Gemeenschappelijke raad van toezicht
vrijescholen Midden Nederland
Meer dan toezien alleen
De besturen van de vrijescholen in Almere, Amersfoort, Bussum, De Bilt,
Driebergen en Zeist gaan een gemeenschappelijke raad van toezicht
instellen.
Dit besluit komt voort uit de wens om zo goed mogelijk invulling te geven
aan de wettelijke vereisten van scheiding van bestuur en intern toezicht.
Maar de raad beoogt meer. Hij zal een belangrijke pijler zijn in het streven
naar samenwerking van de vrijescholen in Midden Nederland. Die
samenwerking is gericht op versterking van de identiteit en continuïteit, en
op bevordering van kwaliteit en doelmatigheid.

De basis is gelegd
De besturen en de medezeggenschapsraden van de zes deelnemenede
scholen staan van harte achter dit initiatief. Het belang ervan wordt
volmondig erkend.
Kwartiermakers hebben de verdere basis gelegd. Er is een reglement van
de raad van toezicht, een profielschets van toekomstige leden en een
benoemingsprocedure.
Een concept van de modelstatuten van de deelnemende stichtingen ligt nu
bij de notaris.

Misschien iets voor u?
De raad van toezicht zal in het begin van het schooljaar 2013/14 van start
gaan. Hoewel de basis is gelegd, is nog veel inventiviteit nodig om de raad
tot een pijler te laten uitgroeien in het streven naar samenwerking zoals
hierboven gesteld.
Als u denkt daaraan substantieel te kunnen bijdragen en als u bereid bent
dat te doen tegen onkostenvergoeding, neemt u dan contact met ons op.
Wij sturen u de relevante documenten, zodat u zich verder kunt oriënteren.

Meer informatie
U kunt – bij voorkeur per e-mail - contact opnemen met de
bestuursvoorzitter van de Zeister Vrije School of van Vrije School
Amersfoort. Dit zijn respectievelijk:
Remco van Duuren – remco@sunhill.nl – 06 15011863
Thom Kloes – thkloes@gmail.com – 06 53584109
U kunt ook een van de andere kwartiermakers raadplegen, te weten
Rodim van Es, Martijn de Loor, Rafael Lazaroms, Donald Ogilvie.
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