieuwe huisvesting krijgen.  

 

Voor de genoemde scholen betekent dit dat zij intrek zullen nemen in het Kindcentrum Zuiderkroon. De 

MR’en van De Nico Bulderschool en Het Ruimteschip hebben ingestemd met de locatiekeuze. Dit 

kindcentrum biedt onderdak aan de nieuwe basisschool, twee sporthallen en een peuter- en 

kinderopvang. Tevens krijgt SBO De Sterren een plek binnen het nieuwe kindcentrum. SBO De Sterren 

valt onder RENN4 en blijft een aparte school voor speciaal basisonderwijs. 

 

De nieuwbouw heeft als gevolg dat de volgende scholen gaan per 1 augustus 2021 fuseren: 

 De Nico Bulderschool (openbare basisschool met 112 leerlingen, brinnummer 14DW) 

 Het Ruimteschip (openbare basisschool met 214 leerlingen, brinnummer 13XI) 

De reden is dat het onmogelijk is om twee scholen (met twee verschillende brinnummers) van eenzelfde 

bestuur op één locatie te huisvesten. 

 

De gemeenteraad van Midden-Groningen keurde in januari 2020 de bestemmingsplanwijziging goed. 

Hierdoor werd de bouw van het Kindcentrum Zuiderkroon mogelijk. In juli 2021 gaan de deuren van het 

kindcentrum open. 

 

Een kindcentrum is erop gericht om een educatieve leeromgeving te realiseren voor kinderen van 0 tot 

13 jaar, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Door samen te gaan ontstaat 

een goede schaal voor specifieke ruimtes, zoals een praktijklokaal, een keuken en een speellokaal. Deze 

onderdelen zijn op separate scholen minder goed te realiseren (o.a. vanuit de norm m2 en bekostiging). 

Met een grotere bezetting en gezamenlijk gebruik kan op deze wijze onderwijsinhoudelijk een 

meerwaarde gecreëerd worden.  

 

Het nieuwe gebouw geeft verschillende ketenpartners de ruimte om te komen tot inhoudelijke, 

bestuurlijke en ruimtelijke samenwerking. Bij de nieuwbouw is hier onder andere rekening mee 

gehouden, door het creëren van algemene ruimten. Dit maakt het mogelijk dat een aantal 

ketenpartners, zoals logopedie, fysiotherapie of kinder- en oefentherapie en het sociaal team van de 

wijk Woldwijck in het kindcentrum onder worden gebracht en leidt er tevens toe dat er mogelijkheden 

ontstaan voor bestuurlijke samenwerking. Dit is voornamelijk aan de orde bij de invulling van 

onderwijsondersteunende (OOP)-functies binnen het kindcentrum. 

1.2 Te bereiken doelstellingen van de fusie 

Stichting Ultiem heeft samen met de betrokken scholen uitgesproken een onderscheidend kindcentrum 

te willen maken. Bij aanvang van het fusie- en bouwtraject is het volgende geformuleerd met betrekking 

tot de vorming van het kindcentrum waartoe de fusie moet bijdragen: 

 Passend Onderwijs: de samenstelling van het kindcentrum maakt het mogelijk een 

expertisecentrum te realiseren waar veel deskundigheid en talent van professionals en leerlingen 

samen komt. Uniek voor het primair en speciaal basisonderwijs in Hoogezand en omgeving. Het 

kindcentrum biedt de mogelijkheid aan meer leerlingen om thuisnabij onderwijs te volgen. 
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 Een nieuwe locatie zonder historie, met een mooie plek in het voedingsgebied en ruimte om te 

ontdekken/exploreren; 

 Een kindcentrum biedt een doorgaande ontwikkeling van 0 – 13 jaar voor alle kinderen. 

 De ketenpartners in het kindcentrum werken samen om het aanbod van kinderen en de 

ondersteuning van leerkrachten te versterken. 

1.3 Leeswijzer 

In deze fusie-effectrapportage (FER) beschrijven we de effecten van de fusie voor leerlingen, ouders en 

medewerkers. In de wet op het primair onderwijs (WPO) is vastgelegd welke onderwerpen in een FER 

aan de orde moeten komen. Deze FER sluit hierbij aan. 

