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Fusie OOG en SKBO gaat definitief door!
De stichtingen OOG en SKBO gaan fuseren. Het ministerie van OCW heeft ons groen licht
gegeven. Met ingang van het jaar 2018 is de nieuwe stichting, die nog een eigen naam krijgt,
een feit.
Wat is de aanleiding voor de fusie?
Het onderwijs staat voor belangrijke uitdagingen. Hoe kunnen we het onderwijs aan de
kinderen nog beter maken, is een actuele vraag? Maar ook: hoe zorgen we dat ook de
openbare scholen in kleine dorpen blijven bestaan? En: hoe zorgen we dat zoveel mogelijk
onderwijsgeld daadwerkelijk naar het onderwijs gaat?
Basis: inzicht en vertrouwen
Zoals jullie weten hebben de besturen van OOG en SKBO da afgelopen jaren al nauw
samengewerkt; bijvoorbeeld op het gebied van ICT, inkoop en administratie. Die
samenwerking beviel zo goed dat van beide kanten het inzicht en vertrouwen is ontstaan dat
een bestuurlijke fusie het juiste antwoord is om alle uitdagingen aan te gaan.
Wat betekent de fusie voor ouders?
Voor ouders verandert er niet veel. Zo blijft elke school zijn eigen grondslag houden: katholiek
of openbaar. In Oss zullen enkele samenwerkingsscholen ontstaan. Met name de ouders van
kleinere scholen kunnen blij zijn met de fusie: door de schaalvergroting stijgt het gemiddelde
aantal leerlingen per school. De kleine scholen krijgen daarmee betere perspectieven om te
blijven bestaan.
Positieve gevolgen voor leerkrachten
Voor leerkrachten pakt de fusie positief uit. Samen staan we immers sterker. Samenwerken en
samen leren kunnen we nu gaan versterken. Zo kunnen we nog beter invulling geven aan onze
belangrijkste uitdaging: onderwijs dat deugt voor de kinderen in onze regio. Bovendien biedt
de fusie meer mogelijkheden voor leerkrachten om binnen de organisatie te ‘bewegen’ en zich
te ontwikkelen.

Een stichting waar we elkaar zien
De komende periode gebruiken we om de bestuurlijke fusie definitief vorm en inhoud te
geven. We krijgen een stichting die ruimte biedt aan openbare, katholieke en
samenwerkingsscholen. Een stichting waar ieder kind welkom is en kan rekenen op onze
professionele betrokkenheid. En een stichting waar we kinderen, hun ouders en elkaar zien.
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