
    
 

KRACHTEN BUNDELEN 

 
 
 
Aan : ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen  
Van : stichting Leijestroom en stichting Sint-Christoffel  
Betreft : verdergaande bestuurlijke samenwerking/fusieonderzoek  
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Op basis van een verkenning, die in de afgelopen maanden is uitgevoerd, hebben de 
besturen van stichting Leijestroom en stichting Sint-Christoffel besloten om een onderzoek 
uit te voeren naar de mogelijkheden en gevolgen van een eventuele bestuurlijke fusie. Nog 
voor het einde van dit jaar zal het onderzoek van start gaan en de verwachting is dat het 
eindrapport voor de zomer 2018 wordt opgeleverd.  
 
Op veel terreinen wordt er al door Leijestroom en Sint-Christoffel samengewerkt. Die traditie 
is zo’n 15 jaar geleden gestart door vijf besturen in het bijzonder onderwijs; stichting  
Sint-Christoffel te Boxtel, stichting Leijestroom te Vught, SKIPOS te Sint Michielsgestel, 
SKOSO te Sint Oedenrode en SKOPOS te Schijndel. In 2002 werd hiertoe het zogenaamde 
‘Dommelnetwerk’ opgericht en in 2009 de zogenaamde ‘Dommelgroep’. De leden van deze 
coöperatieve vereniging werken hierin op tal van onderwerpen samen, bijvoorbeeld in het 
kader van administratie, financiën en huisvesting.  

 

De besturen van Leijestroom en Sint-Christoffel hebben besloten dat de tijd nu rijp is om te 
onderzoeken wat de gevolgen zijn van een verdergaande bestuurlijke samenwerking. 
Hierover zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in een intentieverklaring, die op 13 november 
2017 is ondertekend door de bestuurders Ton Reijnen en Bram van Ek, alsook door de beide 
voorzitters van de Raad van Toezicht, mevrouw Riet Voets en de heer Tim van Rosendaal. 
  
Het onderzoek wordt opgepakt in samenspraak met onder meer de toezichthouders, directie, 
ouders en medewerkers in de beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. 
 
Het (tussentijds)resultaat zal te zijner tijd ook worden voorgelegd aan diverse anderen, 
waaronder de colleges van B&W van de betrokken gemeenten en de  
Nationale Katholieke Schoolraad (NKSR). 
 
De beide besturen laten zich in dezen adviseren door profielorganisatie Verus, de vereniging 
voor het Katholiek en Christelijk onderwijs. 
 
U wordt over de voortgang geïnformeerd door middel van een nieuwsbrief, waarvan dit de 
eerste is.  
 
Wanneer u vragen heeft over het onderzoek en de aanpak daarvan, kunt u gerust vragen 
stellen aan de directeur van uw school. Hij of zij zal u dan van antwoord kunnen 



 
 
 
 
voorzien. Beide stichtingen plaatsen ook relevante informatie op hun website: 
www.leijestroom.nl en www.st-christoffel.nl. 
 
Mocht u rechtstreeks willen reageren dan kan dat natuurlijk ook. U kunt een email sturen 
naar: info@leijestroom.nl of naar info@st-christoffel.nl.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Bram van Ek      Ton Reijnen 
Bestuurder stichting Leijestroom   Bestuurder stichting Sint-Christoffel 
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