Meest gestelde vragen.
Beste ouders/verzorgers,
Uiteraard begrijpen wij dat er na de mededeling (29 maart) over het voorgenomen besluit van een
fusie tussen BS Sint Martinus en BS Catharina Labouré veel vragen leven. In dit document zullen we
de meeste gestelde vragen steeds beantwoorden.
Waarom is het voorgenomen besluit genomen dat de fusie per 1 augustus a.s. zal plaatsvinden?
In eerste instantie willen we voor de uitleg verwijzen naar de brief van 29 maart jl. De belangrijkste
reden is de doorontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Wij willen graag steeds meer passend
onderwijs bieden en denken dit door een fusie nog beter te kunnen doen. Door de samenwerking
tussen beide scholen in de afgelopen jaren is er al intensief gewerkt aan het vormgeven van het
onderwijs in units op meer passend onderwijs te realiseren. Doordat we na de fusie de kinderen uit
eenzelfde unit op een locatie hebben, kunnen we nog meer passend onderwijs bieden doordat we
efficiënter te werk kunnen gaan.
Wij hadden natuurlijk allemaal gehoopt dat het moment van fusie kon samenvallen met de
oplevering van de nieuwbouw. Echter, nu wachten op de nieuwbouw is onderwijsinhoudelijk niet
verstandig. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om toch te fuseren en tijdelijk op twee locaties
gehuisvest te zijn.
Waar kunnen ouders indien gewenst hun mening geven?
Zoals reeds aangegeven betreft het een voorgenomen besluit. Daarom is dit ook gecommuniceerd
als een mededeling. De fase waarin ouders hun mening kunnen geven over deze fusie is nu
aangebroken. Jullie kunnen, indien gewenst, jullie mening kenbaar maken bij de
medezeggenschapsraden. De oudergeleding in de medezeggenschapsraden vertegenwoordigen
immers jullie als ouders/verzorgers. Jullie kunnen vanaf heden dus jullie mening mailen naar
mr.catharina@kindante.nl (voor ouders/verzorgers van locatie Catharina Labouré) en naar
mr.martinus@kindante.nl (voor ouders/verzorgers van locatie Martinus). Het is niet de bedoeling
om de MR’en te benaderen met inhoudelijke vragen. Hiervoor kunnen jullie terecht bij de directie
(k.tholen@kindante.nl / 06-36226006 en/of b.meijs@kindante.nl / 06-29355617).
Hoe zit het met brengen en halen van de kinderen en verkeersveiligheid?
Uiteraard begrijpen we dat het voor ouders/verzorgers die zowel een kind op de ene locatie als op
de andere locatie moeten brengen en halen, dit ook een hele verandering is. Om dit goed mogelijk
te maken zullen we ervoor zorgen dat de schooltijden van beide locaties enigszins verspringen zodat
jullie ruim de tijd hebben om de kinderen op tijd te brengen en te halen.
Verkeersveiligheid heeft onze aandacht. De gemeente Beek is op de hoogte van het voorgenomen
besluit en zal nu ook, gelet op de nieuwe situatie, de verkeersveiligheid gaan bekijken en waar nodig
verbeteren.
Groepssamenstellingen en leerkrachten?
Zoals elk schooljaar ontvangen jullie op enig moment de inrichting van onze schoolorganisatie. Hier
zijn we nog mee aan de slag. We kunnen jullie wel al laten weten dat op beide locaties en in alle drie
de units zowel medewerkers van de Martinus als medewerkers van de Catharina Labouré werkzaam
zullen zijn, zodat er bij de start voor alle kinderen ‘vertrouwde gezichten’ zijn.

Unit onderbouw (1-2-3): juf Birgit, juf Karin Frenken, juf Mariëlle, juf Iris, juf Lucie, meester Stijn, juf
Monique Bovens, juf Nancy, juf Elly, juf Maartje en juf Femke.
Unit middenbouw (4-5): juf Peggy, juf Inga, juf Yvette, juf Inge, meester Maurice, juf Astrid en juf
Evelien.
Unit bovenbouw (6-7-8): juf Anke, juf Monique Haeren, juf Wendy, juf Sophie, meester Wouter, juf
Karin Conings, juf Marlieneke, juf Paulien, juf Nicole, juf Audrey, juf Viënna en juf Maddy.
De indeling van de kinderen in de diverse stamgroepen moet nog plaatsvinden. Ook hier wordt
iedereen t.z.t. over geïnformeerd. Uiteraard kan het zijn dat er ook een aantal onbekende kinderen
bij uw kind in de groep komen, maar dat zou ook kunnen gebeuren als er geen fusie zou zijn. Wij
zorgen natuurlijk wel altijd dat uw kind in een groep zit waar in ieder geval een aantal leerlingen
zitten waarmee ze op school intensief contact hebben.
Uiteraard gaan de kinderen voor de zomervakantie nog kennis maken met de nieuwe meester of juf
en indien van toepassing met het nieuwe schoolgebouw.

