Aan de ouders/verzorgers
Nieuwegein, 18 april 2013
Onderwerp: Veranderingen binnen Stichting Robijn

Beste ouder/verzorger,
De school van uw kind maakt deel uit van Stichting Robijn, het samenwerkingsverband van alle
openbare basisscholen in Nieuwegein en IJsselstein. De structuur van dit bovenschoolse
management gaat per 1 augustus veranderen. Voor uw kind(eren) en de school van uw kind
verandert er niets in de dagelijkse gang van zaken. Wat verandert er dan wel?
Scheiding bestuur en intern toezicht in basisonderwijs
Stichting Robijn wordt op dit moment bestuurd door vier onbetaalde bestuurders, die ook
verantwoordelijk zijn voor het interne toezicht. Dat gaat veranderen. Het Ministerie van Onderwijs
Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft bepaald dat er een scheiding moet komen tussen het bestuur
en het interne toezicht in het basisonderwijs. Robijn gaat daarom vanaf volgend schooljaar werken
met een betaald bestuur onder controle van de Raad van Toezicht.
Op dit moment worden de 13 directeuren van de Robijnscholen aangestuurd door vier
clusterdirecteuren. Deze clusterdirecteuren vormen samen met het bestuur het bovenschoolse
management, dat in overleg met de schooldirecteuren beleid maakt en uitvoert. Het bestuur heeft
nu dus zowel een controlerende taak als een taak in de ontwikkeling van het beleid. In de nieuwe
structuur is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de controle en het bovenschools
management voor het beleid. Dat bovenschools management, het managementteam, bestaat
straks uit twee bestuurders en drie beleidsmedewerkers, met ieder hun eigen aandachtsgebied. De
functie van clusterdirecteur komt dan te vervallen.
De weg naar het Raad van Toezichtmodel
De afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan het voorbereiden van deze structuurverandering. De
streefdatum is 1 augustus 2013. Dat is het moment waarop de statuten worden aangepast en de
Raad van Toezicht en de nieuwe bestuurders worden geïnstalleerd. Het samenstellen van de Raad
van Toezicht is op dit moment in de afrondende fase. B&W van IJsselstein en Nieuwegein hebben
de geselecteerde kandidaten voor de Raad van Toezicht goedgekeurd. Nu is het aan de
gemeenteraden van beide gemeenten om definitief akkoord te geven. De namen van de
kandidaten zijn op 17 april op de website van Robijn bekend gemaakt. De externe werving van
bestuursleden gaat binnenkort van start, met onder andere een advertentie in de Volkskrant.
Wilt u meer lezen over de structuurwijziging binnen Stichting Robijn, dan kunt u terecht op de
website www.stichtingrobijn.nl. Op de pagina ‘Organisatie’ vindt u de nieuwsbrieven die wij tot nu
toe over dit onderwerp hebben uitgebracht.
Heeft u vragen, dan kunt u deze per mail stellen aan bestuur@stichtingrobijn.nl. Mocht u liever een
bestuurslid persoonlijk willen spreken, mailt u dat dan even naar ditzelfde adres. Het bestuur
neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. We staan graag voor u klaar.
Met vriendelijke groet,

Jan Pieter Papenhuijzen
Gea Cramer
Willemijn Postma
Cecile Frijns
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