Beek, maart 2021
Aan: de ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van Bs Sint Martinus en Bs Catharina Labouré
Betreft: Fusie Bs Sint Martinus en Bs Catharina Labouré
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Zoals u weet zijn we al ruime tijd bezig met een intensieve samenwerking tussen BS Martinus en BS
Catharina Labouré. De scholen hebben in 2018 een gezamenlijke visie ontwikkeld die ook op beide
scholen steeds meer is terug te zien in de dagelijkse praktijk. Een fusie is de volgende logische stap in
dit mooie traject!
Aan de beide medezeggenschapsraden van de scholen is daarom ter instemming het voorgenomen
besluit voorgelegd om BS Martinus en BS Catharina Labouré per 1 augustus 2021 te laten fuseren.
De fusieschool wordt de komende jaren gehuisvest in de twee huidige gebouwen. Wij zijn nog in
gesprek met de gemeente over de realisatie van een Integraal Kind Centrum voor de gehele kern
Beek en dus over een unilocatie waar onderwijs en aanbod van kindpartner Spelenderwijs, onderdeel
van MIK & PIW- groep, op één plek gerealiseerd kan worden.
In deze brief leggen we uit waarom we per 1 augustus a.s. gaan fuseren, wat dat voor u en de
kinderen betekent en wat er de komende periode gaat gebeuren.
Samenwerking als voorwaarde en startpunt voor de fusie
De samenwerking tussen de scholen heeft al laten zien dat het vele voordelen met zich meebrengt.
We versterken elkaar en kunnen expertise en taken met elkaar delen. Beide scholen werken in units,
die uit meerdere stamgroepen bestaan. Er zijn vele voordelen aan deze manier van werken, met als
belangrijkste voordeel dat kinderen steeds meer het aanbod krijgen dat aansluit bij hun niveau en
onderwijsbehoeften.
Om een volgende stap te kunnen zetten in de doorontwikkeling van ons aanbod en dus ook in
kwaliteit van onderwijs, kunnen we niet meer wachten met fuseren tot een unilocatie gerealiseerd is.
Niet fuseren zou stagnatie van de ingezette schoolontwikkelingen tot gevolg hebben. Doordat we nu al
fuseren kunnen we doorontwikkeling van de onderwijskwaliteit verder optimaliseren.
Andere argumenten voor fusie
We hebben eerder laten weten dat we pas zouden fuseren als het hele aanbod van kindvoorzieningen
en onderwijs in één gebouw zou kunnen worden ondergebracht. Het handhaven van die voorwaarde
laten we, naast bovengenoemde redenen, ook los omdat de ontwikkeling van de leerlingenaantallen
op beide scholen vraagt om een fusie. De dalende leerlingenaantallen van de Catharina Labouré en
de stijgende aantallen van de Martinus zetten de werkwijze die we op beide scholen hebben
ontwikkeld om vorm te geven aan wat kinderen anno 2021 nodig hebben onder druk. Het stijgende
leerlingenaantal van de Martinus heeft daarnaast tot gevolg dat de combinatie van een aanbod voor
groep 1 t/m 8 én het aanbod van de kinderdagverblijf, peuteropvang en BSO fysiek niet meer past
binnen het gebouw.
Door te fuseren kunnen we de uitdagingen oplossen door het verdelen van het aanbod over een
onderbouw/middenbouw locatie en een bovenbouwlocatie.
Huisvesting onderbouw/middenbouw locatie en bovenbouwlocatie

Huidige locatie Martinus

Huidige locatie Catharina Labouré

Dit wordt per 1 augustus a.s. de locatie voor de kinderen van
de unit onderbouw (groepen 1-2-3) en de unit middenbouw
(groepen 4-5). Op deze locatie zal ook het kinderdagverblijf, de
peuteropvang en een BSO voor de kinderen van de groepen 1
t/m 5 gehuisvest worden.
Dit wordt per 1 augustus a.s. de locatie voor de kinderen van
de unit bovenbouw (groepen 6-7-8). Op deze locatie zal ook
een BSO voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8 gehuisvest
worden.

Unilocatie
We hebben met de gemeente Beek goede gesprekken gevoerd over de realisatie van een unilocatie.
De gemeente denkt daarin mee. Zij hebben ook hun voorkeur uitgesproken voor de combinatie
onderbouw/middenbouw (groepen 1-2-3 en groepen 4-5), kinderdagverblijf, peuteropvang en BSO op
de huidige locatie van de Martinus en bovenbouw (groepen 6-7-8) en BSO op de huidige locatie van
de Catharina Labouré als tussenoplossing. De gemeente staat in de basis positief tegenover het
vormgeven van één kindcentrum in het centrum van Beek. Hoé dat zal gebeuren zal nog nader
onderzocht worden. Zo zullen wij o.m. gaan deelnemen in het onderzoek naar een mogelijke realisatie
van een Brede Maatschappelijke Voorziening in de kern Beek.
Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
De beide MR-en hebben een aangepast intentiebesluit ter instemming aangeboden gekregen en
inmiddels hun akkoord gegeven aan dit intentiebesluit. Op dit moment wordt er een Fusie Effect
Rapportage (FER) opgesteld waarin de doelen en gevolgen van een fusie in kaart worden gebracht
voor kinderen, ouders en personeel. De MR’en hebben instemmingsrecht over deze FER. Derde en
laatste stap in na vaststelling en instemming met de FER het feitelijke fusiebesluit. Ook daarin heeft de
MR een instemmingsrecht. Tijdens het hele proces kunnen MR en school bij u en de medewerkers als
achterban te rade gaan over onderdelen in de FER, zoals bijvoorbeeld de schooltijden, de hoogte van
de ouderbijdrage enz.
Uw rol als ouder / verzorger
We houden u de komende periode uiteraard regelmatig op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen
en van de stappen die gezet moeten worden. Alle antwoorden op praktische vragen die door deze
fusie ongetwijfeld ontstaan worden in de komende periode uiteraard beantwoord.
Vragen?
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft naar aanleiding van deze brief. U kunt uw vraag altijd
stellen aan een van ons (b.meijs@kindante.nl / k.tholen@kindante.nl / 06-29355617 / 06-36226006).
We gaan op onze websites ook een apart blok plaatsen over de fusie. Hierop kunt u de ontwikkelingen
en nieuws volgen. Kijk dus regelmatig op de websites van een van de scholen! De leerkrachten zullen
ook samen met de kinderen stilstaan bij dit nieuws. Daarover gaan ze morgen praten en ook aan de
kinderen de vraag stellen wat zij nog graag willen weten.

Wij en de medewerkers van de scholen kijken uit naar de fusie. Het is een mooie stap in onze
schoolontwikkeling en we zien heel veel kansen. We hopen dat we er samen met u en de kinderen
naartoe kunnen leven om op 1 augustus 2021 één school te zijn!
Met vriendelijke groet,
Bob Meijs en Kim Tholen, directeuren BS Martinus en BS Catharina Labouré
Laat zien wie je bent met al je talent!

