
Beste lezer,
We zijn nog steeds in de ontwikkelfase, maar die nadert zijn eind. Er wordt hard gewerkt 
om in de pas te blijven lopen met het afgesproken tijdpad. We koppelen regelmatig terug 
naar onze organisaties om ze mee te nemen in het proces. We gaan er van uit dat deze 
fusie-journaals helpend zijn om iedereen te informeren.

In welke fase van de fusie zitten we?

Waar in de ontwikkelfase zitten we precies 
en wat betekent dat?

De uitkomsten van de werkgroepen worden opgenomen in de FER. In het eerste 
fusiejournaal is al toegelicht wat hierin komt te staan. De concept fusie-effectrap-
portage wordt  besproken in de stuurgroep breed op 15 december (zie voor de 

samenstelling journaal 1). Met de eventuele aanpassingen die daaruit voortkomen 
gaat de rapportage het besluitvormingstraject in, bij alle afzonderlijke besturen. 

Raden van Toezicht, GMR-en en directeuren worden gevraagd of zij akkoord kun-
nen gaan met de FER. De afsluiting van dit traject is voorzien begin februari 2021. 
Als iedereen het er dan mee eens is, is het interne besluitvormingstraject hiermee 

afgerond. Dat zal een mijlpaal zijn! Daarna moeten ook de vakbond, de inspec-
tie en het bisdom nog akkoord gaan. De verwachting is dat in mei 2021 het hele 

besluitvormingstraject is afgerond.

Wat is de stand van zaken van de werkgroepen?

Drie van de vijf werkgroepen hebben het einddocument opgeleverd, namelijk 
de werkgroepen besturingsfilosofie & organisatievorm, identiteit & cultuur en 

personeel & organisatie. De einddocumenten van de andere twee werkgroepen 
financiën, huisvesting & facilitair en onderwijs & kwaliteitszorg worden aanko-

mende week ook afgerond. Alle opbrengsten worden verwerkt in de fusie-effect 
rapportage (FER).

Is de FER het enige waar aan gewerkt wordt 
in het kader van de fusie?

Naast de inspanningen voor de FER hebben de vier schoolbestuurders ook 
afgesproken om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een gezamenlijke 
cultuur. Er komen nu vier organisaties bij elkaar met een heleboel scholen waarin 
heel veel mensen werken. We willen graag al starten met een kennismaking met 

elkaar en dan vooral onderzoeken wat belangrijke waarden en normen zijn 
van waaruit we werken. Want zoals we ook in de besturingsfilosofie 

hebben opgenomen ‘elkaar kennen is naar elkaar luisteren’.

©
 Jo

br
a 

20
20

Fusie Journaal
Maandelijkse update voor alle 
interne belanghebbenden van

SKO Hulst, Scoba, 
Perspecto en ProbazNovember 2020



Een cultuurtraject wat houdt dat in 
en wie gaat dat doen?

Dit traject is opgebouwd uit 4 fasen en wordt uitgevoerd door John Overmeer 
van Jobra. Jobra werkt vanuit The Circle of Vitality©. Alle belangrijke terreinen van 
een organisatie staan daarin. Aan de hand van deze Circle of Vitality© helpen zij 

veranderprocessen in gang te zetten, op één of meerdere terreinen. 
In de bijlage bij dit fusiejournaal wordt het cultuurtraject via een infographic voor 

de nieuwe onderwijs organisatie in Zeeuws-Vlaanderen toegelicht. Meer lezen 
over hoe Jobra werkt? Dat kan op https://www.jobra.nl/onze-werkwijze-3 

Welke communicatie-middelen worden er gebruikt 
om te informeren?

Alle bestuurders agenderen de fusie op de agenda van de overleggen die ze in-
tern hebben. Daarnaast is er dit fusiejournaal. Ter ondersteuning van alle commu-
nicatie is er de website www.fusiepozvl.nl waar de bezoeker op een toegankelij-
ke manier wordt meegenomen in het fusieproces. Deze website wordt werkende 

weg ingevuld en aangevuld, synchroon aan het fusietraject.

Waar kun je ook alweer terecht met vragen 
over deze fusie?

Vragen kunnen altijd binnen het eigen schoolbestuur worden gesteld, tijdens 
overleggen, via de mail, in een gesprek... Ook de hiervoor genoemde website 

biedt de mogelijkheid om vragen per mail te stellen. De vragen en antwoorden 
zullen tevens op een vraag en antwoordpagina van deze website terecht komen, 

zodat alles is terug te lezen.

Het volgende fusiejournaal is gepland in januari.
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In de overleggen in onze organisaties gaan we 
natuurlijk aandacht besteden aan dit traject. Wij 
zijn als schoolbestuurders namelijk erg enthou-
siast over de aanpak van Jobra en denken dat 

John en zijn team dat enthousiasme ook op jullie 
kunnen overbrengen. Dus hierbij alvast: word je 

gevraagd, doe mee!
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Opnames ‘Feestelijke kick off’ met bestuurders
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