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Re: Drie scholen open financieel haalbaar
kantoor, Bestuurs
vooronzevrijescholen
L. Plaschek
2013-11-06 09:18

Geachte leden van de initiatiefgroep Voor onze Vrijescholen,
We hebben uw tegenbegroting in goede orde ontvangen. We waarderen de tijd en energie die u
daarin hebt gestoken. We buigen ons momenteel over het stuk en de vragen en stellingen die erin
staan. Ook laten we zowel uw stuk als onze eerste reactie door een onafhankelijk derde beoordelen.
Bovendien zetten we onze reactie in het licht van de huidige financiële situatie: we zitten, net als vele
andere organisaties middenin ons begrotingstraject voor 2014 en verder.
Een en ander kost meer tijd dan de twee weken die u ons voorstelt. Ook de Raad van Toezicht wil
zich er logischerwijs over buigen.
Wij kunnen u wel een termijn van 4 weken vanaf nu toezeggen.
Met vriendelijke groet,
mede namens RvT,
Lizzy Plaschek, bestuurder
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Van: Voor onze vrijescholen
Datum: 29 oktober 2013 22:11
Onderwerp: Drie scholen open financieel haalbaar
Aan: Bestuur en Raad van Toezicht
Geacht bestuur en leden van de Raad van Toezicht,
In de afgelopen maanden hebben vijf ouders uit en rondom de initiatiefgroep Vooronzevrijescholen
hard gewerkt aan een verkennende tegenbegroting voor het vrije school basisonderwijs in Zutphen.
Deze is nu gereed. De conclusie is: het is goed mogelijk om drie basisscholen open te houden. Zelfs
als de krimp hoger uitvalt dan het bestuur verwacht.
Nieuwe inzichten
Bestuur en GMR hebben een aantal keren aangegeven open te staan voor nieuwe inzichten die
aanleiding geven om op het besluit terug te komen. Die inzichten waren er in onze visie al (zie
www.vooronzevrijescholen.nl voor een overzicht), maar nu met het verschijnen van de tegenbegroting
helemaal. Die laat namelijk zien dat het realistisch en financieel haalbaar lijkt om drie scholen open te
houden.
Hoe nu verder
Graag willen wij u in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van de tegenbegroting (in PDF) en te
komen met een serieuze, inhoudelijke reactie. Het lijkt ons redelijk om daarvoor een termijn van twee
weken aan te houden.
Wij zien uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
namens de initiatiefgroep Vooronzevrijescholen,
Arthur Aalsma, Fred Leffers, Koen van der Hauw, Rob Gort, Stijn van der Ree

