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Ondertekening intentieverklaring

Kick-off in het Grevelingenrestaurant

Stuurgroep
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Werkgroepen
De stuurgroep wordt ondersteund door twee werkgroepen, namelijk kwaliteitsbeleid en P&O. De
werkgroepen worden bemenst door een aantal schooldirecteuren. De werkgroep kwaliteitsbeleid richt
zich op de overeenkomsten en verschillen rondom het thema onderwijskwaliteit. De werkgroep P&O
richt zich op de overeenkomsten en verschillen rondom de volgende onderwerpen:
•

Integraal personeels-/HRM beleid, w.o.:

•

taakbeleid

•

scholingsbeleid

•

werving en selectiebeleid

•

vervangingsbeleid

•

mobiliteitsbeleid

Blik naar de toekomst
Op 11 januari zal een gezamenlijke bijeenkomst zijn van toezichthouders (besturen). Op deze avond
ontvangen zij een update van de stand van zaken, snijden we onder andere het thema identiteit aan
en is er veel ruimte om elkaar weer even te ontmoeten en vooruit te kijken.
Op 1 februari zal er een gezamenlijke MT-bijeenkomst zijn met alle directeuren van de drie
schoolorganisaties. Op deze dag willen wij de directeuren meenemen in het afgelegde proces,
bepaalde besluiten bespreken en ook input ophalen. Zo willen wij onder andere nadenken over het
bestuur en de inrichting daarvan, missie en visie van de nieuwe organisatie.
Het streven is om in maart het onderzoeksrapport af te ronden: dan zijn hopelijk alle consequenties in
beeld gebracht. In april kan dan de besluitvorming gaan starten, waarbij we de betrokken geledingen
uitvoerig zullen informeren.

