Nieuwsbrief schaalvergroting
Op de Algemene ledenvergadering van 2013 hebben wij als bestuur aangegeven, dat door
de krimp in onze regio en de politieke ontwikkelingen het zinvol is om ons als kleine
vereniging te beraden op onze toekomst. Wij hebben daarin verschillende mogelijkheden
aangegeven (zelfstandig blijven, samenwerking zoeken of fuseren). Op de vergadering is
besloten dat de laatste optie nader onderzocht zou worden.
Kijkend naar onze regio hebben wij aangegeven dat VCPO Noord Groningen veel
overeenkomsten met onze vereniging heeft en dat een eerste verkenning met VCPO Noord
Groningen onze voorkeur heeft. De ALV heeft daarmee ingestemd.
Begin dit jaar hebben wij een intentieverklaring getekend met VCPO Noord Groningen
waarin we uitspreken nader te onderzoeken of een fusie tussen de beide schoolbesturen
haalbaar en wenselijk is. Als streefdatum is 1 januari 2015 bepaald waarbij 1 augustus 2014
eventueel al functioneel kan worden samengewerkt, vooruitlopend op de bestuurlijke fusie.
Voor dit onderzoek zijn werkgroepen opgezet op diverse onderwerpen (o.a. huisvesting,
personeel en onderwijs, ICT en financiën). Deze werkgroepen bestaan zowel uit
medewerkers van VCPO Noord Groningen als VCBO Ten Boer. De werkgroepen hebben
een aantal bijeenkomsten gehad en in grote lijnen kan gesteld worden dat er op vele
terreinen overeenstemming bereikt kan gaan worden tussen beide verenigingen. Er zijn voor
beide schoolbesturen voordelen te behalen. Een punt van aandacht is nog de te vormen
bestuurslaag.
Alles wees erop dat het definitieve fusievoorstel aan de ALV van dit najaar kon worden
voorgelegd, totdat recent bleek dat de voorzichtige gesprekken die VCPO Noord Groningen
met het openbaar bestuur van de stichting Lauwers en Eems voerde, ineens in een
stroomversnelling zijn gekomen. Dat heeft ertoe geleid dat er nu een concreet voorstel ligt
om scholen in kleine dorpen in Noord Groningen samen te voegen. Soms als
samenwerkingsschool, soms als christelijke school en soms als openbare school. Wellicht
dat u dit via de media al heeft vernomen. Op de site www.vcpong.nl staat het
toekomstsscenario. Hoewel wij hiervan op de hoogte zijn gesteld zijn we er verder niet bij
betrokken.
Wij realiseren ons dat de krimp in onze regio en de politieke ontwikkelingen schoolbesturen
dwingt om keuzes te maken. De juridische vorm van samenwerking tussen VCPO Noord
Groningen en Lauwers en Eems is echter nog niet vastgesteld, waardoor wij op dit moment
niet weten met wat voor bestuur wij eventueel gaan fuseren.

Wij hebben als bestuur van onze leden mandaat gekregen om een fusie met een andere
christelijke vereniging te gaan onderzoeken. Gezien het bovenstaande weten wij op dit
moment niet zeker of VCPO Noord Groningen als christelijke vereniging blijft bestaan.
Dat heeft ertoe geleid dat wij als bestuur hebben besloten om de functionele fusie van 1
augustus 2014 in ieder geval op te schorten tot 1 januari 2015. Zodra duidelijk is wat de
exacte bestuursvorm wordt van VCPO Noord Groningen en de stichting Lauwers en Eems
zullen wij het fusieproces eventueel weer opstarten. Mogelijk zullen wij dan in een extra ALV
de nieuwe situatie aan u voorleggen en opnieuw vragen om uw instemming met het
fusieproces.
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij deze in een volgende nieuwsbrief aan u
melden.
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