
 

 

Aan: leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van de Vitusmavo 

 

Betreft: communicatie over fusieplannen WdZ en VM 

 

 

Naarden, 6 oktober 2021 

 

 

 

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),  

 

In april jl. informeerden wij u/jullie1 over de voorgenomen fusie en ons voornemen om 

een brede school voor mavo, havo en vwo toe te voegen aan het onderwijspalet in 

onze gemeente. Ook hebben wij de ambitie uitgesproken een ondernemende school 

te zijn, met accenten op digitale technologie, cultuur en duurzaamheid. Sindsdien is er 

achter de schermen een hoop gebeurd: er zijn verschillende onderzoeksgroepen 

geweest en op basis van die opbrengsten is een fusie-effectrapportage (FER) 

opgesteld. Zoals u weet zijn wij inmiddels in de besluitvormingsfase aanbeland.  

 

Eén van de onderdelen van het fusietraject is een ouderraadpleging. Op beide scholen 

zijn alle ouders hiervoor uitgenodigd. Op de Vitusmavo is deze raadpleging prettig 

verlopen. Ook de ouderraad van de Vitusmavo is geraadpleegd en deze kan zich 

vinden in de gepresenteerde plannen. De aanbevelingen die we hebben opgehaald, 

zijn waar mogelijk opgenomen in de FER en nemen wij vanzelfsprekend mee in de 

volgende fase: de nadere uitwerking.  

 

Op het Willem de Zwijger College is helaas onrust ontstaan n.a.v. de ouderraadpleging. 

Wellicht heeft u hierover bericht gezien in de lokale media. Dit maakt dat ik mij 

geroepen voel u op dit moment te informeren over de stand van zaken m.b.t. de fusie.  

 

Deze week liggen de plannen ter instemming voor aan de MR’en van beide scholen en 
ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht. Zodra dit besluitvormingsproces heeft 

plaatsgevonden, hadden wij iedereen over het resultaat hiervan willen informeren. 

Helaas is er een verkeerd beeld ontstaan van de plannen en verloopt de communicatie 

anders dan wij hadden voorbereid. Dit veroorzaakt onrust en dat betreuren wij zeer.  

 

 

 

 

 
1 Om de leesbaarheid te vergroten, spreek ik in het vervolg van deze brief met ‘u’. Vanzelfsprekend bedoel ik 

hiermee ook de leerlingen.  



 

 

 

Met de ouderraad was eerder gebrainstormd over hoe wij u het beste kunnen 

informeren over de fusie en wat dit voor onze leerlingen betekent. Er staan brieven en 

filmpjes klaar om alle ouders en leerlingen vrijdag te informeren, nadat de MR’en en 
RvT ons hebben laten weten of zij instemmen. Nu zult u dit wellicht in de krant of op 

social media lezen. Dit hadden wij graag anders gezien.  

 

Ondanks de ontstane onrust kiezen wij ervoor het formele proces netjes af te handelen 

alvorens wij naar buiten communiceren. Dit betekent dat ik u vrijdag nader informeer 

over het fusiebesluit en wat daaruit voortvloeit. Mocht u voor die tijd vragen hebben, 

bel of mail mij gerust. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nicole Lagendijk 

Directeur Vitusmavo  

 

 

 


