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In welke fase van de fusie zitten we?

Beste collega,
Net voor het Hemelvaartweekeinde zijn jullie op de hoogte gebracht van het feit
dat het ministerie van OCW toestemming heeft gegeven voor de bestuurlijke
fusie. Dat is natuurlijk wederom een mijlpaal. Daarnaast is de nieuwe GMR
geïnstalleerd en zal ook de Raad van Toezicht deze week geïnstalleerd zijn. Dat
betekent dat de nieuwe organisatie steeds meer gevormd wordt. Er wordt hard
gewerkt om er voor te zorgen dat we per 1 augustus 2021 een goede start kunnen
maken.

In welke fase van de besluitvorming zitten we?
Wat is er op het gebied van financiën in de betreffende werkgroep afgesproken?

De vakbonden hebben op 1 juni gemeld dat de leden positief hebben
geadviseerd ten aanzien van de bestuurlijke fusie. Tevens heeft de Nederlandse
Katholiek Schoolraad (NKSR) zich op 2 juni positief uitgesproken over de
bestuurlijke fusie en de bijbehorende statuten.
De statuten moeten nu enkel nog worden goedgekeurd in de raadsvergaderingen
van Hulst en Terneuzen voor de zomer. Dan zijn alle stappen afgerond.

De werkzaamheden op het gebied van financiën vinden vooralsnog wat op
de achtergrond plaats.
Zo zijn er gesprekken geweest met de Rabobank en het Ministerie van
Financiën om na de fusie het betalingsverkeer te stroomlijnen.
De werkgroep is onder andere bezig met het voorbereiden van het
samenvoegen van de vier financiële administraties (in Afas).
Daarbij zullen bestaande (werk)processen worden beoordeeld en waar
nodig worden aangepast en geoptimaliseerd.
Daarnaast wordt er natuurlijk nog gewerkt aan de begroting voor de nieuwe
organisatie.
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Wat is er op het gebied van leerling-administratie in de
betreffende werkgroep afgesproken?
Wat is er op het gebied van ICT in de betreffende werkgroep
afgesproken?
De nieuwe organisatie gaat de leerlingenadministratie verzorgen in
ParnasSys.
Samen met ParnasSys is de werkgroep aan de slag om dit bij de start van
het nieuwe schooljaar gereed te hebben. De drie bestaande ParnasSys
omgevingen van Perspecto, Probaz en SKOH worden samen met de
gemigreerde ESIS omgeving van Scoba samengevoegd in één omgeving.
Medio mei hebben de vier besturen ingestemd met de roadmap voor de
inrichting van de Digitale Werkomgeving voor medewerkers en opdracht
gegeven aan de firma Speyk voor het uitvoeren van het project.
Dit project heeft als doelstelling: Het inrichten van een intranet en het
migreren van e-mail en bestanden voor het kunnen samenwerken en
communiceren in de nieuwe organisatie.
Ook de configuratie en uitrol van laptops voor medewerkers wordt in dit
traject meegenomen. Het project loopt van mei 2021 t/m begin 2022.

Wat is er op het gebied van onderwijs en kwaliteit in de betreffende werkgroep afgesproken?

Er is een werkgroep gestart met als opdracht om het domein Onderwijs &
Kwaliteit verder uit te werken.
In deze periode richten zij zich vooral op die zaken die voor 1 augustus nog
om afspraken vragen. Daarbij gaat het met name over de inrichting van
de leerlingbegeleiding en IB-netwerken zodat we zorg en ondersteuning
kunnen blijven bieden wanneer dat nodig is.
In de komende weken worden de voorstellen verder uitgewerkt zodat we
na de vakantie goed van start kunnen gaan.

Wat is er op het gebied van personeel in de betreffende
werkgroep afgesproken?
In de meivakantie is gestart met het samenvoegen van alle medewerkers
in het personeels- en salarissysteem. Dit is inmiddels in een ver gevorderd
stadium en er worden al controles uitgevoerd op de juiste salarisverwerking.
De werkgroepen voor P&O zijn aan de slag gegaan om de harde acties die
uitgevoerd moeten worden vóór de fusiedatum uit te werken. Dit vordert
goed en ligt op schema.

Hoe staat het met het cultuurtraject?

Uit de bespreking van de vier thema’s op iedere school en de gesprekken
die daarna zijn geweest, is er door Jobra een document opgeleverd
waarin alle bijdragen een plek hebben gekregen. Vanuit deze bijdragen
zijn de missie en het motto opgesteld met daarbij de motivatie waarom
het juist deze statements zijn geworden. Dit document wordt nog verder
geoptimaliseerd voordat het gedeeld kan worden.
De volgende stap in het cultuurtraject is al opgestart. Op 27 en 28 mei zijn
de workshops gehouden met vooral leerlingen van scholen en een aantal
ouders in de drie gemeenten. Daaruit ontstaat de naam van de nieuwe
organisatie. Deze zal in juni worden aangeleverd. Om het geheel compleet te
maken gaat een kleine groep medewerkers van de vier organisaties onder
leiding van John Overmeer van Jobra aan de slag met huisstijl en het logo.
Als dat is afgerond zal er natuurlijk een moment komen waar alles wordt
gepresenteerd. Het cultuurtraject loopt in de nieuwe organisatie verder door.
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Welke communicatie-middelen worden er gebruikt om te
informeren?
Waar kun je terecht met vragen over deze fusie?
We maken gebruik van de social media om ons nieuws te verspreiden.
Daardoor kunnen we makkelijker beeldmateriaal delen en dat zegt vaak
meer dan woorden. De website fusiepozvl.nl blijft nog even in de lucht. Als
de nieuwe naam bekend is kan er een nieuwe website worden gebouwd.
Het gebruik van het fusiejournaal is eindig. Het ligt ook aan de informatie die
we op het gebied van de fusie nog kunnen delen hoe vaak we nog van dit
medium gebruik maken.
Een nieuwsbrief vanuit de nieuwe organisatie lonkt!
Voor de socials zie onderaan de nieuwsbrief.
En blijf vooral volgen en delen!

Vragen kunnen altijd binnen het eigen schoolbestuur worden gesteld,
tijdens overleggen, via de mail, in een gesprek, …

Like onze Facebook en volg onze LinkedIn pagina