In hoofdstuk 2 wordt eerst het fusieproces tot 1 augustus 2021 weergegeven zoals het in het plan van 

aanpak is vastgelegd. Vervolgens is in hoofdstuk 3 beschreven op wijze in het proces is 

gecommuniceerd. Vervolgens gaan we in hoofdstuk 4 in op de effecten voor leerlingen, ouders en 

medewerkers. In hoofdstuk 5 beschrijven we het effect van de fusie op keuzevrijheid en diversiteit. Tot 

slot gaan we in hoofdstuk 6 in op de kosten en baten van de fusie. Omdat deze fusie een scholenfusie 

binnen één bestuur is, zijn de kosten en baten gering. 
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2. Fusieproces 

In de Wet op het primair onderwijs (WPO) wordt onderscheid gemaakt tussen toetsplichtige en niet-

toetsplichtige fusies. Bij toetsplichtige fusies is toestemming van de Minister nodig.  

 

De fusie tussen Nico Bulderschool en het Ruimteschip is niet toetsplichtig, omdat bij de fusie minder dan 

500 leerlingen betrokken zijn. Wel moet voldaan worden aan onderstaande voorwaarden: 

 Er moet een vastgestelde fusie-effectrapportage (FER) zijn. 

 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft een 

advies gegeven over de fusie.  

 De betrokken medezeggenschapsraden hebben ingestemd met de fusie. 

2.1 Beide MR’en hebben instemmingsrecht 

Volgens artikel 10 lid h van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) hebben de MR’en 

instemmingsrecht bij een fusie. 

2.2 Adviescollege van B&W van gemeente Midden-Groningen 

In de WPO staat in artikel 64b lid 2 dat in de FER een advies van het college van B&W over de 

‘wenselijkheid van de voorgestelde fusie’ moet worden opgenomen. Dit advies wordt gegeven voordat 

de MR’en besluiten over instemming. Op deze manier kunnen de MR’en het advies van het college van 

B&W meenemen in het hun eigen besluitvorming. Ook als het college van B&W een negatief advies 

geeft, kunnen MR’en instemmen met de fusie en kan het bestuur de fusie doorvoeren. 

2.3 Fases in het fusieproces 

Dit fusieproces bestaat uit een vijftal fases: 

 Inrichtingsfase; 

 Uitwerkingsfase fusieschool; 

 Uitwerkingsfase fusie-effecten; 

 Besluitvormingsfase; 

 Implementatiefase. 

 

Fase 1: Inrichtingsfase  

Deze fase is inmiddels afgerond. In deze fase is aandacht geweest voor het inrichten van het 

fusieproces. Voor het verloop van het fusietraject is een plan van aanpak uitgewerkt en besproken met 

de directeuren. Dit plan van aanpak is vervolgens toegelicht aan de MR’en en de teams. Tevens werd 

een werkgroep opgericht bestaande uit een vertegenwoordiging van de oudergeleding van de 

medezeggenschapsraden en de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraden. Daarnaast is 

stuurgroep gevormd, bestaande uit: de bestuurder, de beleidsmedewerker P&O en de 

procesbegeleider. De stuurgroep heeft als taak ideeën te ontwikkelen, besluiten te nemen, het verloop 

van het proces te bewaken en waar nodig te interveniëren. Daarnaast stemt stuurgroep met de 

directeuren en de MR’en af over de voorgang. 

 

Fase 2: Uitwerkingsfase fusieschool 

Deze fase is inmiddels afgerond. De eerste stap in deze fase was een bericht aan de gemeenteraad over 

de opheffing van één van de brinnummers. Vervolgens werden ambitiegesprekken met de directeuren 

van respectievelijk de Nico Bulderschool en Het Ruimteschip gevoerd. Na de gesprekken werd een 

voorgenomen bestuursbesluit genomen tot benoeming van de directeur van de fusieschool. Deze is ter 

advies voorgelegd aan de MR’en. Na een positief advies van beide MR’en is een definitief 

bestuursbesluit genomen om Martijn Weersma aan te wijzen als beoogd directeur van de fusieschool en 
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kwartiermaker. De kwartiermaker draagt zorg voor de verdere ontwikkeling en de teamvorming voor de 

fusieschool. In deze fase zijn de MR’en, ouders en teams zoveel mogelijk geïnformeerd over de 

voortgang van het fusieproces. 

 

Fase 3: Uitwerkingsfase fusie-effecten 

Op basis van de gegeven input in de stuurgroep en de werkgroep is de FER opgesteld. De concept FER is, 

nadat deze door de werkgroep is besproken, aan de stuurgroep voorgelegd. Na goedkeuring door de 

stuurgroep heeft de bestuurder de FER vastgesteld. 

