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Beste collega,
De omgeving waarin de scholen van ROOS werken, is voortdurend in beweging. De afgelopen jaren heeft het
primair onderwijs te maken gehad met een forse krimp van het aantal leerlingen, is de wet- en regelgeving
ingrijpend veranderd en wordt van scholen en schoolbesturen gevraagd zich toekomstgericht professioneel te
ontwikkelen en zich te verantwoorden op doelmatigheid. Om de leerlingen in onze regio ook op de lange
termijn het best mogelijke onderwijs te kunnen bieden met de beschikbare middelen, willen wij de
mogelijkheden onderzoeken tot een duurzame samenwerking met Stichting Quo Vadis.
Afgelopen woensdag is de intentieverklaring om een onderzoek in te stellen naar het inrichten van een
samenwerkingsbestuur met ingang van 1 januari 2020 voorgelegd aan de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraden van genoemde stichtingen. Een samenwerkingsbestuur houdt in dat een bestuur
zowel openbare als bijzondere scholen in stand houdt. Beide Gemeenschappelijke medezeggenschapsraden
hebben op 10 april jl. een positief advies uitgebracht. Dit betekent dat het onderzoek naar de haalbaarheid van
een besturenfusie kan worden gestart.
Waarom een samenwerking onderzoeken?
Zoals jullie weten is er eerder een verkenning geweest met een nabijgelegen schoolbestuur om samen te
werken. Vanwege verschillen in zienswijze is deze samenwerking stopgezet. Het wordt echter steeds lastiger om
met het huidige bovenschoolse budget alle ondersteuning die nodig is voor het primaire onderwijsproces op de
scholen adequaat en efficiënt te organiseren. Denk hierbij aan ondersteuning met betrekking tot financiën,
HRM, formatie, ICT, onderwijskwaliteit, huisvesting en inkoop. Bovendien vraagt ook het primaire proces op de
scholen om steeds meer passende ondersteuning: onderwijs-assistentie, NT2-lessen, uitbreiding IB-tijd,
conciërges en administratieve ondersteuning. Dit in relatie tot passend onderwijs, aanpak werkdruk en de
registratielast.
Naast de ondersteuning wordt ook de bestuurlijke opgave steeds groter. Hierbij gaat het om de ontwikkeling
van de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs en de naleving daarvan, goed werkgeverschap, vernieuwd
onderwijstoezicht (schoolvisitaties), personeelsplanning (waaronder beroepsbeeld leerkracht en lerarentekort)
opleiden in de school, financiële verantwoording, innovatie en onderzoek, passend onderwijs enz.
Stichting ROOS handelt professioneel en voert een gezonde bedrijfsvoering. Toch is verdere professionalisering
gewenst en noodzakelijk: in bestuurskracht, beleidsontwikkeling en beleidsondersteuning. ROOS wil proactief
handelen. Vanuit deze proactieve houding is gestart met een bestuurlijke verkenning naar bundeling van
krachten met Stichting Quo Vadis. Quo Vadis en ROOS hebben de gezamenlijke ambitie om de kwaliteit en de
diversiteit van het onderwijs in de regio te borgen met behoud van kwaliteit en eigenheid van de scholen.
Over Stichting Quo Vadis
Stichting Quo Vadis bestaat uit 17 basisscholen in de gemeenten Deventer, Almelo, Twenterand en Lochem. De
scholen zijn interconfessioneel, neutraal, katholiek of protestants-christelijk. Door de demografische
ontwikkeling is het leerlingenaantal de laatste jaren gedaald naar ruim 3600 leerlingen. Net als Stichting ROOS
heeft Stichting Quo Vadis de ambitie om kinderen van 0 tot en met 12 jaar maximale ontwikkelingskansen te
bieden met kwalitatief goed onderwijs. Quo Vadis is daarom op zoek naar een stevige partner om samen het
kwalitatieve onderwijs te verzorgen voor de scholen in de hele regio. Samen met de ROOS-scholen zal er een
aaneengesloten gebied ontstaan van Deventer tot Almelo.
Voor meer informatie over Quo Vadis zie www.stichtingquovadis.nl.

Stappen komende periode
Er worden werkgroepen ingesteld op thema’s als Personeel, Financiën en Onderwijskundige ontwikkelingen om
de beoogde besturenfusie te onderzoeken. Daarnaast zal een werkgroep zich buigen over de identiteit en
de grondslag van de scholen van zowel ROOS als Quo Vadis om deze goed te kunnen borgen.
In de werkgroepen zitten medewerkers van beide organisaties. Ook de GMR’en en Raden van Toezicht zullen
een rol toebedeeld krijgen bij het onderzoek. Streven is om in september de uitkomst van het onderzoek
vervolgens ter goedkeuring voor te leggen aan de beide Raden van Toezicht en vervolgens ter instemming aan
de GMR’en. We houden de vaart erin maar we gaan wel voor een zorgvuldig proces.
Meer informatie en vragen
Ik kan me goed voorstellen dat je ondertussen vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze
nieuwsbrief. Je kunt je hiervoor richten tot de directeur van jouw school of rechtstreeks tot mij via
b.vanleeuwen@roostwente.nl.
Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen. Ook organiseren we regelmatig een
inloop uur met koffie en cake waarin we je op de hoogte brengen van de voortgang en waarin je met al je
vragen bij ons terecht kunt.

Met vriendelijke groet,

Berthold van Leeuwen
Bestuurder Stichting ROOS
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