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Notulen
Leden GMR:
a. Bespreking agenda d.d. 06-03-2019
Dhr. Ouderling heet de aanwezigen welkom. Mw. Heida heeft zich afgemeld voor deze
vergadering. Dhr. Ouderling merkt op dat er geen artikel aangeleverd hoeft te worden voor de
nieuwsbrief. De nieuwsbrief van april is geannuleerd. Dhr. Ouderling doet het verzoek of
iedereen alvast wil gaan nadenken over de invulling van de nieuwsbrief in juni/juli.
Vacature: als GMR kunnen we nu de vacature uitgaan zetten en kijken of er iemand reageert.
Of is het een idee om iemand voor volgend jaar te benaderen.
Besloten wordt een oproep te maken met als aanvulling dat er bij meerdere aanmeldingen er
verkiezingen moeten plaats vinden. De uiterste reactiedatum is vrijdag 19 april. Mw. Loosman
past de tekst aan en mailt deze naar mw. Van Keulen. Zij mailt de tekst door aan de
directeuren met het verzoek de tekst op te nemen in de nieuwsbrief van de school.
b. Rooster van aftreden leden GMR per januari 2019
Naam:

Aftredend per:

Benoembaar tot:

08-2022

Brenda Kaptein

Openbaar

Ouder

08-2019

Assie Aukes

RK

Leerkracht

01-2020 ****

Ilse Heida

Openbaar

Leerkracht

08-2020

08-2023

John Ouderling

RK

Ouder

08-2020 ****

n.v.t.

René Heeringa

Openbaar

Ouder

08-2020

08-2023

Sandra Zuidema

RK

Ouder

08-2019 ****

n.v.t.

Aly Steenbergen

PC

Leerkracht

08-2021

08-2024

Heidi Loosman

PC

Ouder

08-2022

08-2025
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Hanri Timmerman

PC

Leerkracht

08-2022

08-2025

Marieka de Jong

Openbaar

Leerkracht

08-2021

08-2024

Edith Kamphorst

RK

Leerkracht

08-2022

08-2025

Vacature

PC

Ouder

08-2022

08-2025

**** definitief aftredend
1. Opening
Dhr. Ouderling heet de leden van het CvB van harte welkom.
2. Vaststellen agenda
Dhr. Breukel wil graag iets vertellen over het interview dat de NOS geeft afgenomen. De
PO-raad heeft een financieel onderzoek gestart en komt met gegevens naar buiten. Er
zijn een aantal rijke besturen en een aantal zeer arme/zwakke besturen. Het CvB is van
mening dat Aves transparant moet zijn en daarom heeft Aves toegezegd mee te werken.
Dhr. Breukel vertelt dat investeringen meetellen in je vermogen. Aves zit onder de norm
van de inspectie en van de accountant. Het onderzoek is gebaseerd op de financiële
cijfers van 2017.
Aves zit voor Nederland aan de bovenkant van middelen die de scholen hebben. Dhr.
Breukel vindt dat het radio-interview de situatie wat eerlijker geschetst heeft.
Dit alles was bedoeld om een discussie in de Tweede Kamer te laten starten en om
duidelijk te maken dat besturen het heel goed zelf kunnen regelen.
Dhr. Breukel geeft aan dat voordat er van alles geroepen wordt er eerst goed onderzoek
gedaan moet worden. Er zijn 1100 stichtingen in Nederland. De kengetallen van deze
stichtingen zijn omgezet naar leerlingenaantal. Aves is een groot bestuur met 35 scholen
en 5000 leerlingen en staat bovenin de lijst.
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3.

Notulen GMR-vergadering d.d. 23-01-2019
Agendapunt 6: de informatiestroom over Xtuur, Tienercollege en het Po-Vo overleg
verloopt niet goed. Het CvB zal dit punt aanstaande maandag in hun overleg bespreken.
Opgemerkt wordt dat het is gebeurd dat een leerkracht verwijst en dat de leerling op een
ander niveau geplaatst is. Aangegeven wordt dat dit niet de afspraak is. Het CvB zal dit
melden aan dhr. Strijker, hij neemt deel aan het Po-Vo overleg.

4. Stand van zaken vacatures De Horizon en De Triangel
Dhr. Lubbers, directeur van De Horizon, stopt per augustus. De werving voor een nieuwe
directeur is inmiddels opgestart.
De naam van de nieuwe directeur van De Triangel wordt volgende week bekend
gemaakt.

5. Verantwoording via Venster
In het kader van het bestrijden van de paarse krokodil zet Aves het jaarverslag op de
website. Ook brengt Aves een speciale variant uit voor ouders. Ook diverse andere zaken
staan op deze website, bijvoorbeeld inspectierapporten, in- en uitstroomgegevens van
scholen. Het CvB heeft besloten hier niet nog meer gegevens aan toe te voegen.

6. Werkveldenoverzicht
Dit stuk is een werkinstrument voor het CvB. De leden van de GMR kunnen aan de hand
van dit overzicht zien hoe de stand van zaken is. Welke zaken klaar zijn en waar nog aan
gewerkt wordt. Aves loopt aardig in de pas met de planning.

7. A3 bestuursplan 2019-2023
De bovenste 3 vakken zijn voor de komende 4 jaar. De middelste 3 vakken zijn voor de
kortere termijn. Rechts staat wat we willen meten bij ouders, leerkrachten en
maatschappij. Helemaal rechts staat de strategie. Het CvB adviseert scholen ook het A3tje
te gebruiken.
Als de leden van de GMR nog opmerkingen hebben, deze dan graag mailen aan mw.
Van Keulen.
Dhr. Breukel informeert of het CvB hiermee verder kan en of zij de formele weg kunnen
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gaan lopen. De leden van de GMR vinden het bestuursplan inhoudelijk prima en zij
stemmen hiermee in.

8. Samenwerkingsovereenkomst Regioplan versterkt Techniekonderwijs regio
Noordoostpolder-Urk
De bedoeling is om techniek te stimuleren. Het vakcollege is hiervoor de aangewezen
school. Dhr. Breukel hoopt met de subsidie het project “Gouden Handjes” te kunnen
stimuleren. De GMR heeft adviesrecht in deze. Normaal is er een bedenktijd van 6 weken,
maar het project wil graag antwoord hebben voor 20 maart. Kunnen de leden van de GMR
hiermee instemmen. Dit is het geval en de leden van de GMR adviseren positief.
.

9. Rondvraag en sluiting
Dhr. Timmermans merkt op dat Aves start met de werving van zij-instromers voor het
schooljaar 2019-2020. Er wordt een informatieavond gehouden op 11 maart in de St.
Josephschool. Voor deze avond zijn al 51 aanmeldingen binnen. Op dit moment lopen 7
personen betaalde stage binnen onze scholen. Dhr. Timmermans geeft aan dat dit een
mooie actie is voor het lerarentekort.
Er wordt geïnformeerd naar de invulling van de vacature van de stichtingidentiteitscommissie. Hiervoor worden nu de directeuren benaderd. Dhr. Timmermans zal
hierover dhr. Ouderling op de hoogte houden.
Het CvB heeft directeuren benaderd voor de vacature van een pc-ouder in de GMR. De
directeuren denken hierover actief mee.
Het CvB is blij met de avond van 18 januari. Er was een goede sfeer en het geheel was
ontspannen.
Het CvB brengt op dit moment bezoeken aan scholen en teams. De ontvangst is warm en
hartelijk.
Het CvB zal binnenkort terugkomen op de plannen voor de uitbreiding van het
bestuurskantoor.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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