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De ouders van beide scholen werden welkom 
geheten door Ruud Kraaijvanger, bestuurder 
van AccentScholengroep en Leo Breukel, ad-
interim bestuurder van Essentius.
Het is de wens van zowel leerkrachten als

ouders om meteen vanaf de start van het 
volgende schooljaar als n school verder te 
gaan. Het belang van de kinderen staat daarbij 
voorop. Achter de schermen is hard gewerkt 
om de beoogde fusiedatum van 1 augustus te 
halen. Wij willen u vanavond graag bijpraten 
over alle ontwikkelingen die de afgelopen 
weken hebben plaatsgevonden en u ook de 
gelegenheid geven om daarop te reageren
zei Ruud Kraaijvanger aan het begin van de 
ouderavond. 

Na het welkomstwoord van de bestuurders 
stelden de voorzitters van de medezeggen-
schapsraden van beide scholen zich aan de 
ouders voor: Danny Karsten (MR De Hoek-
steen) en Bjorn Mellendijk (MR Christoffel-
school). 
Danny Karsten vertelde hoe hij het fusieproces 
tot nu toe heeft ervaren: We hebben enkele 
enerverende maanden achter de rug, want er 
komt natuurlijk ontzettend veel kijken bij zo n 
fusie. Maar als ik nu terugkijk, denk ik dat we 
in een paar maanden tijd heel veel hebben 

bereikt. Ik wil de bestuurders, leerkrachten en 
medewerkers van de scholen een groot 
compliment geven voor hun inzet in de 
afgelopen maanden. Ze hebben achter de 
schermen enorm hard gewerkt. En dat 
allemaal met hetzelfde doel en dat is voor 
onze kinderen.

Vier werkgroepen hebben de afgelopen tijd 
onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van 
de fusie. Op de ouderavond presenteerden de 
werkgroepen de resultaten aan de ouders.

De werkgroep Onderwijs en kwaliteit bestaat 
uit vier ouders en vier leerkrachten van beide 
scholen en Karen Bornebroek, beleidsmede-
werker Onderwijs en kwaliteit bij Accent. Zij 

17 juni Groepsindeling bekend
22 + 27 juni Wenmiddagen Alle leerlingen
7 + 8 juli Verhuisdagen Leerlingen vrij, team verhuist
Eerste schoolweek Feestelijke start nieuwe school- Leerlingen, ouders, team
in augustus jaar + onthulling nieuwe naam
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vertelde wat de werkgroep de afgelopen tijd 
heeft gedaan: We hebben gekeken naar de 
overeenkomsten en verschillen tussen beide 
scholen. We zijn alle vakken langsgelopen: 
rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, maar 
ook cultuureducatie, de wijze waarop uitleg 
wordt gegeven door de leerkrachten en de 
wijze waarop het omgaan met elkaar wordt 
besproken.  
We hebben ook een documentenanalyse 
gedaan. We hebben bijvoorbeeld gekeken 
naar beide schoolgidsen: wat zijn daar de 
verschillen en overeenkomsten in?  
We hebben ook gekeken naar de groeps-
plannen. Daarin staat beschreven welke 
doelen we willen bereiken met rekenen, met 
taal, met spelling en op welke manier wij 
lesgeven op die verschillende vakgebieden. 

geconstateerd dat er heel veel overeen-
komsten zijn tussen beide scholen. De 
verschillen hebben we met elkaar besproken 
en de teams zijn daarover geraadpleegd. 
Vervolgens hebben we adviezen uitgebracht 
aan de stuurgroep.  
 

De werkgroep Identiteit bestaat uit twee 
ouders en twee leerkrachten van beide 
scholen en werd begeleid door Myrthe Kelder. 
Zij heeft veel ervaring met identiteits-
vraagstukken op scholen. 
Marloes Roeterink, leerkracht van de 
Christoffelschool, vertelde hoe de werkgroep 
te werk is gegaan: Wij hebben drie bijeen-
komsten gehad, waarin we heel respectvol en 
heel prettig met elkaar gesproken hebben 
over verschillende aspecten die te maken 
hebben met identiteit. Want identiteit gaat 
veel verder dan een stukje religie. Het gaat 
ook over omgangsvormen met elkaar, over 
goed burgerschap en over de verbinding van 
de school met het dorp Gendringen. 
 
