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Actueel 

behandelvoorstel: 

Behoort bij BBV 2018/120141 ´Toezegging samenwerking 3 scholen Dunamare´. 

Bij de commissievergadering van 22 februari 2018 is toegezegd dat de commissie 

geïnformeerd wil worden over het moment dat het besluit (over de samenwerking 

van 3 scholen van Dunamare) aan de MR’en wordt voorgelegd. 

Bijlagen 1.  Adviesaanvraag VMBO Haarlem Noord 

Afgelopen periode heeft schoolbestuur Dunamare gewerkt aan de voorbereiding  van een plan om het VMBO 

onderwijs in Haarlem Noord te herstructureren. Dit heeft geresulteerd in een voorgenomen besluit om de 

Daaf Gelukschool, Paulus Mavo en Sterren College samen te voegen tot een nieuwe VMBO school met twee 

locaties; een locatie in het gebouw van het huidige Sterren College en een kleinere vestiging in Haarlem 

Noord. Op 17 september heeft het bestuur van Dunamare de adviesaanvraag op dit voorgenomen besluit 

doen uitgaan aan de verschillende betrokken MR’en. De MR’en hebben 6 weken de tijd om op deze 

adviesaanvraag te reageren. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.  

 
Naar aanleiding van de adviesaanvraag heeft Dunamare een persbericht doen uitgaan. Op 20 september 

stond in het Haarlems Dagblad een bericht waaruit geconcludeerd kan worden dat het samengaan van de 

scholen al rond is en definitief doorgaat. Die strekking is niet juist. Het voorgenomen besluit ligt sinds 17 

september voor bij de MR’en en zij moeten hun advies nog geven. 

Op 20 september is met het bestuur van Dunamare gesproken over de stand van zaken van de plannen. De 

bestuurder heeft de stand van zaken toegelicht. Hij heeft ook aangeboden om, indien hier behoefte aan is, bij 

de raadscommissie van 4 oktober aanwezig te zijn. Echter, een logischer moment om de bestuurder bij de 

commissie uit te nodigen zou 1 november zijn, omdat dit valt na de periode van 6 weken waarin de MR’en 

hun advies kunnen uitbrengen. Het college vraagt de commissieleden aan te geven of het gewenst is dat de 

bestuurder van Dunamare aanwezig is op 4 oktober dan wel 1 november. 

 




