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Verdergaande samenwerking tussen Alpha Scholengroep en Nobego
Alpha Scholengroep (15 christelijke basisscholen in de gemeenten Goes, Reimerswaal,
Kapelle en Borsele) en Nobego (9 openbare basisscholen in de gemeenten Noord
Beveland en Goes) hebben de afgelopen maanden een onderzoek laten uitvoeren naar
verdergaande bestuurlijke samenwerking tussen beide organisaties. Uit dit onderzoek is
een positief advies gekomen om een mogelijke fusie tussen beide organisaties verder uit
te werken. De beide Raden van Toezicht en Gemeenschappelijke Medezeggenschaps
Raden hebben ook positief geadviseerd om verder te gaan met het onderzoek.
In de komende maanden worden alle thema’s rond een mogelijke fusie in hoofdlijnen
uitgewerkt. Tevens wordt een holdingmodel in beeld gehouden, mocht een eventuele
fusie niet mogelijk zijn. We richten ons hierbij op een mogelijke fusie per 1 januari 2018.
We hebben een strak tijdschema. Voor de voorjaarsvakantie zal op elk thema actie zijn
ondernomen. Het doel is dat voor de meivakantie de mogelijke fusie zo ver is uitgewerkt
dat zowel de RvT als de GMR van beide organisaties een go/no go kan uitspreken.
Daarna moet de mogelijke fusie nog voorgelegd worden bij een commissie van het
ministerie van onderwijs. Zij bekijken of wij alle procedures goed hebben doorlopen en of
er groen licht komt voor een uiteindelijke fusie.
Tot nu toe loopt het overleg en de communicatie tussen alle geledingen van beide
organisaties zeer positief. De beide bestuurders van Alpha Scholengroep en Nobego
hebben er alle vertrouwen in dat deze volgende fase van het samenwerkingsproces ook
voorspoedig en positief zal verlopen.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de directeur van uw school.
Ad Vis, voorzitter College van Bestuur Alpha scholengroep
Pim van Kampen, voorzitter College van Bestuur Nobego

