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Vraag de Experts 

Bij de start van het proces is gekozen voor een fasering, 

verdeeld in oriëntatie, onderzoek, besluitvorming en 

uitvoering. Er is ruim de tijd genomen voor de 

oriënterende fase, de onderzoeksfase heeft ongeveer 

een half jaar gekost en het is de insteek om voor de 

besluitvormingsfase een paar maanden uit te trekken, 

namelijk van september 2022 tot december 2022, zodat 

de beoogde fusiedatum op 1 januari 2023 gerealiseerd 

kan worden. Vóór de fusiedatum zal in ieder geval de 

administratieve afhandeling gerealiseerd moeten zijn. 

Na de besturenfusie blijven er nog vele zaken over, 

waar met de nieuwe invullingen van de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

(GMR) en de Raad van Toezicht (RvT) besluiten 

genomen kunnen worden over zaken als een nieuw 

strategisch beleidsplan. De uitvoeringsfase zal 

grotendeels na de beoogde fusiedatum 

plaatsvinden, waarbij er toegewerkt gaat worden 

naar een nieuwe cultuur/identiteit. 

 

Het streven is om voor 1 januari 2023 een besluit te nemen over de besturenfusie. 

Na een positief besluit vallen alle scholen van Marenland en Noordkwartier dan 

onder hetzelfde bestuur. Het gaat om een fusie van de besturen, niet van de scholen. 

De scholen blijven dezelfde vertrouwde scholen, met dezelfde kinderen, dezelfde 

leerkrachten en directeur. Met hetzelfde profiel en dezelfde identiteit en 

levensovertuiging. 

 

De beoogde nieuwe organisatie zal een stichting samenwerkingsbestuur worden, 

waarin Openbare, Christelijke en Samenwerkingsscholen een plek hebben. Dit 

nieuwe samenwerkingsbestuur wordt gevormd door de samenvoeging van Stichting 

Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier en Stichting Openbaar Onderwijs 

Marenland. Noordkwartier bestaat uit 8 scholen met 1158 leerlingen en daar werken 

122 fte personeelsleden. Bij Marenland betreft het 17 scholen met 2396 leerlingen 

en daar werken 219 fte personeelsleden. 

 

 

 

 

 

 

Noordkwartier heeft haar 8 scholen allemaal in de gemeente Eemsdelta. Van deze 8 

scholen zijn er 3 samenwerkingsscholen (fusie tussen scholen van Marenland en 

Noordkwartier, vallend onder Noordkwartier). De overige 5 scholen zijn of komen 

onder 1 dak met scholen van Marenland.  

 

Marenland heeft haar 17 scholen voor het grootste deel in de gemeente Eemsdelta, 1 

school in de gemeente Hogeland en 3 scholen in de gemeente Groningen. Van deze 

17 scholen zijn er 3 samenwerkingsscholen (fusie tussen scholen van Noordkwartier 

en Marenland, vallend onder Marenland). Van de andere 14 scholen zijn of komen 

er 5 scholen onder 1 dak met scholen van Noordkwartier.  

 

Fusie 

Een nieuwsbrief voor ouders en medewerkers van Noordkwartier en Marenland 

Eén bestuur voor  

Openbare, Christelijke en  

Samenwerkingsscholen 



 
 

Contact 

Medewerkers  
 
Op dinsdagmiddag 7 juni was er een 

informatiebijeenkomst voor alle 

medewerkers van Noordkwartier en 

Marenland over de beoogde fusie.  

De opkomst was niet groot, maar de inbreng 

is als prettig ervaren. Er hebben deze middag 

goede gesprekken plaatsgevonden. 

 

 

Ouders  
 
Diezelfde dag was er ’s avonds een 

informatiebijeenkomst voor alle ouders van 

Noordkwartier en Marenland over de beoogde 

fusie. Er waren enkele ouders aanwezig, dit 

betrof met name MR-leden van de 

oudergeleding van verschillende scholen. Ook 

hier was er ruimte voor de dialoog en 

ontstonden er mooie gesprekken.  

 

Raadpleging >>> 

Een ouderraadpleging 
voor alle ouders van 
Noordkwartier en Marenland 

Neem contact met ons op via: 

onderwijsbureau@marenland.org  

of 

info@noordkwartier.nl   

 

In het begin van het nieuwe 

schooljaar zullen de GMR’s van 

beide stichtingen een 

ouderraadpleging uitzetten onder 

alle ouder(s)/ verzorger(s) van 

Noordkwartier en Marenland. U 

kunt op deze manier na de 

zomervakantie uw gedachten delen 

over de beoogde fusie, middels 

deze ouderraadpleging. 

Terugblik >>> 

Informatiebijeenkomsten 
op 7 juni 2022  
Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd op 

uitnodiging van de GMR’s en het bestuur van 

Noordkwartier en Marenland. 

De beide bestuurders en de externe 

fusiebegeleiders van VOS-Abb en Verus 

hebben over de beoogde fusie gepresenteerd 

en gesproken, daarnaast was er volop ruimte 

om vragen te stellen.  
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