 

Fase 4: Besluitvormingsfase 

De besluitvormingsfase omvat de volgende stappen: 

 De bestuurder van Stichting Ultiem neemt een voorgenomen besluit om de FER vast te stellen. 

 In de periode daaraan voorafgaand wordt de raad van toezicht van Stichting Ultiem meegenomen 

in het besluitvormingsproces. 

 De MR’en van de betrokken scholen worden gevraagd in te stemmen met de FER. 

 Er vindt een ouderraadpleging plaats. 

 Na instemming maakt de bestuurder het fusiebesluit definitief, met het voornemen de fusie te 

effectueren. 

 

Fase 5: Implementatiefase 

In de implementatiefase wordt de fusie geformaliseerd. Het formatieplan voor de nieuwe school wordt 

opgesteld en administratieve zaken worden uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan de brinmutatie bij de 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

2.4 Tijdsbestek 

Het planning van het fusieproces is als volgt: 
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3. Communicatie over de fusie 

3.1 Wijze waarop medezeggenschapsraden zijn en worden betrokken 

De twee medezeggenschapsraden zijn vanaf het begin van het fusietraject betrokken geweest bij het 

proces. In 2018 zijn de voorbereidingen van het fusietraject gestart. Op 16 november 2020 zijn de 

MR’en geïnformeerd over het plan van aanpak voor het laatste onderdeel van de fusie, de wijze van 

besluitvorming en de bevoegdheden van de MR’en hierin. Daarnaast is een werkgroep bestaande uit 

een vertegenwoordiging van de oudergeleding van de medezeggenschapsraden (OMR’en) en de 

personeelsgeleding van de medezeggenschapsraden (PMR’en) opgericht, om zo de 

medezeggenschapsraden te betrekken bij de fusieplannen en de uitwerking hiervan.  

 

Als eerste stap in het fusieproces heeft de bestuurder op 10 december 2020 een adviesaanvraag met 

betrekking tot de benoeming van de directeur van de fusieschool aan de MR’en voorgelegd. De MR’en 

hebben positief geadviseerd over de benoeming van de directeur. 

3.2 Wijze waarop raad van toezicht is en wordt betrokken 

De raad van toezicht van Stichting Ultiem is door de bestuurder gedurende het fusietraject in de 

vergaderingen van de raad van toezicht op de hoogte gehouden van het verloop van het fusieproces. 

3.3 Wijze waarop personeel, ouders en leerlingen zijn en worden betrokken 

Personeel, ouders en leerlingen zijn op de hoogte gehouden door middel van nieuwsbrieven waarin de 

stand van zaken omtrent de nieuwbouw en het fusietraject werd weergegeven. Daarnaast zijn de teams 

in november 2020, in een extra vergadering, op de hoogte gebracht van het plan van aanpak.  
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4. Effecten voor personeel, ouders en leerlingen en 
borging van de menselijke maat 

Effecten van de fusie voor personeel, ouders en leerlingen zijn voor een groot deel gerelateerd aan het 

op te leveren nieuwe gebouw. Daarnaast speelt de formatie op de fusieschool, het onderwijsconcept en 

de borging van medezeggenschap in de fusieschool een rol.  

 

In dit hoofdstuk geven we eerst het aantal leerlingen van de fusieschool en de formatie weer. 

Vervolgens beschrijven we de effecten voor leerlingen en ouders. 

4.1 Aantal leerlingen 

Het aantal leerlingen op de Nico Bulderschool en het Ruimteschip op dit moment is in het volgende 

overzicht weergegeven. 

 

Bouw Nico Bulderschool Ruimteschip 

Onderbouw 52 98 

Bovenbouw 63 136 

Totaal 115 234 

 

De fusieschool heeft op 1 augustus 2021 een omvang van ongeveer 320 leerlingen. Alle leerlingen van 

de Nico Bulderschool en het Ruimteschip gaan automatisch mee over naar de fusieschool. In 

onderstaand overzicht is de te verwachten uitstroom van de huidige groepen 8 en instroom 

meegenomen. Op basis van deze leerlingenaantallen voor de fusieschool wordt de formatie voor het 

schooljaar 2021-2022 bepaald. 

