
Beste collega,

Het is zover. Alle seinen bij de 4 organisaties staan intern op groen om samen 
in één organisatie verder te gaan: een mijlpaal! De Raden van Toezicht hebben 
goedkeuring gegeven en de GMR-en hebben ingestemd.
Natuurlijk moeten ook externe partijen er nog iets van vinden, zoals gemeenten, 
de Nederlands Katholieke Schoolraad (NKSR), de vakbonden en het ministerie 
van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Dat traject zien we met vertrouwen 
tegemoet.

In welke fase van de fusie zitten we?
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Verandert er, nu er binnen de organisaties intern goedkeuring 
is voor de fusie, iets voor medewerkers?

Er verandert niets voor de medewerkers die werkzaam zijn op de scholen 
van de 4 schoolbesturen. Formeel zijn het nog steeds 4 organisaties 
totdat er externe goedkeuring is verleend en de datum van 1 augustus 
2021 is bereikt. Vanaf dat moment is er sprake van een nieuwe 
onderwijsorganisatie. Tot die tijd is iedere medewerker in dienst bij zijn 
huidige schoolbestuur en verandert er niets. 

Wat verandert er niet voor medewerkers als de fusie for-
meel is bekrachtigd per 1 augustus 2021?

Alle medewerkers die nu op basis van een dienstverband voor onbepaalde 
tijd in dienst zijn van de vier huidige schoolbesturen, blijven per 1 augustus 
2021 in dienst bij de nieuwe organisatie. Deze medewerkers gaan van 
rechtswege over naar de nieuwe organisatie en behouden hun bestaande 
rechten en plichten. De inhoud van de bestaande arbeidsovereenkomst 
verandert niet. Dus er zullen geen veranderingen zijn in salaris, toelages, 
pensioenrechten, enz. 
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Wat verandert er wel voor medewerkers als de fusie formeel is 
bekrachtigd per 1 augustus 2021?

Er zijn twee – praktische – zaken die per 1 augustus 2021 wél veranderen. 
1. In de nieuwe organisatie wordt er met één systeem gewerkt op het 
gebied van personeelsadministratie en dat is – voorlopig –Raet. Dit is voor 
de medewerkers die gewend zijn om met Afas te werken een verandering. 
Als de fusie achter de rug is wordt er voor de nieuwe organisatie 
onderzocht welk integraal systeem – zowel personele als financiële 
administratie – het beste past. De overstap voor SCOBA en SKO Hulst naar 
Raet zal waar nodig ondersteund worden door medewerkers die al met 
Raet werken. 
2. Iedereen krijgt natuurlijk een nieuw emailadres. Er zal sprake zijn van 
aliassen, wat betekent dat de ‘oude’ emailadressen nog blijven bestaan en 
die mail dus gewoon ook nog aankomt.
Het belangrijkste is dat iedereen met behulp van ICT zijn werk kan 
blijven doen. Pas op een later moment zullen ook op ICT-gebied zaken 
geïntegreerd worden. Dat lukt niet voor 1 augustus 2021.
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Verandert er door de fusie iets voor de scholen?
Wat gebeurt er vanaf 1 augustus 2021?

Hoe gaat het verder met het cultuurtraject?

De fusie is een bestuurlijke fusie, d.w.z. de scholen blijven hun lokale 
identiteit behouden en dat betekent dat de teams verder gaan met het 
onderwijs verzorgen zoals ze gewend zijn. 
In de aanloop naar de fusie hebben we door middel van werkgroepen 
met elkaar bepaald wat we belangrijk vinden voor de nieuwe organisatie 
en dit is verwoord in de besturingsfilosofie. Ook hebben we samen 
bepaald welke overeenkomsten en verschillen er zijn in de 4 organisaties 
en waar we met elkaar vanaf 1 augustus 2021 mee aan de slag gaan. Die 
activiteiten staan vermeld in een harmonisatiekalender. Voor nieuw beleid 
gebruiken we de richtinggevende afspraken die we hebben gemaakt 
in de besturingsfilosofie en de uitkomsten van de werkgroepen op de 
verschillende onderdelen. Dit staat allemaal in de fusie-effectrapportage 
die iedere medewerker nu ook in een mooie verzamelmap krijgt.

Op dit moment worden de uitkomsten van de workshops Songs2Values 
verwerkt in de omschrijving van de waarden voor de nieuwe organisatie. 
Deze worden teruggekoppeld aan alle deelnemers van de workshops en 
daarna natuurlijk aan alle medewerkers. 
De volgende stap zijn gesprekken samen met partners van ons onderwijs 
in de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. Deze gesprekken met als titel 
‘Zou het niet geweldig zijn als..’  vinden plaats in de drie theaters. De kleine 
‘live’ gespreksgroep wordt digitaal versterkt door vertegenwoordigingen 
van de scholen. De teams zullen worden uitgenodigd om aan de hand van 
een aantal thema’s het gesprek te voeren en gevraagd worden om één 
medewerker per team af te vaardigen om in een digitaal team aanwezig 
te zijn bij een gesprek. Ieder gesprek wordt gestreamd via YouTube en 
iedereen kan vragen en opmerkingen via de chat inbrengen. We zullen de 
aankondiging ook breder verspreiden dan enkel onder onze medewerkers. 
Zodat steeds meer mensen getuige zijn van wat we aan het doen zijn. 
De opbrengst van deze gesprekken helpen ons om de missie en het motto 
van de nieuwe organisatie te verwoorden. 
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Er is een lied gemaakt voor de nieuwe organisatie, 
wie doet er mee?

Melle Dotinga, de samensteller/schrijver van de waarden die uit onze 
sessies Songs2Values zijn gekomen, heeft ook een mooi gedicht 
gemaakt wat jullie binnenkort zullen ontvangen. Het gedicht riep de vraag 
op of het op muziek zou kunnen worden gezet. Tevens daaropvolgend 
de vraag kunnen we dat gaan zingen met medewerkers uit de vier 
organisaties. Ja natuurlijk kan dat! Gabien Borm, ICT-er bij Perspecto en 
ook zangeres, heeft een filmpje met een oproep gemaakt. 

Dus kun je zingen, geef je op en doe mee! 

Klik hier voor de oproep



Like onze Facebook en volg onze LinkedIn pagina

Welke naam krijgt de nieuwe organisatie?

Het vinden van de nieuwe naam en het logo van de nieuwe organisatie 
is onderdeel van het cultuurtraject. Hiervoor zullen ook kinderen van 
onze scholen worden betrokken. Het is de bedoeling dat we voor de 
zomervakantie de nieuwe naam van de organisatie bekend kunnen maken.
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Welke communicatie-middelen worden er gebruikt om 
te informeren?

We maken  nu sinds een paar maanden ook gebruik van de social media 
om te ons nieuws te verspreiden. Daardoor kunnen we makkelijker 
beeldmateriaal delen en dat zegt vaak meer dan woorden. En we blijven 
daarnaast deze fusiejournaals maken om ervoor te zorgen dat we alle 
kanalen gebruiken om iedereen voldoende te informeren. Ook de website 
www.fusiepozvl.nl is nog steeds in de lucht ter ondersteuning van de 
informatievoorziening. Voor de socials zie onderaan de nieuwsbrief. En blijf 
vooral volgen en delen!

Waar kun je terecht met vragen over deze fusie?

Vragen kunnen altijd binnen het eigen schoolbestuur worden gesteld, 
tijdens overleggen, via de mail, in een gesprek, … 

Het volgende fusiejournaal is gepland in maart.
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