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Werkgroep

 Gosse Kooi – CBS Betrouwen Bakkeveen

 Andre van der Horn – CBS de Opdracht Ureterp

 Bernard Stornebrink – PCBO de Librije - Gorredijk

 Auke Hoekstra – CBS de Arke - Nijbeets

 Willem Jongsma – VCSO (inbegrepen PCBO Rehoboth - Frieschepalen)

 Advisering en ondersteuning van mr. Kanter Breuker
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Aanleidingen

 ontwikkeling rond bestuursverantwoordelijkheid

 invulling bestuursfuncties

 ontwikkeling m.b.t. eventuele samenwerkingsscholen  

 continuïteitsperspectief VCSO
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Wat willen we bereiken

 continuïteit van onderwijs in de dorpen

 een bestuurlijk model dat toekomstbestendig is

 borging van kwalitatief, Christelijk onderwijs

 zoveel mogelijk autonomie behouden voor iedere school
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Wat hebben we gedaan

 Intensief overleg

 Besturen, teams, MR-en, leden betrokken en geïnformeerd.

 Adviezen van notaris Breuker en Onderwijsbureau Meppel.

 Resulteert in het besluit om te fuseren. 

 Hoe gaat het eruit zien……????
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Bestuursvorm

 stichtingsvorm

 bestuur & raad van toezicht

 bestuur bestaande uit huidige directeuren

 elke school houdt de eigen directeur (= directeur-bestuurder)

 directeuren dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid

 MR blijft en er komt een GMR
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Medewerkers

 alle medewerkers komen in dienst bij de nieuwe Stichting

 behoud van rechten

 uitgangspunt: medewerkers blijven op eigen school

 doorgroeimogelijkheden
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Huidige schoolvereniging

 draagt het besturen van de school over aan de Stichting

 inclusief financiën 

 primaire doelstelling vervalt daarmee

 elk bestuur komt met een specifiek voorstel  
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Financiën

 publieke en private reserves gaan over naar de nieuwe Stichting

 reserves blijven gekoppeld aan de school 

 speciale reservering voor bijzondere ouderactiviteiten

 begroting voor de Stichting met deelbegrotingen per school 
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Besluit en Goedkeuring

 Bestuur heeft, na instemming van de MR, het besluit genomen om 
te gaan fuseren.

 Dit besluit wordt nu ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.
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gelegenheid voor

opmerkingen en vragen


