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10 t/m 12 juni
18 juni
20 juni
26 juni
28 juni
5 juli
8 juli

vakantie
Avond 4 daagse
talentenshow
Sportdag 5 en 6
Rapport mee
Wenochtend nieuwe groepen 3
Schoonmaakavond kleuters

Beste ouders/ verzorgers,
Het is nog maar een week of vijf voor het aanbreken van de zomervakantie.
Zoals elk jaar moet er aan het eind nog heel veel gebeuren. U krijgt van mij nog een jaarplanner en
natuurlijk de formatie voor komend schooljaar. Veel scholen hebben last van niet opgevulde
vacatures. Wij hebben gisteren de laatste gaatjes gevuld en daar zijn we heel blij mee. Nu is het nog
zaak om de 46 leerkrachten, waaronder vijf nieuwe, een goede plaats te geven in de organisatie. De
meesten werken een halve week en dat moet maar weer goed samen gaan met iemand die net de
andere dagen werkt. Kortom, de formatie is nog niet klaar maar zodra we rond zijn laten we het u
weten. Ook de klaslokalen moeten weer opnieuw ingedeeld worden zodat grotere klassen ook in
grotere lokalen zitten.
Vakantiebieb
Op 1 juni is de vakantiebieb weer geopend. Met deze app voor
telefoon of tablet zijn er een heleboel e-books gratis (!) te lezen.
Ideaal voor de vakantie! In de app staan leuke boeken. Kinderen
kunnen genieten van onder meer Keesie Kippenkop-de
rioolridder van Jozua Douglas, Gips van Anna Woltz of 100%Coco van
Nikki Smit. Neem eens samen met uw kind een
kijkje. https://www.youtube.com/watch?v=vOQFbegxmI www.vakantiebieb.nl

Studiedagen
Na pinkstermaandag gaan wij twee dagen aan de studie. We gaan
het hebben over hoogbegaafdheid, onderpresteren, de meldcode in verband met
kindermishandeling en onze ambities voor de komende jaren.

Namens de collega’s wens ik u een fijn pinksterweekend
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken

Bestuurlijk samengaan
Nieuwsbrief 3 – Juni 2019

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen
van Stichting Salomo en Stichting Sint Bavo

Haarlem, 6 juni 2019

Geachte ouders en verzorgers,
Sinds 2018 hebben we u geïnformeerd over het fusietraject van Stichting Sint Bavo en
Stichting Salomo. We brengen u graag op de hoogte van het laatste nieuws en de
voortgang.
Het laatste nieuws
De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van beide stichtingen hebben
ingestemd met de voorgenomen fusie. Deze instemming, van team- en
oudervertegenwoordiging, is een belangrijke stap naar daadwerkelijke fusie.
Op basis van die instemming hebben wij het formele besluit tot fusie genomen dat
recentelijk ook door beide Raden van Toezicht is goedgekeurd.
De voortgang
Nu zijn we in afwachting van positieve adviezen van de betrokken gemeenten en de
toestemming van de Minister van Onderwijs. En we overleggen nog voor de
zomervakantie met onderwijsvakbonden. De bonden zullen zich ervan willen overtuigen
dat de fusie voor de personeelsleden geen nadelige gevolgen heeft.
In de aanloop naar dit moment hebben veel mensen al veel werk verzet. De komende
periode bereiden we het samengaan van de stichtingen verder voor. Dat doen we in
goed overleg met beide GMR-en en een klankbordgroep van directeuren. Om het proces
goed te laten verlopen, en alle betrokkenen de tijd en ruimte te geven, hebben we
besloten om als fusiedatum 1 januari 2020 aan te houden.
In het besluitvormingstraject is door diverse betrokkenen, zoals de GMR-en, aan de besturen
aanbevolen aandacht te hebben voor


Behoud van de menselijke maat;








Behoud van de mate van zelfstandigheid van de scholen;
Tempo van het fusietraject;
Serviceverlening van het stafbureau naar de scholen;
Inrichten en borgen van de medezeggenschap;
Borgen van onderwijskwaliteit en –beleid;
Het verankeren van de levensbeschouwelijke identiteit.

De besturen onderschrijven deze aanbevelingen van harte. Ze passen bij de eigenheid
van beide stichtingen en bij de missie. De aanbevelingen zijn een aansporing én kans
voor ouders, scholen, bureaumedewerkers en bestuur om hierin samen te ontwikkelen.
Langs deze weg willen we ook graag de – meer dan 30 - ouders bedanken die hebben
deelgenomen aan de ouderraadpleging op 28 en 31 januari jl. We bespraken thema's als
behoud van eigenheid, autonomie en kleinschaligheid, ontwikkeling van eigentijds
onderwijs en personeelsbeleid.
Natuurlijk houden we alle betrokkenen goed op de hoogte van de voortgang. Daarvoor
richten we een site in waar informatie gedeeld wordt. Deze site is straks te bereiken via
een knop op de homepage van zowel Salomo als Bavo.
Wij kijken uit naar de fusie en de mogelijkheden die dit brengt om samen nog beter
onderwijs en goed werkgeverschap te ontwikkelen!
Met vriendelijke groet,
Ben Cüsters en Peter Velseboer, bestuurders