Op de eerste bijeenkomst hebben we 

: over de normen en 
waarden die voor ons heel erg van belang zijn 
om de kinderen mee te geven. Op de eerste 
bijeenkomst bleek al dat beide scholen heel 
veel dezelfde punten hebben die we belangrijk 
vinden. De kernwaarden die wij uiteindelijk 
uitgekozen hebben zijn: respect, veiligheid, 

 
 
Op de tweede bijeenkomst hebben we 
gesproken over de : we hebben gekeken 
naar wat de kernwaarden voor ons, maar ook 
voor de kinderen nou echt betekenen. Beide 
scholen vinden het heel belangrijk dat 
kinderen weten waarom we wat eigenlijk 
vieren. Dus wat is Kerst en waarom vieren we 
het? Deze kennis willen we niet verloren laten 
gaan en die laten we terugkomen in de cyclus 
van feesten. Maar niet alleen vanuit de 
katholieke, christelijke hoek. We vinden het 
heel belangrijk dat kinderen leren dat de 
wereld groter is dan Gendringen alleen. Er zijn 
meer verschillende visies op de wereld. 
Andere religies en ook andere invalshoeken. 
We willen de kinderen een goed burgerschap 
meegeven en voorbereiden op de wereld en 
de toekomst. 
 
Op de derde bijeenkomst hebben we 

daadwerkelijk doen? We hebben gezamenlijk 
afgesproken dat er dagelijks een soort korte 
dagopening zal plaatsvinden in iedere groep. 
Dat kan een gesprek zijn, een lied of een 
gedicht. Dat kan vanuit de leerkracht, maar 

vindt ook plaats rondom het eten en drinken. 
Ook hier kan de invulling per groep 
verschillend zijn, passend bij de leeftijd en de 
groep. Ook hebben we afgesproken dat we 
Kerst, carnaval en Pasen blijven vieren. Hoe 
we de viercyclus precies gaan invullen, dat 
gaan we het komende jaar met leerkrachten 
samen invullen. Ook het stukje religie en 
burgerschap gaan we samen verder bekijken. 
We gaan samen op weg naar een nieuwe 
identiteit voor een school waar alle kinderen 
en ouders zich thuis voelen. En die identiteit 
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Wat zijn de gevolgen van de fusie voor de 
medewerkers van de scholen? Met deze vraag 
hebben Mieke Aalbers, beleidsmedewerker 
P&O bij Accent en haar collega Nicole Messink 
van Essentius zich de afgelopen tijd bezig-
gehouden. 

bij elkaar gezeten. We kwamen er al heel snel 
achter dat we op het gebied van het perso-
neelsbeleid heel veel overeenkomsten 

eide 
stichtingen vinden het heel belangrijk dat 
medewerkers zich blijven ontwikkelen en 
kunnen blijven groeien. Beide stichtingen 
hebben bijvoorbeeld een eigen huisacademie 
die scholing aanbiedt aan de mensen die bij de 
stichtingen werken , vulde Mieke Aalbers 
daarbij aan. 
De fusie betekent dat medewerkers van De 
Hoeksteen vanaf 1 augustus een andere 
werkgever krijgen. 
rechtspositie van deze medewerkers 
verandert niet. Wanneer de medewerkers van 
Accent overgaan naar Essentius worden de 

-op- -
nomen. Om het nog wat veiliger te maken, 
biedt Accent medewerkers van De Hoeksteen 
een detacheringsperiode van maximaal twee 
jaar aan. Detachering betekent dat ze bij 
Accent in dienst blijven, maar dat ze wel bij 
Essentius gaan werken. Zo krijgen de 
medewerkers de tijd om te ervaren hoe het is 
om te werken bij Essentius en kunnen ze 
onderzoeken of Essentius ook bij hen past als 

 
Mieke Aalbers benadrukte dat het voor de 
kinderen wel zeer gewenst is dat de leer-
krachten van De Hoeksteen meegaan naar de 
nieuwe school. Hoe mooi is het als straks niet 
alleen de leerlingen samenkomen in de 
nieuwe school, maar ook alle leerkrachten en 
dat dus alle leerlingen bekende gezichten zien 
in de nieuwe school  
 

De beleidsmedewerkers van beide 
stichtingen, Eelko van den Hurk (Essentius) en 
Marjan Lohuis (Accent), hebben onderzocht 

Op de ouderavond vertelde Marjan Lohuis wat 
de bevindingen van de werkgroep zijn. 

