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Beste ouders en verzorgers,
Via deze Fusie-Info willen we jullie de komende tijd graag op de hoogte houden over het
onderzoek naar een fusie tussen de Rijnschans en de Rank. De komende tijd zal deze Info met
regelmaat verschijnen zodat iedereen op tijd geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen.
Op de ouderavonden van 22 en 23 februari 28 september jl. is met jullie gesproken over de
toekomst van het onderwijs in Koudekerk aan den Rijn met als uitgangspunt om op de lange
termijn het beste onderwijs voor alle kinderen in Koudekerk aan den Rijn te kunnen blijven
organiseren.
Het voorkeursscenario om dit te realiseren is tijdens deze avonden nader toegelicht;
Er vindt onderzoek plaats naar het vormen van een samenwerkingsschool door middel van een
fusie tussen CBS De Rank en OBS de Rijnschans onder het bestuur van Morgenwijzer per 1
augustus 2023 waarin zowel de openbare als de protestants-christelijke identiteit gewaarborgd
is.
De MR’s van de scholen hebben inmiddels een intentieverklaring ondertekend waarmee ze
aangeven dat het onderzoek van start kan gaan waarbij besluitvorming pas aan het eind zit. De
vormgeving van het proces en het tijdpad van dit onderzoek is op de ouderavonden met jullie
gedeeld. Belangrijk is dat het hele proces op basis van gelijkwaardigheid plaatsvindt. De sfeer
op beide ouderavonden was prettig, open en de betrokkenheid van ouders was groot. Tijdens de
ouderavonden hebben we tevens geïnventariseerd waar wat jullie betreft vraagstukken liggen
die zeker aan de orde moeten komen maar ook waar kansen liggen. Daarnaast zijn ook de
eerste vragen beantwoord.
Uit de eerste opbrengsten zijn al wel enkele thema’s te halen waar we in ieder geval mee aan
de slag moeten:
Huisvesting; welk locatie, past dit?
Identiteit; wat zijn de verschillen, wat zijn de overeenkomsten, hoe krijgt dit vorm
Concept van de school; lesprogramma, zorgleerlingen, gevoel van kleinschaligheid
Praktische zaken; groepsgrootte, combinatieklassen, rapporten
Op 10 maart heeft de eerste projectgroepvergadering plaatsgevonden. In de projectgroep zitten
directie, leerkrachten én ouders van beide scholen. Zij zijn ambassadeurs van het traject,
volgen en adviseren het formele proces en de ontwikkeling/vraagstukken rondom belangrijke
thema’s.
De uitwerking van deze thema’s wordt niet door de projectgroep gedaan, maar door
werkgroepen. De projectgroep brengt alle opbrengsten samen, monitort het proces en stelt de
fusierapportage op. Daarnaast zorgt de projectgroep voor draagvlak en communicatie met de

achterban (ouders, teams, MR’s). Aan het eind van het traject, in het voorjaar van 2023 vindt
de uiteindelijke beslissing plaats, waar het College van B&W dan advies op kan geven en de
MR’s kunnen instemmen met de fusie.
Tijdens het hele traject komt de projectgroep zo’n 7 á 8 keer bij elkaar.
De eerstvolgende stap is een gezamenlijke studiemiddag op 23 maart waarop we met de teams
ook de onderwerpen die relevant zijn en prioriteit hebben gaan vaststellen. Op basis daarvan én
de opbrengsten van de ouderavonden worden er werkgroepen ingericht die vraagstukken gaan
uitzoeken.
Mocht u nu of tijdens het hele proces vragen hebben dan kunt u die altijd via de mail stellen aan
de scholen. Daarnaast zijn ook de projectgroepleden aanspreekbaar, zij kunnen u ook
informatie geven over het traject.
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