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Samenwerking

Kompasschool en De Fontein op Texel 
delen een gebouw

‘Nu zijn we meer een 
bedrijf met twee aparte 
afdelingen’

PO

het juist fijn dat dat zo laag-
drempelig kan. Ook kunnen 
we vanuit de Kompasschool 
heel snel en makkelijk exper-
tise leveren als er even mee-
gekeken moet worden naar 
een leerling van De Fontein. 
We kunnen heel makkelijk 
even invliegen, observeren en 
sparren.’ Voorheen moesten 
ouders, als ze een kind op De 
Fontein hadden en een ander 
kind op de Kompasschool 
om het gebouw heen lopen. 
Conijn: ‘Maar al snel vroe-
gen ouders of ze niet gewoon 
binnendoor mochten lopen. 
Prima, wat ons betreft. Dat 
moest uiteraard ook wel met 
beide MR’en en beide teams 
besproken worden. Dankzij 
de betrokken en meedenken-
de teams en MR’en staan de 
deuren nu gewoon open.’ 

Steeds meer 
samenwerking
In het vierde jaar ‘samen-
wonen’ in de school zijn de 
directeuren ook formeel gaan 
samenwerken en vervangen 
ze elkaar bij afwezigheid. 
Conijn: ‘Nadat ik hier twee 
jaar directeur was, kreeg ik 
de mogelijkheid om een MBA-
opleiding te gaan doen, 
waardoor ik minder aanwezig
zou zijn. Het contact met 
Monique was al goed en er 
was subsidie beschikbaar voor 
mijn vervanging. We hebben 
ervoor gekozen om Monique
mij te laten vervangen. Toen 

Sinds schooljaar 2012/2013 
huist SBO Kompasschool in 
het gebouw van basisschool 
De Fontein in Den Burg op 
Texel. Voor de Kompasschool 
was hun vorige gebouw een 
maatje te groot. De Fontein 
had een aantal lokalen over, 
de bestuurders van beide 
scholenstichtingen gingen met 
elkaar in gesprek en om een 
lang verhaal kort te maken: 
De Kompasschool trok in bij 
De Fontein. De afgelopen 
paar jaren zijn de twee scho-
len steeds meer gaan samen-
werken. Monique van Gaalen, 
directeur bij De Fontein: 
‘Voorheen waren de klap-
deuren in de school echt een 
fysieke grens die niet werd 
overschreden, maar inmiddels 
hebben we dat losgelaten. Na 
zoveel jaar het gebouw delen, 
zijn de twee bloedgroepen 
aan elkaar gewend en is het 
minder ‘vreemd’ dan in het 
begin.’

Ouders
Want voor de ouders van de 
kinderen van De Fontein was 
het samengaan van de twee 
scholen in hetzelfde gebouw 
eerst wel even een ‘ding’. 
Thijs Conijn, directeur van de 
Kompasschool: ‘Er werden 
vragen gesteld, zoals: is het 
wel veilig? Maar inmiddels kij-
ken ouders er niet meer van 
op. Soms gaat een leerling 
van De Fontein naar de Kom-
passchool, en ouders vinden 

de subsidie stopte en mijn 
opleiding was afgerond, 
vonden we de samenwerking 
zo waardevol dat we besloten 
ermee door te gaan. Dat is 
best uniek, de directeur van 
de ene scholenstichting die 
zo nauw samenwerkt met 
de directeur van een andere 
stichting.’

Vieringen
Inmiddels houden de scho-
len ook een aantal vieringen 
samen. Conijn: ‘Eerst hadden 
we als scholen beiden ons 
eigen Sinterklaasfeest. Een 
beetje gek wel. Inmiddels vie-
ren we het samen. Dat geldt 
ook voor de Koningsspelen: 
we organiseren samen het 
feest en voeren dit ook geza-
menlijk uit. We delen hiervoor 
onze lokalen, schoolpleinen 
en andere ruimtes. We zetten 
steeds kleine stapjes om 
meer te gaan samenwer-
ken. Daarbij moeten we wel 
steeds rekening houden met 
wet- en regelgeving rond de 
bekostiging van het onder-
wijs. Neem als voorbeeld een 
leerling die een dag per week 
naar de Kompasschool gaat 
voor zijn sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Fysiek gezien 
gaat het om één deur verder, 
maar formeel gezien zit daar 
een contract aan vast met 
drie pagina’s aan handteke-
ningen. Dat geldt andersom 
net zo goed, een leerling in de 
bovenbouw van de Kompas-

school die wat extra’s aankan, 
loopt zo bij De Fontein binnen 
om bij een les aan te schui-
ven, maar daar gaat heel wat 
papierwerk aan vooraf.’ 

Team smeden
Of de twee scholen uiteinde-
lijk helemaal zullen samen-
smelten? Van Gaalen: ‘Toen 
de Kompasschool bij ons 
introk, waren we twee aparte 
bedrijven die niets met elkaar 
samen deden. Nu zijn we 
meer een bedrijf met twee 
aparte afdelingen. We doen 
wel steeds meer samen, maar 
willen we daar nog verder in 
komen, dan hebben we daar 
ook gewoon tijd voor nodig.’ 

Scholen op Texel weten 
elkaar goed te vinden. 
Zo delen basisschool 
De Fontein en SBO Kom-
passchool sinds school-
jaar 2012/2013 hetzelf-
de gebouw. 
Directeuren Monique 
van Gaalen en Thijs 
Conijn vertellen hoe de 
scholen samenwerken 
en elkaar versterken. 

Nog meer samen-
werking: Onderwijs 
Centrum Texel
In 2021 opent het Onder-
wijs Centrum Texel (OCT) 
in Den Burg. Hierin zullen 
de 5 basisscholen uit 
Den Burg zich vestigen, 
waaronder De Fontein 
en de Kompasschool. In 
een latere KopKrant meer 
hierover.  


