Aan de ouders van de leerlingen
van het Ashram College
Alphen aan den Rijn, 13 oktober 2020
Betreft: Ashram – SCOPE
Kenmerk: CvB

Geachte ouders,
SCOPE scholengroep en de Katholieke Stichting Ashram College hebben het voornemen om per 1 januari
a.s. een besturenfusie te realiseren. Met deze fusie wordt het Ashram College met de vestigingen in
Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop aan SCOPE scholengroep overgedragen. SCOPE scholengroep omvat
na de fusie de 16 christelijke scholen voor Basis- en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, de Katholieke
Scholengemeenschap Ashram College, de Groene Hart Praktijkschool en de Christelijke
Scholengemeenschap Groene Hart.
Er vinden dus geen scholenfusies plaats en het onderwijskundig karakter en de levensbeschouwelijke
identiteit van alle scholen worden niet gewijzigd!
Met de fusie willen wij het volgende bereiken:
1. De continuïteit van het Christelijk Onderwijs in de regio versterken;
2. De keuzemogelijkheden voor ouders/leerlingen in de regio behouden;
3. De regionale positie van beide organisaties versterken;
4. Het waarborgen van de continuïteit van het nu bestuurlijk kleinschaliger Ashram College binnen een
grotere bestuurlijke organisatie;
5. De continuering van de samenvoeging van de centrale ondersteuning waardoor centrale diensten
zijn ontstaan met een kwaliteits- en dienstenniveau dat beide organisaties afzonderlijk niet hadden
kunnen realiseren;
6. Afname van de administratieve drukte, zodat de focus van de organisatie meer op
onderwijsinnovatie en kwaliteitsontwikkeling kan worden gericht.
De overkoepelende medezeggenschapsraden zijn nauw bij de fusieplannen betrokken en de gemeenten
Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop reageren positief op ons voornemen.
Graag stellen wij ook u in de gelegenheid om op onze plannen te reageren. U kunt dit doen op de
website die speciaal voor dit doel is opengesteld. Het adres van de website is:
https://scopescholen.nl/scope/fusie/
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