DEZE BRIEF WORDT DOOR ALLE BESTUREN AAN DE LEDEN VERZONDEN
Nij Beets, 1 november 2020
Geachte leden van de schoolverenigingen en ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Eerder dit jaar hebben we u geïnformeerd over ons voornemen om onze organisatie bestuurlijk gezien
anders in te richten. We zien een aantal ontwikkelingen: Het leerlingenaantal in onze regio krimpt en
dat treft ook onze scholen. Als basisscholen moeten we bestuurlijk gezien aan een groeiend aantal
voorwaarden voldoen om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven. De besturen van de Christelijke
scholen in Opsterland werken al tientallen jaren samen binnen de VCSO, maar hebben nu nog wel elk
een eigen bestuur, waardoor die samenwerking meteen ook een mate van vrijblijvendheid in zich
heeft. Deze zaken kunnen een bedreiging gaan vormen voor een of meerdere scholen en daardoor ook
voor het totale samenwerkingsverband.
We zijn daardoor nu zover gekomen, dat we dit statutair anders willen organiseren door deze
samenwerking in een andere, vaste vorm om te zetten. Vanaf 1 januari 2021 of zo spoedig mogelijk
daarna willen de besturen verder gaan als Stichting VCSO, waarbij deze naam vanaf dan zal staan voor
Verenigde Christelijke Scholen Opsterland. We gaan dan dus verder als een stichting, waarbij de
huidige schooldirecteuren het bestuur gaan vormen. Een Raad van Toezicht gaat op dat bestuur
toezien.
We zien deze vorm als een kans om de sterke punten van onze scholen en de onafhankelijke positie
van de VCSO te kunnen behouden.
De scholen houden in de nieuwe situatie zoveel mogelijk hun eigenheid en autonomie. Alleen daar
waar dat gewenst en noodzakelijk is, zullen bepaalde zaken op het bestuurlijke vlak meer centraal
geregeld worden. Op dit punt zijn duidelijke afspraken in de statuten vastgelegd. De directeuren blijven
als directeur-bestuurder verbonden aan de school waar ze nu werkzaam zijn. Daar komt geen
verandering in.
In de nieuwe situatie is er geen invloed meer van de schoolvereniging op het beleid. Lokaal is de invloed
van ouders via de MR (Medezeggenschapsraad) van de school geregeld. Richting het bestuur loopt dat
via de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad).
Met deze organisatorische wijziging verwachten wij mede een verstandige stap te zetten om het
voortbestaan van de Christelijke identiteit van en in de scholen naar de toekomst te borgen. Samen
staan we ook op dat punt sterker en samen kijken we naar de toekomst.
Er is een periode van anderhalf jaar zorgvuldige voorbereiding aan dit besluit voorafgegaan, waarin we
zijn geadviseerd en ondersteund door diverse professionals. U bent als ouders, verzorgers en leden
tussentijds geïnformeerd over de plannen. Er is daarvoor ook een speciale informatieve ledenvergadering/ouderavond belegd. In de FER (fusie-effect-rapportage) die voor deze nieuwe situatie is
opgesteld, wordt uitgebreid uitleg geven aan het hoe en waarom van deze fusie. Op www.vcso.nl kunt
u deze FER en een aantal andere fusiestukken vinden.

Het personeel is nauw bij dit besluit betrokken geweest. De MR-en van de vijf scholen hebben hun
instemming gegeven.
De gemeente Opsterland heeft over de plannen positief geadviseerd. Een gemeente heeft namelijk
over dergelijke fusies een wettelijk adviesrecht.
Nu de MR heeft ingestemd en de gemeente positief heeft geadviseerd, legt het bestuur het fusiebesluit
ter definitieve goedkeuring voor aan de leden van de schoolvereniging. Daarvoor wordt een
buitengewone algemene ledenvergadering belegd. De uitnodiging daarvoor ontvangt u op korte
termijn
Mocht u graag meer informatie willen of opmerkingen hebben over deze brief, dan kunt u bij de
directeur terecht.
Met vriendelijke groet, namens alle besturen,
Willem Jongsma

