
 

 

 

Gmr vergadering /6 juli 2022 
 

Notulen 

1. Opening 

Mw. Heida opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder mw. Bast 

van wie de gmr en het cvb om half 8 afscheid gaan nemen.  

1. Voorzitterschap gmr: dhr. Hanri Timmerman is benoemd tot voorzitter en mw. Edith 

Kamphorst is benoemd tot vicevoorzitter.  

2. Voorstel vergaderingen 2022-2023: met het voorstel wordt door iedereen ingestemd.  

Dhr. Timmerman stelt voor om binnenkort de aandachtsgebieden en de verdeling van de 

scholen aan de orde te stellen. Hij stelt een fysieke vergadering na het overleg met de inspectie 

op 27 september voor. 

Mw. v.d. Belt merkt op dat zij een Masterstudie gaat volgen. Deze gaan plaatsvinden op 

woensdag. De data van deze opleiding zijn nog niet bekend.  

Op 27 september vindt er een gesprek plaats met de inspectie. Aanwezig zijn namens de 

ouders: dhr. Hofman, dhr. Kleiker en mw. Vos. Namens de leerkrachten: mw. v.d. Belt, dhr. 

Bouma en dhr. Timmerman.   

3. Agendapunten vergadering 6 juli 2022: de agendapunten van deze avond worden besproken 

door de leden van de gmr.  

4. Wat is er nodig voor nieuwe gmr leden? Na de zomervakantie starten er 3 ouders.  

Wat heb je nodig als je nieuw in de gmr bent. Wat kunnen we bieden?  

- nieuwe leden via teams uit nodigen om elkaar beter te leren kennen 

- maatjes maken, zodat de lijnen wat korter zijn en elkaar beter kunnen helpen. Ook  

   bijvoorbeeld: leerkracht/ouder 

- one note uitleggen 

- routes uitleggen hoe het bij Aves loopt 

- door de aandachtsgebieden van tevoren neer te zetten: worden de lijnen korter.  

- nieuwe mensen uitnodigen en de bestuurssecretaris en strategisch beleidsadviseur iets laten 

   vertellen over Aves  

5. Afscheid mw. Marjolein Bast. Mw. Heida bedankt mw. Bast voor haar inzet in de gmr en voor 

Aves. Zij wordt bedankt met een boeket bloemen en de Aves-pen.  
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2. Strategische koers – Suzanne Witteveen  

Mw. Witteveen geeft een toelichting op de strategische koers. De gmr leden geven mw. 

Witteveen een aantal suggesties mee.  

3. Verslag gmr vergadering d.d. 11 mei 2022 

a. De opmerkingen die mw. van Keulen ontvangen heeft zijn verwerkt.  

b. Punt 1: lid identiteitscommissie gaan we volgend schooljaar oppakken.  

    Punt 4: werkbezoek Tiener College: na de zomervakantie komt er een nieuwe uitnodiging.  

c. Lijst aanpassen en volgende vergadering laten terugkomen.  

4. Mededelingen 

Vandaag is de naam van de interim-bestuurder bekend gemaakt aan alle medewerkers en 

directeuren van Aves. Morgen zullen de ouders en stakeholders bericht ontvangen. De naam 

van de interim bestuurder is Aldert Hoksbergen.  

Vacature I-coach: er hebben gesprekken plaatsgevonden maar de procedure is nog niet 

helemaal rond.  

5. Kwaliteitsbeleid  

Dit beleidsstuk is al besproken met een aantal leden van de gmr. Er is dan ook geen verdere 

toelichting vanuit het cvb. De gmr heeft alle vragen kunnen stellen en het stuk is goed leesbaar 

gemaakt. Het is nu een heel duidelijk en herkenbaar stuk. Mw. Greetje Kruidhof blijft 

verantwoordelijk voor kwaliteitsbeleid en het proces. Mw. Heida vindt het mooi dat alles goed 

is opgepakt en dat de opmerkingen vanuit de gmr zijn meegenomen. Dhr. Hofman 

complimenteert de mensen die eraan gewerkt hebben.  

De gmr geeft een positief advies over het beleidsstuk 6.1.7. Kwaliteitsbeleid.  

6. Jaarverslag en jaarrekening  

Dhr. Timmermans vertelt dat de jaarrekening is opgemaakt in een nieuw jasje namelijk een 

model volgens de PO-Raad. De jaarrekening is dit jaar gecontroleerd door Afier. De controle is 

goed verlopen en er heeft een goede terugkoppeling plaatsgevonden. De jaarrekening is een 

positief verhaal maar dat heeft ook te maken met de NPO gelden.  

De leden van de gmr brengen een positief advies uit over het jaarverslag en de jaarrekening.  
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7. Allocatiemodel 

Het model is al besproken met dhr. Kleiker. Er wordt uitgelegd dat het toedelen van geld naar 

de scholen gebaseerd is op oude uitgangspunten. Er komt een nieuwe bekostigingsregeling. 

Het model is besproken met de directeuren en is uitgewerkt door de controller van ’t 

Onderwijsbureau Meppel. In de zomervakantie zal het Onderwijsbureau de app inrichten. Aves 

pakt 3 jaar om de overgang op te pakken. Het effect van eerlijker maakt het sterk en 

rechtvaardiger.  

De gmr adviseert positief over de notitie Allocatiemodel.  

7. Benoeming nieuwe voorzitter cvb 

De leden van de gmr adviseren positief op de benoeming van dhr. Jos Timmermans als 

voorzitter van het cvb. Dhr. Timmermans vertelt dat hij blij is met deze uitdaging en ook de 

wisseling van de portefeuille is interessant. Mw. Heida informeert de andere leden over de 

stand van zaken van de BAC. 

8. Voorjaarsnotitie  

Dhr. Timmermans merkt op dat deze notitie een eerste aanzet is voor de begroting van 2023. 

Het cvb heeft ook besloten extra geld in te zetten voor ondersteuning bij het maken van het 

schoolplan. Ook wordt er geld voor expertise gereserveerd.  

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en nodigt de aanwezigen uit voor een 

drankje en hapje in ‘t Voorhuys. Daar wordt afscheid genomen van de dames Heida, Loosman 

en Kaptein en de heer Strijker.  

 