We hebben geconstateerd dat beide scholen 
er financieel goed voor staan. Beide scholen 

maken deel uit van financieel gezonde 
stichtingen. Dat is wel een hele fijne uitgangs-

, zei Marjan. 
Bovendien kunnen de scholen voor de fusie 
extra geld krijgen van t 
ministerie van Onderwijs zijn er faciliteiten 
voor het samengaan van scholen. Daarmee 
kun je eventuele dubbele kosten die je tijdelijk 
hebt dekken. Denk bijvoorbeeld aan kosten op 
huisvestingsgebied, want we hebben de 
eerste tijd nog te maken met twee school-
gebouwen. 
van het Rijk heb je dus de tijd om toe te 

 
Verder stelde de werkgroep vast dat ook op 
financieel gebied de overeenkomsten tussen 
beide scholen groter zijn dan de verschillen. 
Marjan: 
hetzelfde administratiekantoor en ook de 
salarisadministratie wordt op dezelfde wijze 
gevoerd. Dat is gewoon heel fijn en praktisch.   
Volgens de zijn er op 
financieel gebied geen belemmeringen zijn 
voor de fusie. 
 

Na de presentaties van de werkgroepen 
hadden de directeuren van beide scholen nog 
wat praktische informatie voor de ouders. 
Dosje Lubbers is de huidige directeur van de 
Christoffelschool. Vanaf 1 augustus wordt zij 
de directeur van de nieuwe fusieschool. 
Mirjam Klumpenhouwer is nu directeur van 
De Hoeksteen. Vanaf 1 augustus wordt zij 
adjunct-directeur van de nieuwe school. 
 

Vanaf het nieuwe schooljaar komen de 
onderbouw en middenbouw (groep 1 t/m 6) in 
het gebouw van de Christoffelschool. De 
bovenbouw (groep 7 en 8) komt in het 
gebouw van De Hoeksteen. Dosje Lubbers 
legde uit waarom voor deze verdeling is 

de eerste plaats aan 
de ouders gedacht. Bij een andere indeling 
zou dat voor relatief veel ouders veel extra 
brengen en halen betekenen. Dit is het 
rustigste, omdat de kinderen van de boven-
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bouw toch grotendeels alleen naar school toe 
Maar er is nog een tweede 

belangrijke reden waarom voor deze verdeling 
Wij willen graag samen vieren. 

Sinterklaas, Kerst, maar bijvoorbeeld ook de 
opening van een Kinderboekenweek. Dat 
betekent dat we regelmatig met de hele 
school bij elkaar willen komen. Dat zal dan 
veel op het gebouw of het plein van de 
Christoffelschool zijn, omdat daar nu eenmaal 
de meeste ruimte is. De groepen 7 en 8
kunnen daar dan heenlopen. Datzelfde geldt 
natuurlijk ook voor de gang naar de gymzaal. 
Het is voor kinderen van groep 7 en 8 
makkelijker om daar naartoe te lopen dan 
voor peuters.

Het is de bedoeling dat op 17 juni de indeling 
van de groepen voor het nieuwe schooljaar 
bekend is. De ouders worden betrokken bij de 
groepsindeling. Zij krijgen binnenkort een 
formulier waarop zij maximaal drie namen van 
leerlingen kunnen vermelden bij wie hun kind 
graag in de groep wil komen. De school 
probeert er dan voor te zorgen dat het kind in 
ied kinderen in de 
groep komt. Dosje Lubbers: 
misschien heel weinig, maar in de praktijk 
kunnen dat er meer zijn. Maar meer is niet te 
doen, want het wordt al een hele puzzel.
Uitzondering vormen de leerlingen van groep 

groep. Deze kinderen komen dus automatisch 
bij elkaar in de groep. Daarnaast worden ook
de leerkrachten en IB-ers verdeeld over de 
twee locaties.

Op woensdag 22 en maandag 27 juni zijn er 
twee wenmiddagen ingepland. Op deze 
middagen kunnen de kinderen in hun nieuwe 
lokaal kennismaken met hun nieuwe leer-
kracht en hun nieuwe groep.

Bij een nieuwe school hoort een mooie, 
nieuwe naam. Mirjam Klumpenhouwer 
vertelde dat het proces om te komen tot een 
passende naam voor de nieuwe school al in 

We hebben een ontwerp-
bureau in de arm genomen. Samen met dit
ontwerpbureau gaan we namen bedenken en 
daar willen we de ouders en kinderen ook bij 
betrekken. We zijn nu aan het bekijken hoe 
we dat zou zo goed mogelijk kunnen doen
Het is de bedoeling dat de nieuwe naam van 
de school bekend wordt gemaakt tijdens een
feestelijke start van het nieuwe schooljaar. 

