Roermond, 1 augustus 2016
Betreft: verlenging convenant.
Hierbij verklaren partijen het lopende convenant, overeengekomen en getekend op 27 mei 2013 met
een looptijd tot 1 augustus 2016, stilzwijgend te verlengen.
Partijen zijn daarentegen overeengekomen de hierna genoemde artikelen reeds tussentijds als volgt te wijzigen:
Artikel 1.1.

De Vrijeschool Roermond is een afdeling van het BC Broekhin te Roermond die leerlingen
de keuze biedt tot het volgen van voortgezet vrijeschoolonderwijs vanaf klas 7 t/m 12. De
Vrijeschool Roermond onderscheidt zich door een eigen visie op pedagogiek, didactiek en
thematiek.

Artikel 2.7

'Er vindt…. VVML over':
- Het uitgangspunt dat het vrijeschoolonderwijs een door de SOML gewenste diversiteit in het
onderwijsaanbod is die voorziet in een behoefte van ouders en kinderen en tevens aansluit
op het 'persoonlijk leren';
- De uit te zetten kaders die het autonoom verankeren van de eigen visie op pedagogiek,
didactiek en thematiek bevorderen om een volledige en volwaardige vrijeschoolafdeling
te realiseren die zich met recht kan meten met andere, zelfstandige vrijescholen in het land;
- De kaders voor behoud dan wel bevordering van de onderwijskwaliteit van de afdeling;
- De algehele vorderingen inzake de implementatie van het plan van aanpak zoals door
Hans Passenier aangeboden op 15 juli 2016 en de daaruit over te nemen - en in de
toekomst daaruit voortvloeiende - aanpassingen in het beleid.

Artikel 4.2.

In het schooljaar 2016-2017 gaat de bovenbouw van start met één eerste 10e klas. Partijen
hebben de intentie en het streven uitgesproken volwaardig en kwalitatief vrijeschoolonderwijs
te gaan realiseren tot en met de 12e klas, zoals inhoudelijk is verwoord in het plan van aanpak
van Hans Passenier d.d. 15 juli 2016 en waar alle actoren mee instemmen. Dienovereenkomstig
zal het BC Broekhin zich tot het uiterste blijven inspannen om voor de Vrijeschool Roermond
een volledig curriculum te realiseren. Zij zal er tevens voor zorgdragen dat de eigen visie op
pedagogiek, didactiek en thematiek zich stevig binnen de afdeling kan verankeren.

Partijen komen overeen dat het convenant in de loop van het schooljaar 2016-2017 volledig zal worden
geëvalueerd en inhoudelijk waar nodig verder zal worden aangepast; Daarbij gelden de huidige en verder uit te
werken uitkomsten in het plan van aanpak van de heer Passenier als uitgangspunt.
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Roermond op 1 augustus 2016,
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