Enschede, 23 juni 2021

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat geldt ook voor de stichtingen voor
basisonderwijs KOE, VCO en Consent. Op veel onderdelen werken we al samen. Daarbij merkten we
dat het belangrijk is om richting te geven aan projecten en duidelijk te maken waarom we bepaalde
dingen doen. Dat is de reden waarom afgelopen periode intensief is bekeken waar onze stichtingen
elkaar vanuit de inhoud kunnen aanvullen en versterken. De conclusie is dat we met elkaar veel
mogelijkheden zien om ieder kind van 0 tot 14 jaar de beste kansen op zijn of haar geluk te laten
ontwikkelen. Daarom zetten we nu de volgende stap.
‘De Handen Ineen’
Nu we met elkaar de grotere ontwikkeling scherp hebben, is het onze ambitie om samen te werken
en op stichtingsniveau een structurele verbinding met elkaar aan te gaan ten behoeve van het
onderwijs in de wijken en scholen in Enschede en omgeving. Deze intentieverklaring is getiteld ‘De
Handen Ineen’ en geeft richting aan de uitdagingen die we zien en de opgaven waar we voor staan.
Het gaat daarbij om vragen als: hoe kunnen we met elkaar het beste basisonderwijs in iedere wijk
blijven geven? Hoe zorgen we ervoor dat we de mensen en middelen optimaal inzetten? Wat is onze
rol en taakopvatting voor de kinderen in de stad? Daarbij is samenwerking de sleutel en dit willen we
uitdragen en delen met de buitenwereld.
Open voor samenwerking
Op donderdag 24 juni worden de handtekeningen onder de intentieverklaring gezet. Met ‘De Handen
Ineen’ staat de leerling centraal. Het gaat daarbij om doen wat nodig is. Daarbij houden de
organisaties ieder hun eigen naam en identiteit. Voor het dagelijks onderwijs en de school van uw
kind zijn er geen veranderingen. De kracht zit vooral in het nog slimmer inzetten van middelen. Het
gaat om structureel toekomstgericht met elkaar projecten aanpakken. Denk daarbij aan het samen
opzetten van techniekonderwijs, programma’s om taalachterstand aan te pakken en om
talentontwikkeling te stimuleren. Kortom: een positieve ontwikkeling waarbij we optimaal een
breder aanbod door samenwerking kunnen maken. Want alleen met elkaar zorgen we ervoor dat we
kinderen de beste kansen op hun geluk kunnen laten ontwikkelen.
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