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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  

 

Via deze Fusie-Info houden we u graag op de hoogte over het onderzoek naar een fusie tussen 

de Rijnschans en de Rank. Op deze manier informeren we steeds over de stand van zaken en de 

ontwikkelingen. 

 

Het doel van ons traject:  

 

Er vindt onderzoek plaats naar het vormen van een samenwerkingsschool door middel van een 

fusie tussen CBS De Rank en OBS de Rijnschans onder het bestuur van Morgenwijzer per 1 

augustus 2023 waarin zowel de openbare als de protestants-christelijke identiteit gewaarborgd 

is.   

 

Het fundament waarop wij bouwen 

Wie zijn we, wie willen we zijn? Met de start van komend schooljaar zullen wij op zoek gaan 

naar de basis voor onze nieuwe samenwerkingsschool. Vanuit een stevig fundament, onze 

identiteit, gaan we op zoek naar hoe bijvoorbeeld levensbeschouwing een plek kan krijgen in 

onze school en zullen we bouwen aan een nieuwe, gewenste en gezamenlijke cultuur.  

 

Projectgroep 

Inmiddels zijn er al verschillende bijeenkomsten geweest. Zo heeft onlangs de tweede 

projectgroepvergadering plaatsgevonden. In de projectgroep zitten directie, leerkrachten én 

ouders van beide scholen. Zij zijn ambassadeurs van het traject, volgen en adviseren in het 

formele proces en denken mee over de vraagstukken rondom belangrijke thema’s.  

 

Teams 

De teams weten elkaar te vinden. Nu we elkaar steeds een beetje beter leren kennen, staan de 

gezamenlijke studiemomenten in het teken van de gedeelde passie voor het onderwijs en het 

onderzoeken hoe de scholen het concept in de nieuwe situatie voor zich zien. Welke aspecten 

zijn belangrijk? Fijn om te ontdekken dat we elkaar kunnen vinden, enthousiast worden van de 

nieuwe mogelijkheden. Deze bijeenkomsten zijn in prettige sfeer verlopen en er zijn al mooie 

inhoudelijke opbrengsten waar we enthousiast van worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

Pijlers 

Aan de basis ligt ons fundament, onze cultuur. Hieruit vloeien natuurlijk nog veel meer mooie 

speerpunten voor het onderwijs. Met elkaar hebben we nagedacht: wat zijn de drie speerpunten 

van ons onderwijs die we eerst willen uitwerken?  De onderwerpen die wij hebben we gekozen 

als belangrijke pijlers zijn:  

1. Hoe willen we dat kinderen leren (Onderwijs)  

2. Hoe halen we de wereld in de school? Hoe willen we dat kinderen de wereld ontdekken 

en erin bewegen? (Wereldoriëntatie) 

3. Hoe zorgen we dat we een school worden, waar ieder zich thuis voelt? (Welbevinden) 

 

Het geven van kwalitatief goed reken-, taal- en leesonderwijs vinden we heel belangrijk. Op 

welke wijze willen we kinderen instructie geven, maar ook goed volgen? Wat vinden we hierin 

belangrijk? Daarnaast hebben we met elkaar ontdekt, dat we allemaal een grote voorkeur 

hebben om de kennisvakken in samenhang aan te bieden. Zo kunnen vakken als 

aardrijkskunde, geschiedenis en natuur thematisch worden aangeboden. De uitdaging ligt er om 

hier bijvoorbeeld ook handvaardigheid of bewegingsonderwijs of andere vakken aan te 

koppelen. De basis van alles is dat we kinderen een mooie basisschooltijd willen geven, dat 

ieder kind gezien wordt in de nieuwe situatie. Dat het gevoel van kleinschaligheid blijft, dat 

kinderen zich prettig en veilig voelen en het ook leuk hebben op school. Dit vatten we samen 

onder de term ‘welbevinden’.  Zoals u ziet vloeien er uit de drie pijlers al verschillende mooie 

onderzoeksvragen en onderwerpen, waar wij met de teams graag mee aan de slag gaan. Na de 

zomervakantie gaan werkgroepen van start, waarin deze drie pijlers verder worden onderzocht 

door de teams. Hier informeren wij u steeds opnieuw over, ook als er input van ouders nodig zal 

zijn voor deze onderzoeken.  

 

Mocht u nu of tijdens het hele proces vragen hebben dan kunt u die altijd via de mail stellen aan 

de scholen. Daarnaast zijn ook de projectgroepleden aanspreekbaar, zij kunnen u ook 

informatie geven over het traject.  

 

De projectgroep bestaat uit:  

 

De Rijnschans 

Eveline Vos    directie  

Anne Bouwhuis                  leerkracht 

Gemma Beij                        ouder en MR lid 

Hugo Franssen                    ouder Rijnschans 

Yvonne van der Geest      directie  

  

De Rank   

Lotte Kiel    ouder 

Janine Peters   ouder en MR lid 

Geerte Snoek   leerkracht en MR lid  

Christine Slegtenhorst.  leerkracht  

Els Rozema   directie 

  

Met vriendelijke groet 

De projectgroep 


