
Aan de ouders/verzorgers 

van de leerlingen  

van PrO Almere 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

We begrijpen dat de huidige maatregelen rondom het Coronavirus niet alleen veel van onze school, maar ook 

van u als ouders vragen. Ondanks deze situatie zou ik u namens de leden van de GMR VO willen raadplegen 

over het volgende.  

 

Als ouder/verzorger van een of meer leerlingen op PrO Almere bent u vertrouwd met het reilen en zeilen van 

PrO Almere. Dat deze school onderdeel is van de Almeerse Scholen Groep (ASG) weet u mogelijk. Dat is voor u 

als ouder in de regel ook minder belangrijk, het gaat u immers allereerst om uw kind en zijn/haar school. 

 

Vanuit de medezeggenschap proberen we samen met de schoolleiding en het bestuur vanuit een kritische 

houding mee te denken over de kwaliteit en organisatie van het onderwijs op PrO Almere en binnen de ASG 

als geheel. Vanuit deze verantwoordelijkheid willen we u informeren over een vereenvoudiging van de huidige  

stichtingsstructuur binnen ASG. De leden van de medezeggenschap zijn benieuwd naar uw mening hierover. 

Verderop in deze brief wordt u uitgenodigd te reageren per e-mail. Eerst wordt uitgelegd wat precies het 

voornemen is.     

 

Voorgenomen fusie en rol medezeggenschap 

ASG is een schoolbestuur met scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Almere. In nagenoeg alle 

opzichten functioneert ASG als één organisatie. Formeel echter bestaat ASG uit 5 stichtingen. Dat geeft in de 

praktijk van alledag onduidelijkheden en ongemak. Om die reden wil het College van Bestuur van ASG de 

organisatie vereenvoudigen en ook op papier, voor de wet, één organisatie vormen. Formeel-juridisch gaat het 

om een ‘bestuurlijke fusie’. Dat klinkt heel groot, maar in de praktijk verandert er weinig. Het onderwijs op de 

school van uw kind(eren) verandert in het geheel niet door deze ‘fusie’.  

 

Bij een bestuurlijke fusie heeft de medezeggenschap op verschillende momenten een rol. Omdat er voor de 

wet sprake is van een bestuurlijke fusie, moet het bestuur een zogenaamde ‘Fusie Effect Rapportage’ (FER) 

opstellen, zodat onder andere de medezeggenschap inzicht kan krijgen in de effecten van de voorgenomen 

bestuurlijke fusie. Het betrokken medezeggenschapsorgaan in dit verband is de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs, de ‘GMR VO’. Dit is het medezeggenschapsorgaan waarin de 

MR-en van alle scholen voor voortgezet onderwijs van ASG vertegenwoordigd zijn.  

 

Ouderraadpleging 

In de wet is vastgelegd dat de GMR vóórdat zij een instemmingsbesluit neemt over een voorgenomen 

bestuurlijke fusie, een ‘ouderraadpleging’ organiseert. Het doel van deze ouderraadpleging is de 

medezeggenschap een beeld te geven bij hoe de ouders (achterban) aankijken tegen de voorgenomen fusie.  

  

Op grond hiervan hebben wij er als MR van PrO Almere voor gekozen om een ouderraadpleging te organiseren 

via de ouderportal van de school. In dat kader hebben we 2 documenten toegevoegd: 

 een infographic   

 de notitie ‘Logische laatste stap op weg naar één ASG’ 

 

 

 

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de achtergronden en 

motieven voor het bestuur van ASG om over te gaan tot samenvoeging van de afzonderlijke stichtingen tot 



één ASG-bestuur. In het kader van de ouderraadpleging zijn we als MR van PrO Almere geïnteresseerd in uw 

mening over de voorgenomen fusie. Lijkt het u een goed idee? Heeft u wellicht vragen of opmerkingen 

vanwege de voorgenomen fusie? Laat het ons weten! 

 

Indien u iets aan ons kwijt wilt over de voorgenomen fusie, kunt u uw reactie en eventuele vragen en 

opmerkingen uiterlijk donderdag 28 mei 8.00 uur richten aan MROuderraadplegingVO@asg.nl. Uw reactie 

wordt doorgeleid naar de leden van de GMR VO. De GMR VO gebruikt de reacties uit de ouderraadpleging bij 

de bepaling van het GMR-VO-standpunt met betrekking tot de voorgenomen fusie.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

MR PrO Almere 

mailto:MROuderraadplegingVO@asg.nl