 

Het aantal leerlingen per leerjaar ziet er als volgt uit: 

Leerjaar Nico Bulderschool Ruimteschip Fusieschool 

1 9 12 21 

2 8 27 35 

3 17 19 36 

4 18 34 52 

5 17 25 42 

6 12 25 37 

7 20 36 56 

8 11 29 40 

 

  

 

Totaal 112 208 320 
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4.2 Personeelssamenstelling 

In deze paragraaf geven we de formatie van het Ruimteschip en De Nico Bulderschool weer en 

vergelijken we dat met de beoogde formatietoedeling met betrekking tot de fusieschool. 

4.2.1 Aanstellingsgegevens personeelssamenstelling 

In het schooljaar 2020-2021 is op het Ruimteschip 14,84 fte werkzaam en op de Nico Bulderschool 10,83 

fte. In onderstaand overzicht hebben we de huidige personele bezetting per functie weergegeven.  

 

Functie Soort dienstverband Nico Bulderschool Het Ruimteschip 

Directeur Vast 

Tijdelijk (T) 

Tijdelijke Uitbreiding (TU) 

0,85 fte 

-- 

-- 

1,00 fte 

-- 

-- 

Leraar 11 Vast 

Tijdelijk (T) 

Tijdelijke Uitbreiding (TU) 

5,22 fte 

-- 

-- 

3,33 fte 

-- 

-- 

Leraar 10 Vast 

Tijdelijk (T) 

Tijdelijke Uitbreiding (TU) 

2,95 fte 

-- 

-- 

8,26 fte 

0,90 fte 

0,25 fte 

Onderwijsassistent Vast 

Tijdelijk (T) 

Tijdelijke Uitbreiding (TU) 

1,82 fte 

-- 

-- 

0,60 fte 

-- 

-- 

Conciërge Vast 

Tijdelijk (T) 

Tijdelijke Uitbreiding (TU) 

-- 

-- 

-- 

-- 

0,50 fte 

-- 

Totaal  10,83 fte 14,84 fte 

 

In de functie onderwijsassistent heeft één medewerker een benoeming waarvan 0,4 fte wordt ingezet 

op basis van de werkdrukmiddelen en 0,2 fte bovenschools wordt gefinancierd in verband met het 

volgen van een opleiding.  

 

Het OOP op beide scholen wordt op dit moment vanuit twee budgetten bekostigd. Enerzijds vanuit 

deelbegroting passend onderwijs en anderzijds op basis van de werkdrukmiddelen. In het 

bestuursformatieplan 2021-2022 worden de middelen voor passend onderwijs binnen Stichting Ultiem 

organisatiebreed verdeeld en wordt voor de fusieschool duidelijk welk budget voor komend jaar 

beschikbaar is. Over de inzet van de werkdrukmiddelen gaat de directeur van de fusieschool in gesprek 

met het team. Net als voorgaande jaren komt de inzet van werkdrukmiddelen tot stand in overleg 

tussen team en directie van de school.  
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4.2.2 Overzicht ingezette werkdrukgelden 

De werkdrukmiddelen worden op basis van het aantal leerlingen berekend en op schoolniveau 

toegekend. Binnen Het Ruimteschip en de Nico Bulderschool worden deze middelen in het huidige 

schooljaar (2020-2021) als volgt ingezet.   

 

Functie Soort dienstverband Nico Bulderschool Het Ruimteschip 

Leraar L10 Vast 

Tijdelijk (T) 

Tijdelijke Uitbreiding (TU) 

-- 

-- 

-- 

-- 

0,40 fte 

0,17 fte 

Onderwijsassistent Vast 

Tijdelijk (T) 

Tijdelijke Uitbreiding (TU) 

0,9 fte 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Conciërge Vast 

Tijdelijk (T) 

Tijdelijke Uitbreiding (TU) 

-- 

-- 

-- 

-- 

0,50 fte 

-- 

Totaal  0,9 fte 1,07 fte 

 

Bij het opstellen van het formatieplan van de fusieschool in het voorjaar van 2021 en daarop volgend 

het werkverdelingsplan geven de directeur van de fusieschool en het team invulling aan de inzet van de 

werkdrukmiddelen. 

4.2.3 Overzicht inzet passend onderwijs 

Zoals eerder vermeld wordt het OOP op beide scholen ingezet op basis van de deelbegroting passend 

onderwijs van Stichting Ultiem. In onderstaand overzicht is de huidige formatie dat op basis van deze 

middelen wordt ingezet weergegeven. 

.  

