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Stand van zaken
In de vorige nieuwsbrief ben je geïnformeerd over de werkgroepen die van de project-/stuurgroep de
opdracht hebben gekregen om op het gebied van onderwijskwaliteit, ontwikkelingen, identiteit, HRM en
personeel, financiën en facilitaire zaken de gevolgen van een bestuurlijke fusie te onderzoeken en een
advies uit te brengen aan de project-/stuurgroep. De samenstelling van de stuurgroep, projectgroep,
werkgroepen, klankbordgroep is te zien in het bijgevoegde overzicht.
Op 28 mei jl. zijn de kartrekkers van de werkgroepen samen met de project-/ en stuurgroep
bijeengekomen om de stand van zaken van de werkgroepen te bespreken. De werkgroep Financiën
heeft de huidige situatie van Quo Vadis en ROOS op het gebied van financiën in kaart gebracht. Hieruit is
naar voren gekomen dat er veel overeenkomsten tussen beide stichtingen zijn. De waargenomen
verschillen zullen de komende periode worden onderzocht. Tevens worden adviezen uitgewerkt gericht
op harmonisatie op het gebied van o.a. ICT, onderwijsleermiddelen, onderhoud en de keuze voor een
administratiekantoor.
In de werkgroep Onderwijskwaliteit is in eerste instantie aandacht geschonken aan het onderlinge
vertrouwen en het leren kennen van elkaar en elkaars cultuur. Daarnaast is een aantal inhoudelijke
aspecten zoals onderwijskwaliteit, kwaliteitszorg, professionalisering, meerjarenstrategie,
medezeggenschap, conglomeratenstructuur maar ook de identiteit van de scholen onderwerp van
gesprek geweest. Deze inhoudelijke aspecten krijgen in een volgend overleg een vervolg.
De werkgroep HRM en Personeel zal in de loop van de week voor het eerst bijeen komen. In deze
werkgroep zullen regelingen, contracten, afspraken en beleid op het gebied van HRM en personeel
worden besproken. Denk bijvoorbeeld aan plaatsingsbeleid, ERD-schap, contracten met Arbodiensten,
administratiekantoren, verzekeringen, enz. Al deze aspecten zullen naast elkaar worden gelegd zodat de
overeenkomsten en verschillen duidelijk zullen worden en uiteindelijk naar harmonisatie kan worden
gezocht.
De werkgroep Medezeggenschap zal binnenkort starten. Een afvaardiging van beide GMR’en zal zitting
nemen in de werkgroepen. Het dagelijks bestuur van de GMR’en van Quo Vadis en ROOS is vorige week
bijeengekomen. De werkgroep heeft onder andere het proces van het fusieonderzoek besproken,
evenals de communicatie naar de geledingen, inclusief de ouders.
De opdracht voor de werkgroep medezeggenschap is om te onderzoeken hoe de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad wordt ingericht waarbij rekening moet gehouden moet worden met:
• maximum omvang
• selectiecriteria
• huidige/nieuwe leden
.

De klankbordgroep
De klankbordgroep, waarin een afvaardiging van de beide Raden van Toezicht zitting neemt, heeft
aangegeven het onderzoek naar een mogelijke fusie met vertrouwen tegemoet te zien. Er wordt kritisch
meegedacht in het proces. De volgende bijeenkomst, op 12 juni .a.s., zullen de statuten en het
Handboek voor Governance aan de orde komen.
Identiteit scholen wordt gewaarborgd
Wanneer gekozen wordt voor een fusie zal de nieuw op te richten stichting bestaan uit
interconfessionele, katholieke, protestants-christelijke, bijzonder neutrale en openbare scholen. Elke
school neemt haar eigen identiteit mee. De stuurgroep heeft uitgesproken dat de scholen van Stichting
Quo Vadis en Stichting ROOS ook na de fusie blijven zoals ze zijn. Daarnaast behoudt elke school haar
eigen onderwijskundige kenmerken zoals Dalton, Montessori, Meervoudige Intelligentie enz.
Rondgang scholen door bestuurders
Op 8 mei en 23 mei hebben beide bestuurders, Louis van Stiphout en Berthold van Leeuwen, een ronde
gemaakt langs scholen van Quo Vadis en ROOS in Almelo, Wierden, Twenterand, Rijssen-Holten en
Deventer. Zowel Quo Vadis als ROOS hebben een kleurrijk pallet aan scholen met elk een eigen profiel.
Alle scholen gaan voor eigentijds en toekomstgericht onderwijs met als doel ieder kind de best
mogelijke basis te bieden voor de toekomst. Er zijn veel parallellen in ambities en uitdagingen op het
gebied van onderwijskwaliteit, onderwijsinnovatie, IKC-vorming, huisvesting, ICT, samenwerken, etc.
Binnenkort bezoeken Louis en Berthold nog enkele scholen in Deventer, Dijkerhoek, Okkenbroek en
Hellendoorn.
Vervolgstappen
De werkgroepen brengen op 17 juni een advies uit aan de stuur-/projectgroep. In deze presentatie laten
de werkgroepen de eindopbrengsten zien. Op 24 juni zal de projectgroep de eindopbrengsten
presenteren aan de klankbordgroep. De stuurgroep zal daarna een beslissing nemen om het fusietraject
wel of niet voort te zetten. Als ook de Raden van Toezicht, na de zomer, haar goedkeuring hebben
verleend kan het verdere proces rondom de fusie worden doorgezet.
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 derde nieuwsbrief.
Er zijn twee gezamenlijke bijeenkomsten ‘koffie & cake’ georganiseerd waarin informatie wordt gegeven
over de fusie en vragen kunnen worden gesteld:
• 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

