
Geachte ouders/verzorgers,

Eind september hebben we uw mening gevraagd over het voorgenomen 

besluit om de besturen van Meerwegen scholengroep en het Meridiaan 

College samen te voegen in één nieuwe stichting. Daardoor kunnen 

we ook in de toekomst garant staan voor sterke scholen, divers en 

vernieuwend onderwijs en een stevig en professioneel servicebureau. 

Ruim 300 ouders hebben de digitale vragenlijst ingevuld. Uit de reacties 

spreekt een grote betrokkenheid bij de toekomst van onze scholen. De 

belangrijkste uitkomst is dat ruim driekwart van de deelnemers neutraal 

tot (zeer) positief staat tegenover de bestuurlijke fusie. In deze factsheet 

presenteren we de scores en vertellen we wat we doen met de adviezen 

die u hebt gegeven. 

De positieve uitkomst steunt ons in de wens om de bestuurlijke fusie op  

1 januari 2023 te laten ingaan. We hebben inmiddels groen licht gekregen 

van de overkoepelende medezeggenschapsraden, de vakbonden, de 

gemeentes en de raden van toezicht. Ook wordt er alvast nagedacht over 

een naam voor de nieuwe stichting.

Bekijk het filmpje of de meest gestelde vragen voor ouders. Ook kunt u 

met vragen altijd terecht bij de teamleider(s) van uw kind(eren). 

Met vriendelijke groet,

Inge Sterenborg, bestuurder Meerwegen scholengroep

Geert Popma, bestuurder Meridiaan College
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https://meridiaan-college.nl/wp-content/uploads/2022/11/Factsheet-Meerwegen-Meridiaan-fusie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=g8GrfXmU_mY
https://meridiaan-college.nl/wp-content/uploads/2022/09/Meerwegen-Meridiaan_FAQ_ouders_.pdf


Het gaat om een bestuurlijke fusie, geen scholenfusie.

Doel is ook in de toekomst de kwaliteit van het onderwijs te kunnen 

waarborgen en versterken.

Het belang van de leerling in Amersfoort, Nijkerk,  

Bunschoten-Spakenburg en omgeving staat voorop.

De menselijke maat blijft gehandhaafd, zodat medewerkers zich 
gezien en erkend voelen.

De sterke merken, identiteit en positionering van de scholen blijven 

het fundament van de stichting.

De katholieke en protestants-christelijke grondslagen van de scholen 

worden geborgd in de statuten van de nieuwe stichting.

De nieuwe stichting krijgt een nieuwe naam.

De huidige bestuurders gaan samen het bestuur vormen.

De overkoepelende medezeggenschapsraden vormen samen een 

nieuwe GMR. Na de zomer krijgt deze raad zijn definitieve vorm.

De bestuurlijke fusie in het kort
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