Functie Soort dienstverband Nico Bulderschool Het Ruimteschip 

OOP Vast 

Tijdelijk (T) 

Tijdelijke Uitbreiding (TU) 

0,63 fte 

-- 

-- 

0,60 fte 

-- 

-- 

Totaal  0,63 fte 0,60 fte 

 

4.2.4 Formatieoverzicht 

In onderstaand overzicht laten we zien hoeveel formatie op basis van het formatiebudget van de 

fusieschool ingezet kan worden per 2021-2022. Dit hebben we vergeleken met de fictieve situatie 

waarbij beide scholen niet fuseren per 2021-2022. Het betreft de beschikbare formatie en de 

personeelsinzet dat op de schoolformatie drukt. Het gaat hierbij alleen om OP formatie en voor de 

fusieschool OP formatie inclusief 0,5 aan algemeen ondersteunend medewerker. Zoals hierboven 

vermeld wordt het OOP ofwel bekostigd uit de Stichting Ultiem deelbegroting voor Passend onderwijs, 

danwel uit de werkdrukmiddelen. 
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 Het Ruimteschip Nico Bulderschool Fusieschool Verschil 

Directeur 1,00 fte 0,80 fte 1,00 fte - 0,80 fte 

 

 

 Het Ruimteschip Nico Bulderschool Fusieschool Verschil 

Beschikbaar fte 

schoolformatie 

8,29 fte 6,59 fte 15,43 fte 0,55 fte 

Huidige inzet  

fte op 

schoolformatie 

10,64 fte 7,97 fte   

Verschil exclusief 

directieformatie 

- 2,35 fte - 1,38 fte   

 

In de bovenstaande tabel is te zien dat voor de fusieschool, op basis van de uitgangspunten in het 

bestuursformatieplan,  komend schooljaar iets meer schoolformatie ingezet kan worden dan op beide 

scholen apart.  

 

De reden is onder andere dat op de fusieschool minder directieformatie wordt ingezet dan bij de twee 

aparte scholen. Daarnaast geldt echter wel dat na de fusie de bekostiging van de fusieschool lager is dan 

bij twee aparte scholen, doordat een vaste voet in de bekostiging door het wegvallen van een 

brinummer komt te vervallen. Dit wordt door de fusiefaciliteiten gecompenseerd. Deze fusiefaciliteiten 

zijn deels aan de formatie toegevoegd waardoor de netto schoolformatie voor de fusieschool in het 

schooljaar 2021-2022 iets hoger is dan bij twee aparte scholen (zie verder in hoofdstuk 6). 

De werkdrukmiddelen (€ 87.732,-) voor het schooljaar 2021-2022 zijn niet in bovenstaand overzicht 

meegenomen. 
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4.3 Ziekteverzuim  

Het ziekteverzuim (peilperiode van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020) en de herbezetting ervan 

wordt bovenschools via het Vervangingsfonds grotendeels bekostigd. Medewerkers die zijn ziekgemeld 

zijn wel aan de school verbonden. Zij keren mogelijk weer terug bij de fusieschool. In onderstaand 

overzicht hebben we het ziekteverzuim van de Nico Bulderschool en Het Ruimteschip weergegeven. In 

onderstaand overzicht is het gemiddelde ziekteverzuimpercentage per cohort of per functiegroep 

weergegeven. 

 

 Verzuimpercentage Nico Bulderschool Het Ruimteschip Stichting 

Ultiem 

Leeftijdsklasse < 25 jaar 0,00% 0,00% 0,73% 

25 - 34 jaar 0,13% 0,00% 4,27% 

35 - 44 jaar 7,10% 0,02% 4,82% 

45 - 54 jaar 0,90% 8,92% 11,99% 

55 - 64 jaar 47,11% 26,68% 11,16% 

> 64 jaar 0,00% 0,00% 2,33% 

Functiecategorie Directie 0,00% 0,00% 0,00% 

OOP 15,65% 1,62% 8,29% 

OP 12,07% 13,19% 7,91% 

Totaal gemiddeld  11,79% 11,71% 7,63% 

Bij elkaar opgeteld geven bovenstaande verzuimcijfers een indicatie van het ziekteverzuim op de 

fusieschool. Het ziekteverzuim op de fusieschool ligt naar verwachting boven het gemiddelde van de 

stichting. 

 

De fusie heeft geen effect op het ziekteverzuim. Wel vraagt het aandacht van de directeur van de 

fusieschool.  

