Grootebroek, 1 februari 2013.
Geachte Ouders,
besturenfusie
Met ingang van 1 januari 2013 zijn de Stichting Katholiek Onderwijs Drechterland (SKOD) en de
stichting Katholiek Onderwijs Stede Broec (SKOS) gefuseerd tot de Stichting Katholiek Onderwijs De
Streek. Na de toestemming van de staatssecretaris van OCW moest de fusie door het Ministerie nog
ambtelijk worden verwerkt. Dit was niet haalbaar voor 01-01-2013 waardoor de administratieve
verwerking van de fusie met ingang van 1 februari van kracht wordt. Vanaf die datum zijn we echt
één nieuwe stichting.
kwaliteit
Deze nieuwe stichting telt 10 scholen en ongeveer 2400 leerlingen. Bij de stichting zijn 215 mensen
werkzaam waaronder 175 leraren, 11 directeuren en onderwijsondersteunend personeel.
Deze fusie is een besturenfusie en geen scholenfusie. Alle scholen houden hun eigen eigenheid.
Met elkaar worden er op onderwijskundig gebied meer mogelijkheden gecreëerd die leiden tot een
kwaliteitsimpuls. Er ontstaat een groter draagvlak wat betreft het leren van en met elkaar, het
uitwisselen van kennis, de mogelijkheden van specialisatie en doorstroming van onderwijzend
personeel. Met onze 10 scholen bouwen we met behulp van het landelijk project “School aan Zet”
aan het verder verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen.
De fusie versterkt de financiële positie en leidt tot kostenbeheersing. De omvang van het
management in de organisatie is aangepast aan de nieuwe situatie waardoor een kostenbesparing
kan worden gerealiseerd en de continuïteit beter is gewaarborgd.
Met deze fusie is een proces van bijna twee jaar succesvol afgesloten. Alle betrokken partijen, de
beide besturen, de directies en de GMR’en, hebben van harte ingestemd met de fusie van de beide
besturen. Er is een groot draagvlak binnen de beide organisaties om gezamenlijk waar te maken dat
1 + 1 in de praktijk 3 kan worden.
logo
Het logo van de nieuwe stichting is ontworpen door Maartje Bregman. Zij verwoordde de keuze voor
haar idee als volgt:
Ik vond het een mooi idee om boven de naam een soort koepel te maken dat staat voor
“overkoepelend en beschermend”.
De kinderen en de zon staan voor het plezier dat jullie met de leerlingen op de scholen beleven.
Daarom is er een boog boven de naam te zien. Deze boog is op een kinderlijke manier getekend.
Verder wilde ik het plezier laten zien door de kinderen te laten spelen op de boog.
bestuurskantoor
Het bestuurskantoor is gevestigd in twee leegstaande lokalen van basisschool de Hussel, Dam 20A,
1613 AL in Grootebroek.
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bestuursvorm
Als bestuursvorm is gekozen voor een Raad van Beheer waarin twee uitvoerende bestuurders, Piet
Groot en Harm de Boer, verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Zij leggen over hun
handelen verantwoording af aan de 6 toezichthoudende bestuurders. Jos Molenaar, de voormalige
voorzitter van SKOD, is de nieuwe voorzitter van de Raad van Beheer van SKO De Streek.
De tien scholen van de nieuwe stichting SKO De Streek zijn:
De Molenwiek en de Willibrordus in Bovenkarspel
De Hussel en de Uilenburcht in Grootebroek
Het Kerspel en de Meester Spigtschool in Hoogkarspel
De Baskuul in Lutjebroek
de Pancratius in Oosterblokker
de Jozefschool in Venhuizen
De Regenboog in Westwoud
Op de website www.sko-de streek.nl is meer informatie over onze stichting en de scholen te vinden.
Deze website is nog in opbouw.
Aandachtspunten voor de nieuwe stichting zijn het blijven werken aan kwaliteitsverbeteringen en het
hoofd bieden aan de problematiek van bezuinigingen, gestegen kosten en een krimpend leerlingenaantal als gevolg van een daling van de basisgeneratie.
Gelukkig staan onze scholen in de regio goed bekend. Meer dan 60% van het leerlingental bezoekt
onze scholen.
Wij hopen u hiermee nader te hebben geïnformeerd over de fusie. Als u nog vragen heeft, kunt u
contact opnemen met de directeur van de school en/of een reactie mailen naar de bestuursdirectie:
bestuursdirectie@sko-destreek.nl

Met vriendelijke groet,
De bestuursdirectie van SKO De Streek
Harm de Boer
Piet Groot

