
  

 
 Grotius College 
 Juniusstraat 8 
 2625 XZ Delft 
 
 
 
 
 
Aan ouder(s) / Verzorger(s) 
 
 
 
 
Delft,   16-09-2021 
Ons kenmerk PZ/JM/LP/mk/21.026 
Betreft  stand van zaken fusietraject 
 
 
 
 
Beste ouder/verzorger,  
 
Voor de zomervakantie hebben wij u via een brief (zie bijlage) laten weten dat de 
Scholengroep Spinoza en het Grotius College de intentie hebben om te fuseren. De 
voorbereidingen daartoe zijn in volle gang. Met deze brief willen we u informeren over de 
mogelijkheid om uw vragen of reacties op deze fusie met ons te delen. 
 
 
Waarom fuseren? 
Door samen te werken, kunnen we het onderwijs op alle scholen verder versterken. Onze 
scholen bevinden zich in een stedelijk gebied dat aan elkaar gegroeid is. Beide 
schoolbesturen hebben verschillende scholen en gezamenlijk bieden we een nog breder 
palet aan voortgezet onderwijs. Ook de algemene kosten brengen wij naar beneden 
zodat er meer geld vrijkomt voor het onderwijs. 
 
Meer informatie over waarom we met deze partner willen fuseren en wat dit betekent 
voor uw kind(eren) vindt u in de brief in de bijlage. 
 
 
Hoe betrekken we ouders?  
Om te kunnen fuseren is het nodig dat de medezeggenschapsraad instemt. Elke school 
heeft zo’n raad, die bestaat uit personeel, ouders en leerlingen. Daarnaast willen wij u 
rechtstreeks vragen wat u van de fusie vindt. Dat doen we met een digitaal formulier. 
Wilt u meer weten of vragen stellen, dan kunt u naar de informatiebijeenkomst op 27 
september komen. 
 
 
Digitale formulier 
We zijn benieuwd naar uw mening. Wat spreekt u aan in deze fusie? Ziet u voordelen? Of 
maakt u zich juist zorgen over dingen? We waarderen het als u uw mening met ons wilt 
delen. Dat kan tot 30 september 2021 door dit digitale vragenformulier in te vullen.  
 
 
 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_KZHYTKRxApeJxsEuGFBhZs4lxWGgU87bgSVjCCaRVdjf1g/viewform


  

Informatiebijeenkomst 
Wilt u extra toelichting of mogelijkheid om vragen te stellen? Dan kunt u zich aanmelden 
voor de informatiebijeenkomst op maandag 27 september om 20.00 uur op François 
Vatel vmbo (Granaathorst 20 in Den Haag) via dit aanmeldformulier. Tijdens de 
informatiebijeenkomst wordt door beide besturen een toelichting gegeven op de fusie. 
Het vragenformulier hierboven is ook na dit moment nog beschikbaar, zodat u het na de 
informatiebijeenkomst kunt invullen. U kunt het formulier uiteraard ook invullen zonder 
aan te sluiten bij de informatiebijeenkomst. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Peter Lamers (CvB scholengroep Spinoza) 
Paul Zevenbergen (CvB Grotius College) 
Willem Korevaar (Voorzitter GMR scholengroep Spinoza) 
Loes Vermeij (Voorzitter GMR Grotius College) 
 

 

 

 

Bijlage 1: brief met informatie over de fusie (15-07-2021) 

  
  
  

https://www.vatel.nl/contact.php
https://www.vatel.nl/contact.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHiYE2jyCCvnM_OgVXT-vG6m0DwqkZsw4XPEbL7WsImZvAiw/viewform


  

Bijlage 1 
 
 
 
 Grotius College 
 Juniusstraat 8 
 2625 XZ Delft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delft,   15 juli 2021  
Ons kenmerk JM/LP/mk/21.015 
Betreft  informatie omtrent de fusie 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Met deze brief informeren wij u over een nauwe samenwerking die het Grotius College aangaat met 
een ander schoolbestuur, met andere woorden een fusie. U leest met wie we willen fuseren en wat 
dat voor u en uw kind(eren) betekent.  
 
Flinke stappen gezet 
Na een uitdagende periode in 2019 heeft het Grotius College met de hele organisatie vanaf 2020 
flinke stappen gezet. Het was een intensief jaar voor het Grotius, met resultaat. Zo staan alle 
standaarden van de Onderwijsinspectie op groen en is de financiële situatie aanzienlijk verbeterd. De 
laatste stap is het Grotius te laten samengaan met een ander schoolbestuur. Daarmee maken we het 
Grotius nóg sterker.  
 
Met wie een fusie? 
Na een zorgvuldige procedure waarin we tien schoolbesturen hebben gesproken, zijn we van  
plan om samen te gaan met scholengroep Spinoza Leidschendam-Voorburg. We vonden het heel 
belangrijk dat Grotius haar eigen gezicht in Delft kan behouden. Nog belangrijker vinden wij dat het 
onderwijs van Spinoza en Grotius elkaar goed aanvullen. Door het samengaan geven wij het 
onderwijs van het Grotius een nog grotere kwaliteitsimpuls. 
 
Waarom met Spinoza? 
Scholengroep Spinoza heeft 8 scholen verspreid over Leidschendam-Voorburg (6) en Den Haag (2) 
met in totaal zo’n 5.700 leerlingen. Spinoza is ontstaan uit een fusie van vier schoolbesturen. Mede 
daarom hebben alle scholen een eigen gezicht. Samenwerken met Spinoza betekent behoud van 
eigen gezicht van het openbaar onderwijs bij Grotius in Delft. En dat is zoals gezegd voor ons zo 
belangrijk.  
 
 
 
 
 



  

Hoe gaat het verder? 
Op 13 juli hebben Grotius en Spinoza een intentieverklaring getekend. Hiermee spreken we officieel 
naar elkaar uit dat we samen de fusie gaan voorbereiden. De medezeggenschapsraden, waarin ook 
ouders deelnemen, van Grotius en Spinoza zijn het eens met de intentieverklaring. Het doel is om op 
1 januari 2022 te fuseren. 
 
De stappen van de fusie worden uiteraard heel zorgvuldig doorlopen. Aan de medezeggenschapsraad 
vragen we uiteindelijk instemming met de fusie. Ook de gemeenteraad van Delft zal de fusie moeten 
goedkeuren. Er zal na de zomer ook een (digitale) raadpleging van de ouders worden gedaan, u hoort 
daar tegen die tijd meer over. 
 
Wat betekent dit voor onze leerlingen? 
Het onderwijs op school en de vertrouwde omgeving voor uw kind(eren) zullen door de fusie niet 
veranderen. Het onderwijs gaat door zoals we dat bij Grotius nu ook doen. Leerlingen en 
ouders/verzorgers, zullen natuurlijk wel op de hoogte gehouden worden over dit proces.  
 
Vragen? 
Mocht u na deze brief toch nog vragen hebben over de fusie dan kunt u ons bereiken via  
Lucienne Post: l.post@grotiuscollege.nl.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
College van Bestuur 
Paul Zevenbergen 
John van der Meulen 
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