4.4 Gevolgen voor personeel 

4.4.1 Rechtspositie personeel na fusie 

De scholenfusie heeft geen invloed op de rechtspositie van het personeel. Medewerkers hebben geen 

arbeidsovereenkomst bij de school, maar bij de stichting. 

 

In paragraaf 4.2 werd duidelijk dat op de fusieschool iets meer formatie ingezet kan worden dan op de 

twee scholen apart maar het huidige aantal medewerkers dat op beide scholen werkzaam is, hoger ligt. 

 

De reden hiervoor is dat het aantal leerlingen op zowel de Nico Bulderschool als op het Ruimteschip 

daalt. De scholen zouden zonder fusie volgend schooljaar ook minder formatie kunnen inzetten. Dat is 

voor de fusieschool dus ook het geval. Daarnaast is de huidige personele bezetting opgebouwd uit 

reguliere schoolformatie, inzet van middelen voor passend onderwijs en de inzet van werdrukmiddelen. 

De directeur van de fusieschool bepaalt in overleg met het team hoe de werkdrukmiddelen worden 

ingezet. 

 

De mobiliteitswensen van medewerker worden op dit moment geïnventariseerd. Dat heeft mogelijk een 

effect op de personele bezetting ten opzichte van de toegekende formatie.   
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4.4.2 Gevolgen arbeidsvoorwaarden 

Doordat medewerkers een arbeidsovereenkomst bij Stichting Ultiem hebben, heeft de fusie geen effect 

op de arbeidsvoorwaarden. 

4.4.3 Gevolgen voor het personeelsbeleid 

Stichting Ultiem hanteert stichting breed personeelsbeleid. Hierin verandert niets als gevolg van deze 

fusie. Derhalve is hierover niets opgenomen in de FER. Wijzigingen in het personeelsbeleid op 

stichtingsniveau zijn niet aan te merken als veranderingen als gevolg van de fusie. Bij dergelijke 

wijzigingen zal de stichtingsbrede GMR mogelijke advies- en/of instemmingsbevoegdheden kunnen 

uitoefenen. 

4.4.4 Betrokkenheid van het personeel 

Door de fusie ontstaat een nieuwe school, waarbinnen in feite een compleet nieuw team gaat 

samenwerken. Voor de directeur van de fusieschool is dan ook een belangrijke taak weggelegd om dit in 

de fusie- en transitieperiode verder vorm te geven. Dit betekent dat veel aandacht gegeven moet 

worden aan teamvorming. Hiervoor is een parallel traject ingericht, zoals omschreven in het plan van 

aanpak. Dit traject richt zich op teamvorming en de verdere uitwerking van het onderwijsconcept. 

Scholen werken al geruime tijd samen waardoor verschillende onderdelen van het onderwijsproces al 

op elkaar zijn afgestemd. Beide scholen hanteren bijvoorbeeld EDI. 

4.5 Gevolgen voor ouders en leerlingen 

4.5.1 Betrokkenheid ouders en leerlingen 

Vanaf 23 augustus 2021 hebben leerlingen van de fusieschool les in het nieuwe schoolgebouw. De 

leerlingen en ouders krijgen door het samenvoegen van de teams van de Nico Bulderschool en Het 

Ruimteschip deels te maken met nieuwe leerkrachten en medeleerlingen. Een deel van de ouders krijgt 

te maken met een nieuwe schooldirecteur. Het effect op de betrokkenheid van ouders en leerlingen zal 

gering zijn, omdat in de nieuwe school ouders participeren in een ouderraad en de 

medezeggenschapsraad. 

4.5.2 Onderwijskundige veranderingen/aanpassingen 

De fusieschool is onderdeel van Stichting Ultiem. Ultiem heeft veertien uitgangspunten geformuleerd 

die de stichting belangrijk vindt. Onderstaande uitgangspunten en het schoolprofiel “samen denken & 

doen” vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling van de fusieschool: 

1 Wij leggen de nadruk op de behoeften, mogelijkheden en talenten van kinderen in plaats van op de 

onmogelijkheden en beperkingen. 

2 Wij sluiten aan op de belevingswereld en interesses van kinderen. 

3 Wij zorgen voor een breed, gevarieerd onderwijsaanbod. 

4 Wij bieden kinderen een veilige plek waarin ze ruimte krijgen zich te ontwikkelen tot sociale en 

actieve burgers. 

