Communicatie tijdpad traject fusie basisschool Kennedy en
Julianaschool
In het traject om te komen tot een fusie tussen de Julianaschool en Kennedyschool, is communiceren
aan en met ouders en andere belanghebbenden een belangrijk onderdeel.
Het doel en functie hiervan is vooral om ouders te informeren over de inhouden en processen. Door
informatie te geven kunnen ouders en belanghebbenden een beeld en een mening vormen van wat
de fusie betekent voor hen en hun kinderen. Door vervolgens met ouders in gesprek te gaan is de
school op de hoogte hoe ouders over de voorgenomen fusieplannen denken en of hier voldoende
steun en draagvlak voor is.
Voor een gezonde start van de fusieschool is dit uiteraard gewenst en noodzakelijk.
Hierbij gaan we uit van betrokkenheid en verantwoordelijkheid van alle partijen.
Er is vastgesteld wie de doelgroep is m.b.t. de interne communicatie en welke inhoud voor deze
groep van belang is.
Doelgroep
Wie
Leerlingen

Inhoud
Alle zaken die voor de leerling van belang zijn met als doel
hen te horen en te betrekken.

Teams

Al het beleid en lopende zaken.

Ouders

Alle zaken met betrekking tot het kind met als doel:
afstemming, advies, bijstelling, draagvlak e.d.

Directie

Overkoepelend strategische lopende zaken.

Bestuur

Toekomstperspectief en belangen behartigen.

Ketenpartners

Toekomstperspectief van onderwijs in de samenleving.
(Denk aan gemeente, kinderopvang, dorpsbelangen etc)

Het hele proces kenmerkt zich door een open communicatie. In onze overweging in hóe we dit doen,
gaan we er vanuit dat de ouders een waardevolle en betrokken inbreng hebben in de
onderwijsontwikkeling van de toekomst van de scholen.
Er hebben meerdere bijeenkomsten met ouders en belanghebbenden plaatsgevonden.
Bij deze geven we een overzicht van de communicatie over alle activiteiten tot nu toe en wat u nog
van ons kunt verwachten.

Wanneer
Oktober 2019

Activiteit
Nieuwbrieven

29 november 2019

Wereldcafé kinderen

10 december 2019

Wereldcafé bijeenkomst met ouders
en teamleden

December 2019
Juni 2020

Nieuwbrief
Parro bericht

3 november 2020

Bijeenkomst met Raad van Toezicht

3 december 2020

Bijeenkomst gemeente Moerdijk

September 2020
t/m januari 2021

Focus heeft gelegen op interne
ontwikkeling met betrekking tot
onderwijsconcept. Dit is besproken
tijdens de MR vergaderingen.
Interview leerlingenraad over
samenwerking in het heden en
toekomst.
Webinar (interactief) over de
toekomst van de school – fusie en
schoolconcept.
Vanuit ‘verhaallijn Mats’.
Inloopmomenten en vragenuren met
de directie op beide scholen.

Februari 2021

29 maart 2021
8 april 2021

April 2021

Mei 2021
Juni 2021
30 november 2021

Verkennend teamgesprek over
nieuwbouw.
Nieuwsbrief
Digitale ouderavond met
gesprekstafels

Doel
Informeren over het proces naar
samenwerking of fusieschool
Inspraak. Een beeld krijgen van de
wensen van kinderen.
Inspraak. Een beeld krijgen van de
wensen van ouders en
belanghebbenden
Terugkoppeling n.a.v. wereldcafé.
Terugkoppeling vanuit MR over de
instemming met het voorgenomen
besluit tot fusie.
Informeren over toekomstplannen
beide scholen
Informeren gemeente Moerdijk
over toekomstplannen beide
scholen.
Ophalen en inspraak teamleden.
(Interne communicatie)

Ophalen van ideeën en wensen
dien spelen bij de kinderen.
Informeren wat fusie en
onderwijsconcept betekent voor de
kinderen. Raadplegen. Meedenken
over de toekomstige school.
Inspraak. Gelegenheid voor vragen
stellen en eventuele
zorgen/aandachtspunten delen ten
aanzien van de fusie met de
directeuren en/of de
medezeggenschapsraden.
Inspraak team en visieontwikkeling
op eerste vormgeving nieuwbouw.
Informeren over teambijeenkomst
nieuwbouw.
Informeren over fusie,
onderwijsconcept en identiteit.
Raadplegen. Ophalen van ideeën,
aandachtspunten en vragen in
kleine groepen.

25 januari 2022

MR vergadering

Januari 2022 t/m
juni 2022

Werkgroep identiteit

Mei 2022
Mei/juni 2022
Juni/juli 2022

Ouderraadpleging schooltijden
Ouderavond onderwijskundige
ontwikkeling
Fusiefeest

Doorlopend

Nieuwsbrieven

Instemming fusie effecten
rapportage
Inspraak. In gezamenlijkheid (team
en ouders) passende identiteit
vormgeven.
Inspraak.
Informeren en raadplegend
Delen. Naam bekend maken,
opening nieuwe school,
ontmoeting.
Informeren over proces en inhoud.

