
 

Pagina 1 van 2 

 

Hooglandseweg-Noord 55/Euroweg 23 • 3813 VD/3825 HA Amersfoort • (033) 47 28 203/ 46 02 600 

• •

 
 
 
 
 
 
 

Voortgang bestuurlijke fusie 
Zoals u wellicht weet, hebben de bestuurders van de Meerwegen scholengroep en het Meridiaan 
College vóór de zomervakantie het voorgenomen besluit genomen bestuurlijk te fuseren. 
Daarmee is het traject in een nieuwe fase beland: de fase van besluitvorming en voorbereiding 
van de implementatie. De komende tijd houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Nog 
deze maand verschijnt er een korte film over de bestuurlijke fusie met daarbij een overzicht met 
antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ’s) voor de medewerkers van de scholen. Voor ouders en 
leerlingen wordt een specifieke FAQ’s gemaakt.  
In grote lijnen is de route nu als volgt (zie het kaartje): deze maand spreken de bestuurders met 
de GMR (Meerwegen) en CMR (Meridiaan) over de fusie en de fusie-effectrapportage (FER). Ook 
worden alle de ouders geraadpleegd. Wanneer alles goed is doorgesproken, krijgen de GMR en 
de CMR het besluit voor instemming voorgelegd. Daarnaast vragen de bestuurders de raden van 
toezicht van beide organisaties om goedkeuring.  
Over de gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden van medewerkers wordt in september overlegd 
met de vakbonden. De gevolgen zullen echter zeer gering zijn en medewerkers worden hierover 
zorgvuldig geïnformeerd. Tot slot moet het ministerie de bestuurlijke fusie goedkeuren. Pas 
daarna kan de fusie doorgaan: de planning is dat die op 1 januari 2023 zijn beslag krijgt. 
Heeft u vragen over de voordelen en mogelijke risico’s van de fusie dan kunt u altijd contact met 

mij opnemen. 
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directeur 
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Element Academie: filmen in de klas  
‘Learning on the job!’ Uw zoon of dochter zal dit jaar ongetwijfeld bij verschillende vakken leraren 
in opleiding tegenkomen die observeren, begeleiden of lesgeven.  
Elke student die op onze school stage komt lopen, wordt begeleid door een werkplekbegeleider. 
Dit is een ervaren vakdocent die samen met de schoolopleider op de school en de instituuts-
opleider van de lerarenopleiding verantwoordelijk is voor het leertraject dat de student volgt. 
Binnen ons opleidingsprogramma volgen studenten verschillende intervisiebijeenkomsten, ze zijn 
betrokken bij schoolactiviteiten zoals excursies, ouderavonden, studiedagen, open dagen, 
vergaderingen, oudergesprekken, maar ze zijn vooral aanwezig in de lessen van uw kind. We 
begeleiden onze studenten ontwikkelingsgericht waarbij video-opnames in de klas en reflectie op 
de lessen belangrijke onderdelen van het leertraject zijn.  
Filmen in de klas gebeurt op een zorgvuldige manier: er 
wordt vooraf toestemming gevraagd aan de 
werkplekbegeleider. Als de student een les opneemt, wordt 
de video-opname in principe van achter in de klas gemaakt. 
Dan zijn de leerlingen niet of beperkt herkenbaar in beeld.   
Alleen wanneer noodzakelijk voor het doel kan de student 
leerlingen herkenbaar in beeld brengen.   
Voor het maken van opnames wordt uitsluitend van de 
apparatuur van de stageschool gebruik gemaakt. De 
student wordt geacht om de opnames op een veilige manier 
te uploaden.  
De student mag zowel tijdens als na afloop van de stageperiode de videobeelden niet delen met 
anderen, behalve met zijn begeleiders.  
   
Mocht u toch moeite hebben met het filmen van uw kind dan vragen we u voor 3 oktober een 
melding daarvan te maken. U kunt dan de naam van de leerling en de school dan mailen naar 
fg@meerwegen.nl.  
   
Deze gegevens zullen dan met de werkplekbegeleider en met de student gedeeld worden, zodat 
duidelijk is welke leerlingen niet gefilmd mogen worden.  
   
Alvast hartelijk dank voor uw begrip.  
 
Online huiswerkklas 
Het Element biedt leerlingen de mogelijkheid om extra hulp te krijgen bij het maken van huiswerk, 
eventuele leerachterstanden in te halen of zich beter voor te bereiden op toetsmomenten. Hier-
voor zijn wij een samenwerking aangegaan met de organisatie OnlineHuiswerkklas.nl. Inmiddels 
hebben zich al 36 leerlingen aangemeld. Voor leerlingen die vergeten zijn zich in te schrijven, is er 
nog een mogelijkheid voor na-inschrijving via de onderstaande link: 
 
https://www.onlinehuiswerkklas.nl/element-na-inschrijving/ 
 

Na de aanmelding ontvangt de leerling 4 uur online 
huiswerkbegeleiding per week. Daarnaast volgen de 
leerlingen iedere week een individueel online 
plangesprek (15 minuten). Eenmaal aangemeld gaan 
wij ervan uit dat de leerling zich voor minimaal één 
periode aan deze afspraken houdt.  
 
Deelnemen aan de huiswerkklas is gratis.  
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