5 Wij hebben veel aandacht voor respectvolle communicatie tussen leerlingen onderling, leerling – 

medewerkers en medewerkers onderling. 

6 Wij investeren in goede samenwerking met ouders. 

7 Wij zorgen ervoor dat wij veel tijd en energie steken in de basisvakken. 

8 Wij bieden betekenisvol én zinvol onderwijs. 

9 Wij werken systematisch aan het verhogen van de leeropbrengsten. 

10 Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen. 

11 Wij besteden veel aandacht aan de basiscompetenties: zelfstandigheid, samenwerken, leren leren 

en communiceren. 

12 Wij zorgen voor een passend arrangement voor onderwijs en zorg. 
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13 Wij werken met voorschoolse instellingen én het voortgezet onderwijs samen om een doorgaande 

lijn te ontwikkelen (0 t/m 18 jaar). 

14 Wij werken aan het afstemmen tussen onderwijs en vrije tijd. 

 

De fusieschool heeft als uitgangspunt dat leerlingen en medewerkers worden geaccepteerd met 

erkenning voor het individu, zodat iedere gebruiker van de school zich een gelijkwaardig lid voelt van de 

leef- en werkgemeenschap die de school is. Uitgangspunt is dat er een vriendelijk en veilig klimaat 

wordt gecreëerd, waarin voorspelbaarheid en duidelijkheid centraal staat. 
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4.6 Gevolgen voor de medezeggenschap 

Op dit moment hebben beide scholen een eigen medezeggenschapsraad. Als gevolg van de fusie komt 

er op de fusieschool één medezeggenschapsraad. Op onderstaande wijze kan worden gewerkt aan de 

inrichting van een nieuwe medezeggenschapsraad: 

 

 Mogelijkheid 1 

Beide MR’en schuiven voorlopig ineen. Na één jaar neemt een aantal leden afscheid zodat weer wordt 

voldaan aan het aantal leden genoemd in het reglement. De leden van de MR’en bepalen in goed 

onderling overleg wie na één jaar de MR verlaat. 

 

 Mogelijkheid 2 

Van beide MR’en schuift een deel door naar de nieuwe MR, zodat getalsmatig weer wordt voldaan aan 

de bepaling van het reglement. 

 

 Mogelijkheid 3 

Beide MR’en treden volledig af. Door middel van verkiezingen wordt een nieuwe MR ingericht. 

 

De nieuwe MR van de fusieschool wordt samengesteld op basis van mogelijkheid 2. De eerste MR van 

de fusieschool bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. De MR’en van de Nico Bulderschool en 

het Ruimteschip wijzen ieder twee ouders en twee personeelsleden aan om zitting te nemen in de 

nieuwe MR. Door middel van een rooster van aftreden wordt na twee jaren toegewerkt naar een 

bezetting van drie ouders en drie personeelsleden, conform het medezeggenschapsreglement binnen 

Stichting Ultiem. Hierover vindt eerst overleg tussen de MR en de directeur van de school plaats. 
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5. Effecten van de fusie op keuzevrijheid, diversiteit en 
bereikbaarheid 

5.1 Effecten van de fusie op de keuzevrijheid 

Deze fusie zorgt ervoor dat het aantal scholen in de gemeente Midden-Groningen met één school 

afneemt. Op dit moment is binnen de gemeente Midden-Groningen sprake van 32 scholen voor primair 

onderwijs. Onderstaand een lijst van alle huidige scholen voor primair onderwijs in de regio van 

Hoogezand-Sappemeer. Gezien de ligging van de Walstraschool en de W.A. Scholtenschool hebben we 

die scholen volledigheidshalve ook in onderstaand overzicht opgenomen: 

 

 Plaats Type onderwijs 

De Achtbaan Hoogezand Openbaar 

‘t Heidemeer Sappemeer Openbaar 

De Hoeksteen Hoogezand Protestants-Christelijk 

De Lichtbron Hoogezand Gereformeerd vrijgemaakt 

De Regenboog Hoogezand Protestants-Christelijk 

SBO De Sterren Hoogezand Algemeen bijzonder 

Het Galjoen Hoogezand Protestants-Christelijk 

Het Ruimteschip Hoogezand  Openbaar 

Jenaplanschool T Vlot Hoogezand Algemeen bijzonder 

Nico Bulderschool Hoogezand Openbaar 

St Antoniusschool Hoogezand Rooms-Katholiek 

St Gerardus Majella Hoogezand Rooms-Katholiek 

Theo Thijssenschool Hoogezand Openbaar 

Van Heemskerckschool Hoogezand Openbaar 

Walstraschool Kropswolde Openbaar 

W.A. Scholtenschool Foxhol Openbaar 

5.2 Effecten van de fusie op diversiteit 

Door de fusie verdwijnt één school. Het onderwijsaanbod van de fusieschool moet daarmee aansluiten 

bij de behoeften van kinderen in het voedingsgebied. In het parallelle traject wordt hier verder invulling 

aan gegeven. 

