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Geachte ouders, verzorgers,
In oktober 2020 bent u op de hoogte gesteld van het feit dat de Alliantie VO, waar het
Dominicus College onder valt, het voornemen heeft uitgesproken om te fuseren met de
Scholengroep Rijk van Nijmegen - de collega-stichting met zeven middelbare scholen in het
Rijk van Nijmegen. Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat deze fusie per 1 augustus
2021 een feit is. Wij stellen onze nieuwe organisatie graag aan u voor.
Vanaf 1 augustus 2021 gaan de Alliantie VO en de Scholengroep Rijk van Nijmegen samen
verder als nieuwe organisatie met een nieuwe naam:
@voCampus- alles binnen je bereik
Binnen @voCampus werken veertien scholen samen. Al onze scholen bieden kwalitatief
hoogwaardig onderwijs en geven tegelijkertijd hun eigen kleur aan het onderwijspalet in onze
regio. @voCampus is trots op deze diversiteit en stelt zich ten doel om deze in de toekomst te
verduurzamen én te versterken. Dat doen wij door ons te verbinden in een ‘campus’: wie leert
of werkt op een van onze scholen, maakt deel uit van een rijk geheel.
De komende jaren staat @voCampus voor belangrijke uitdagingen. Er is sprake van een
terugloop van het aantal leerlingen. Deze daling zet de komende jaren nog door. De fusie geeft
ruimte om keuzes te kunnen maken die gericht zijn op een rijk gezamenlijk aanbod voor
leerlingen, en die voorbijgaan aan onderlinge concurrentie. Door medewerkers een stevige
basis te bieden met brede ontwikkelkansen, versterkt @voCampus haar positie als werkgever
in de regio.
Het onderwijs op de scholen loopt gewoon door. Mocht u vragen hebben over deze fusie, dan
is uw school het eerste aanspreekpunt. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar kunt u voor
meer informatie ook terecht op www.vocampus.nl.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
College van Bestuur van @voCampus
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