De zomervakantie begint voor leerlingen van 
De Hoeksteen en de Christoffelschool dit jaar 
twee dagen eerder. Op donderdag 7 en vrijdag 
8 juli zijn er twee verhuisdagen ingepland om 
tafels, stoelen, kasten en materialen naar de 
juiste locaties te brengen voor het nieuwe 
schooljaar. De leerlingen zijn dan vrij. De 
kinderopvangorganisaties Humankind en Juut
& Co worden hiervan op de hoogte gesteld. 

Na deze praktische informatie was er een 
korte pauze. In pauze konden de ouders 
vragen stellen en hun mening geven over de 
fusie. Alle vragen/opmerkingen, die via post-
its gegeven zijn, zijn De
stuurgroep gaat hiernaar kijken en waar 
mogelijk/nodig komen we hier in een 
volgende nieuwsflits op terug.
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Na de pauze gaf Gert Will een toelichting op 
het vervolg van het fusietraject. Hij begeleidt 
de fusie vanuit Verus, een landelijke organisa-
tie voor christelijk en katholiek onderwijs.  

-
fase. De werkgroepen hebben aangegeven dat 
wat hen betreft er groen licht is om te gaan 
fuseren per 1 augustus aanstaande. Daarmee 
komen we nu in de besluitvormingsfase. De 
bestuurders moeten formeel een fusiebesluit 
nemen. Daarnaast moeten we een zogenoem-

-effectrapportag
de gevolgen van de fusie op hoofdlijnen 
beschreven staan. Dat is verplicht volgens de 
Wet op het primair onderwijs. De raden van 
toezicht van de beide stichtingen moeten dat 
fusiebesluit vervolgens goedkeuren en als 
derde stap moeten ook de beide medezeggen-
schapsraden instemmen met het fusiebesluit 
en de fusie-effectrapportage. Dat moet dus 
allemaal voor de zomervakantie nog gaan 

 
 
Gert Will benadrukte dat ook ouders en 

n 
worden over het fusieproces. Dat gebeurt via 
de fusieflits die regelmatig verschijnt en via 
deze ouderavond, die ook een formeel 
karakter had.  
Gert Will: 

medezeggenschap op scholen staat dat een 
scholenfusie niet kan plaatsvinden zonder 
voorafgaande gehouden ouderraadpleging. 

u heeft in de pauze de mogelijkheid gekregen 
om uw mening over de fusie te geven. Deze 
avond is dus die formele ouderraadpleging 
zoals die in de Wet medezeggenschap op 

 
 

Maandagavond was de informatieavond voor 
ouders en verzorgers van beide scholen. De 
medezeggenschapsraden van beide scholen 
hebben voorafgaand aan deze avond met 
elkaar gesproken over onder andere de 
schooltijden. Tijdens de informatieavond 
hebben zij ouders/verzorgers geraadpleegd 
over dit onderwerp. Er kon een voorkeur 
aangegeven worden voor de huidige 

schooltijden van de Hoeksteen (maandag tot 
en met vrijdag 8.30-14.00 uur), de tijden van 
de Christoffelschool (maandag t/m donderdag 
8.30-14.15 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur) of een 

de tijden).  
Op basis van enerzijds inhoudelijke 
afwegingen en anderzijds de raadpleging 
stemmen beide MR-en in om de volgende 
schooltijden te hanteren:  

Het bestuur neemt deze schooltijden over. 
Hierover wordt contact opgenomen met 
Humankind en Juut & Co om deze (eventuele) 
verandering zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. 
Voor vragen en/of opmerkingen over de 
avond en de fusie kunt u mailen naar de MR-
en via mrchristoffel@essentius.nl en/of 
mr@hoeksteengendringen.nl.  
 

 
Na afloop van de ouderavond hebben enkele 
ouders vragen gesteld over de nieuwbouw van 
de fusieschool. Op dit moment is nog niet 
bekend zijn wanneer de nieuwbouw van start 
gaat. De tijdelijke huisvesting zal niet eerder 
beginnen dan augustus 2023. Volgend school-
jaar zal dus zijn zoals in het overzicht op 
pagina 4 staat. Uiteraard houden wij u via de 
fusieflits op de hoogte over de nieuwbouw.  

Deze fusieflits is een gezamenlijke uitgave 
van De Hoeksteen en de Christoffelschool.  
Met de fusieflits houden wij u de komende 
tijd op de hoogte over de voortgang van de 
scholenfusie.  
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties 
over de fusie, dan kunt u die mailen naar 
de medezeggenschapsraad van uw school. 
Graag schriftelijk via 
mr@hoeksteengendringen.nl en 
mrchristoffel@essentius.nl.  