5.3 Effecten van de fusie op de spreiding van onderwijsvoorzieningen in de regio 

Door de fusie verdwijnen er twee onderwijslocaties in Hoogezand en komt er één onderwijslocatie voor 

terug op de locatie Zuiderkroon. Dat betekent hemelsbreed een wijziging in afstand die ouders en/of 

leerlingen afleggen naar de nieuwe schoollocatie: 

 

 Afstand hemelsbreed Afstand over de weg 

Nico Bulderschool t.o.v. Zuiderkroon 0,25 km 0,35 km 

Het Ruimteschip t.o.v. Zuiderkroon 0,5 km 1,2 km 

 

Als gevolg hiervan kunnen, afhankelijk van het werkelijke woonadres van de leerlingen, de reisafstanden 

voor een deel van de leerlingen toenemen.  
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6. Kosten en baten van de fusie 

Bij een samenvoeging van scholen wordt de fusieschool gedurende zes jaren gecompenseerd voor het 

wegvallen van de vaste voet. Voorwaarde is dat deze bekostiging afhankelijk is van het aantal leerlingen 

dat meegaat naar de fusieschool. Minstens 50% van de leerlingen die op het op te heffen brinnummer 

(14DW) staan ingeschreven, moet overgaan naar de fusieschool. Hiervan is in onderstaand overzicht 

uitgegaan. 

 

In onderstaand overzicht hebben we een inschatting van de fusie-faciliteiten weergegeven. 

 

Totaal over 6 jaren (excl. effect indexering) € 384.007,-- 

1e schooljaar na fusie € 64.001,-- 

2e schooljaar na fusie € 64.001,-- 

3e schooljaar na fusie € 64.001,-- 

4e schooljaar na fusie € 64.001,-- 

5e schooljaar na fusie € 64.001,-- 

6e schooljaar na fusie € 64.001,-- 

 

 



 

A02907 | 20210211 19  

  21 

7. Evaluatie van de fusie 

Het is gebruikelijk om de jaarlijkse ontwikkelingen binnen scholen en de organisatie te evalueren. De 

evaluatie vindt plaats in overleg tussen de directeur en de MR.  

Voorgesteld wordt om voor de fusieschool de volgende evaluatiemomenten in te plannen: 

 December 2021 

 Mei 2022 

 Mei 2023 

 

In ieder geval staan de volgende onderwerpen op de agenda: 

1 Voortgang van de teamvorming 

a Teamleden kennen elkaar en zoeken elkaar proactief op. 

b “bloedgroepen” zijn in het gedrag van teamleden niet te herkennen 

2 Effecten samenvoeging doelgroepen (leerlingen en ouders) 

a Leerlingen heb elkaar leren kennen 

b De samenstelling van en de dynamiek in de klas is goed in beeld en er wordt leerkrachten 

proactief op gehandeld. 

3 Voortgang infaseren nieuw onderwijsconcept 

a Het onderwijsconcept is duidelijk beschreven in het schoolplan en de schoolgids 

b Het onderwijsconcept is herkenbaar in de klas te zien 

c Het onderwijsconcept is te herkennen in de uitingen van de school 

4 Samenwerking binnen het kindcentrum 

a OOP functies of ondersteunende taken worden in het kindcentrum door alle ketenpartners 

gezamenlijk gefinancierd. 

b Binnen het kindcentrum is sprake van kennisdeling tussen de ketenpartners. 
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8. Advies gemeente 

Het advies van het college B&W wordt bij het definitief besluit aan de FER toegevoegd. Op het moment 

dat dit binnen is wordt het naar de MR’en nagezonden. De verwachting is begin maart 2021. 
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Bijlage I: Advies college B&W gemeente 

Het advies van het college B&W van de gemeente Midden-Groningen wordt als separaat document aan 

de FER toegevoegd. 


