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Onderwerp: Voortgangsbrief st. Baasis najaar 2022

Geachte raadsleden,

Periodiek brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen bij st. Baasis. Hierbij informeren wij u over 
het jaarverslag 2021 inclusief de goedgekeurde jaarrekening 2021.

Het jaar 2021 is een jaar geweest met belangrijke ontwikkelingen. Onder andere:

- Er is een nieuwe directeur- bestuurder aangetreden: Friso Kingma;
- De financiële situatie is op orde gebracht. Hierdoor is er weer ruimte voor investeringen in de kwaliteit 
   van het onderwijs;
- Herijken van de strategische koers met de volgende strategische thema’s:
  * Opbrengstgericht boeiend onderwijs en zicht op onderwijskwaliteit;
  * Waarderende gesprekken;
  * Een digitale wereld vol techniek;
  * Ontwikkeling (integrale) kindcentra;
  * Een duurzame samenleving.

Toekomstige ontwikkelingen
- Personeelstekort. Het personeelstekort in het primair onderwijs is een groeiend probleem. Daarom 
  wordt ingezet op het werven en behouden van voldoende, gekwalificeerd personeel;
- Er wordt ingezet  op meer contact zoeken met de werkvloer, voelen wat er speelt en hierop inspelen;
- Aanpak werkdruk;
- En er wordt verder gegaan met het bouwen van nieuwe scholen in de kern Zuidlaren. De komende jaren
  zullen de scholen van st. Baasis (behalve de locatie in Zuidlaarderveen) allemaal vernieuwbouw of 
  vervangende nieuwbouw krijgen;
- Aandacht blijven houden voor de financiën. Met name het weerstandsvermogen en de liquiditeit, mede 
  gezien de ambities voor de nieuwbouw van de scholen.

Inspectie
Alle scholen hebben het basistoezicht van de onderwijsinspectie. In 2021 zijn er geen schoolbezoeken en
is er geen bestuursbezoek geweest.
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Procedure aanpassing
Twee keer per jaar ontvangt u een voortgangsbrief van st. Baasis. Deze voortgangsbrieven zijn naar 
aanleiding van het jaarverslag en de begroting. In het vervolg ontvangt u deze stukken ter kennisname 
zonder voortgangsbrief. Uiteraard informeren wij u tussentijds indien hier aanleiding voor is.

In het bijgevoegde jaarverslag kunt u nadere informatie vinden over het genoemde in deze brief.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris burgemeester

Deze brief is digitaal geparafeerd en daarom niet ondertekend.
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