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Geacht College,

Hie rbij berichten wij u dat twee schoolbestu ren met schole n in uw ge mee nte, te wete n de
stichtingen KBO Haarlem-Schoten en TWijs, het voornemen hebben tot scholenoverdracht. Het
voorne men betreft de ove rd racht van de schole n van KBO Haarle m -Schote n aan TWijs. Ee n

overdracht zoals hier aan de orde, valt in de onderwijswetgeving onder de regels van de zogenaamde
fusietoets. Daartoe zalt.z.t. aan OCW een fusie-effectrapportage (FER)worden aangeleverd.
Onderdeeldaarvan is het adviesvan de gemeente waarin de overte dragen scholen zich bevinden.
Het is tegen deze achtergrond dat wij ons tot u richten met een adviesverzoek.

Bij het overdrachtstraject zijn betrokken:
o De Stichting Katholiek BasisOnderwijs Haarlem-Schoten, met in totaal 4 scholen voor

basisonderwijs in de gemeenten Haarlem (te weten de Bavo-scholen aan de Revius- en
Eemstraat, en de Liduina-scholen aan de Timorstraat en hetJunoplantsoen);

o De Stichting TWUs, met in totaal 31 scholen (naast basisscholen één SBO- en één (V)SO-

school, de nieuwkomersvoorziening lTK, en de lnternationalschool Haarlem) in de
gemee nten Haarle m, Bloe me ndaal, Hee mstede e n Zandvoort.

Uw advies wordt gevraagd in het kadervan de (vooralsnog) wettelijke verplichte fusietoetsprocedure
(art.54a WPO).

ln september202L hebben beide besturen een intentie tot scholenoverdrachtvastgesteld. Daarna is

een onderzoekgestart naarde mogelijkheden en eventuele risico'svan de scholenoverdracht. De

rapportage van dat onderzoek wordt in maart 2O22 afgerond. Op basis daarvan zal in de maanden
vóór e n d irect na de zome r 2022 een def in itieve besluitvorm ing plaatsvinde n. Daaruit kan
voortvloeien dat het bestuurvan KBO Haarlem-Schoten zijn scholen per 1 januari2O23 (of zo spoedig
daarna als haalbaar is)onderhetbestuurbrengtvandestichtingTWijs, om zichzelf vervolgensals
schoolbestuur op te heffen.

Uiteraard zijn wij gaarne bereid de achtergronden van de beoogde scholenoverdracht naderaan u

toe te lichten.
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Op basis van de nu nog geldende wetgeving, zullen de besturen na afrondingvan de
fusieonderzoeken en de besluitvorming daaromtrent, hun voornemen moeten voorleggen aan de
Ministervan OCW in het kadervan de zgn. fusietoets (art.54a WPO). Dit dientte gebeuren aan de
hand van ee n zgn. f usie-effectrapportage (FER). Bij de FER die nt een advies te worden gevoegd van
het College van B&W van de Be mee nte waarbin ne n de schole n van de betrokke n stichtingen
gevestigdzijn.Hierbijverzoekenwijueendergelijkadviesaanonstedoentoekomen.

Gaarne zien w'rj op korte termijn een ontvangstbevestiging it adviesverzoek tege moet, alsmede
een indicatie van de termijn waarop uw advieste verwachte
voor nadere informatie overeen en ander.

ls gezegd, zijn w'rj beschikbaar

Hoogachtend,

\-/

Namens KBO Haarle m-Schoten,
Dick Aarts

NamensTWijs,
Ben Ciisters

2


