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Nieuwsbrief, mei 2018
Beste ouders, verzorgers van SPON en Griendencollege
In december hebben we u via een brief geïnformeerd over de voorgenomen fusie van SPON en
Griendencollege.
Inmiddels zijn we ruim vier maanden verder. Achter de schermen wordt hard gewerkt, waarbij
besturen, directie, collega’s, (G)MR-en en ouders
waardevolle bijdragen leveren.
We willen u graag betrekken bij dit proces. In
deze eerste nieuwsbrief gaan we terug naar de
reden waarom we onze samenwerking willen
versterken. Verder geven we een overzicht van de
acties die tot nu toe zijn ondernomen.
Jim Bijlstra en Edwin de Weers College van bestuur SPON
Christa van Delen, directeur/bestuurder Griendencollege

Waarom deze fusie?
Wat de SPON-scholen en het Griendencollege
bindt is een sterke betrokkenheid op de leerlingen. Om die reden werken we al geruime tijd
samen, waarbij we van elkaars expertise gebruik
maken.
Het onderwijs is op alle fronten vol in beweging.
Voor Griendencollege en SPON zijn de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs de motor (geweest) voor samenwerking.
We hebben ons onderwijsaanbod op onderdelen
op elkaar afgestemd, zoals het arrangement
vmbo+ dat vorig jaar van start ging.
Griendencollege en SPON hebben beide belang
bij deze samenwerking. SPON zoekt verdere samenwerking met scholen in de regio om een
groeiende groep leerlingen passende leerwegen
te bieden, afgerond met certificaten en diploma’s
en betere doorstroom naar het vervolgonderwijs.

Het Griendencollege is als kleinschalige, beroepsgerichte loopbaanschool gespecialiseerd in vmbo.
Het Griendencollege wil meer leerlingen trekken
om voldoende basis te houden en zoekt partners
die dat mogelijk maken.
Deze belangen kunnen bij een bestuurlijke fusie
op een goede wijze in elkaar worden gevlochten.
Onder één bestuurlijk dak zijn we nog beter in
staat onze leerlingen te begeleiden, en doorlopende leerlijnen te realiseren en het maatschappelijk belang te dienen van de doelgroepen die
we in huis hebben.

Leerlingen voorop
De belangrijkste winst is er voor de leerlingen.
Door de samenwerking kunnen we onze leerlingen in de regio Drechtsteden nog beter begeleiden en ondersteunen in een kleinschalige
leeromgeving. Samen kunnen we meer maatwerk
bieden en onze leerlingen voorbereiden op hun
toekomst.

Deelonderzoeken
In het kader van de bestuurlijke fusie wordt door
werkgroepen van beide besturen gewerkt aan
deelonderzoeken om uitgangspunten en praktische zaken verder uit te werken.
De bestuurlijke fusie zal gestalte krijgen doordat
beide stichtingen samengaan in één Stichting
SPON. Wederzijds respect en achting voor alle
godsdienstige overtuigingen en maatschappelijke
levensbeschouwingen vormen de grondslag.
De scholen van de stichting SPON en ook Griendencollege zijn en blijven algemeen bijzondere
scholen waar leerlingen worden toegelaten van
alle geloofsovertuigingen.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief
vragen hebben of iets willen opmerkingen dan
kunt u uiteraard bij de schoolleiding van de school
van uw zoon of dochter terecht.

