NIEUWSBRIEF 2
(10 mei 2019)
Onderzoek naar fusie
Half april is bekend gemaakt dat Stichting ROOS en Stichting Quo Vadis onderzoek gaan doen
naar een besturenfusie. Beide stichtingen hebben scholen in zogenaamde krimp-regio’s, regio’s
waar minder kinderen worden geboren. Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden
heeft een organisatie voldoende capaciteit nodig. Dat maakt het mogelijk om extra faciliteiten en
expertise in te zetten. Bijvoorbeeld een eigen invalpool, gedragsexperts, specialisten op het
gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid, digitale leermiddelen en nog veel meer. Voor
medewerkers biedt het meer doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden. Het effect op de scholen zelf
zal minder direct zijn. Het uiteindelijke doel van een fusie is dat het onderwijs op de scholen
geleidelijk nog beter wordt. Door te fuseren zal er een aaneengesloten gebied ontstaan van
Almelo tot Deventer.

Hoe gaan we het aanpakken?
Komende maanden gaan verschillende werkgroepen, een projectgroep en een klankbordgroep
aan de slag om uit te zoeken hoe de fusie er in praktijk uit zou moeten zien. Het streven is om per
1 januari 2020 daadwerkelijk te gaan fuseren, maar als er meer tijd nodig is, dan vinden we
zorgvuldigheid belangrijker en nemen we de tijd die nodig is.
Er is een projectgroep die alle informatie verzamelt en vervolgens weer deelt en die het proces
ondersteunt. De projectgroep bestaat uit een projectleider van bureau Leeuwendaal (Geke
Lexmond), 2 directeuren (Huub van der Wal van Quo Vadis en Maarten Naberhuis van ROOS),
ondersteund door Ethel Korbeld van Quo Vadis en Hetty Poelakker van ROOS.
Er is een klankbordgroep die het gehele proces vanuit een toezichtsperspectief bewaakt en
controleert of er geen zaken over het hoofd worden gezien. Die klankbordgroep bestaat uit
afvaardigingen van beide Raden van Toezicht.
Het feitelijke onderzoek en het voorbereiden van voorstellen gebeurt in vier werkgroepen:
1. Onderwijskwaliteit, ontwikkelingen en identiteit
Deze werkgroep gaat zich buigen over gevolgen van een fusie op onderwijskwaliteit (o.a.
kwaliteitszorgsysteem en IKC), conglomeraatstructuur en directieberaad (advisering
bestuur), professionalisering en borging identiteit. De werkgroep zal gaan bestaan uit:
a. Kwaliteitszorgmedewerker ROOS
b. Kwaliteitszorgmedewerker QV
c. Schoolleider ROOS
d. Schoolleider QV
e. Lid personeelsgeleding GMR ROOS
f. Lid personeelsgeleding GMR QV
2. Medezeggenschap
Deze werkgroep gaat een voorstel doen voor de medezeggenschap na de fusie
a. Samenstelling te bepalen door GMR’en zelf

3. HRM en personeel
Deze werkgroep gaat zich buigen over gevolgen van een fusie op onder andere de
rechtspositie van medewerkers, het ziekteverzuimbeleid, de formatie en alle overige
personeelsbeleid. De werkgroep zal gaan bestaan uit:
a. HRM-adviseur ROOS
b. HRM-adviseur QV
c. Schoolleider ROOS
d. Schoolleider QV
e. Lid personeelsgeleding GMR ROOS
f. Lid personeelsgeleding GMR QV
4. Financiën en facilitaire zaken
Deze werkgroep gaat zich buigen over gevolgen van een fusie op de exploitatie, de
huisvesting en facilitaire zaken (b.v. ICT en schoonmaak). De werkgroep zal gaan
bestaan uit:
a. Medewerker financiën ROOS
b. Medewerker financiën QV
c. Schoolleider ROOS
d. Schoolleider QV
e. Lid personeelsgeleding GMR ROOS
f. Lid personeelsgeleding GMR QV
De projectgroep zal in verschillende rondes de uitkomsten van de werkgroepen verzamelen en
delen via nieuwsbrieven en Koffie & Cake inloopbijeenkomsten. Hieronder vind je de data
daarvan.
Op 28 mei worden de tussenopbrengsten van alle werkgroepen verzameld en het streven is om
op 17 juni de eindopbrengsten te presenteren. Het kan zijn dat deze planning opschuift wanneer
blijkt dat er meer tijd nodig is.

Meer informatie?
ROOS en Quo Vadis brengen regelmatig een nieuwsbrief uit waarin ze medewerkers en ouders
op de hoogte houden van de voortgang. Dit is de tweede nieuwsbrief.
Ook zijn er voor iedereen gezamenlijke inloopuren Koffie & Cake.
Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten gepland:
 Vrijdag 7 juni 2019 om 15.00 uur aan de Bosanemoon 30 in Deventer
 Vrijdag 28 juni 2019 om 15.00 uur aan de Haarstraat 83 in Rijssen
Heb je vragen of ideeën die niet kunnen wachten op een Koffie & Cake bijeenkomst?
Stuur dan een mail naar e.korbeld@stichtingquovadis.nl of secretariaat@roostwente.nl

