
 

 

 

Gmr vergadering /18 januari 2023 
 

Notulen 

1. Opening 

Dhr. Hanri Timmerman opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder mw. 

Brigitte van den Bosch. Zij is een nieuw lid van de gmr. Er is een afmelding binnengekomen van 

dhr. Kamphuis. Dhr. Hanri Timmerman geeft aan dat het cvb om 19.45 uur aansluit.  

 

2. Agendapunten vergadering 23 november  

De agendapunten worden besproken en de vragen zullen aan het cvb worden gesteld.  

 

3. Verdeling scholen en aandachtsgebieden  

Hier komen we aan het einde van de vergadering op terug.  

 

De leden van het cvb en Dewi Hoeve en Maartje Kroes sluiten zich aan bij de vergadering. Een 

korte voorstelronde volgt.  

2. HRM themavergadering  

Mw. Dewi Hoeve en mw. Maartje Kroes hebben een uitgebreide PP gemaakt en vertellen de 

leden van de gmr over de volgende onderwerpen:  

1. Voortgang kweekvijver directeuren/IB’ers 

2. Ontwikkelingen ziekteverzuim/andere HRM informatie 

3. Evaluatie Aves academie   

       4.   Overgang naar Visma Raet  

De leden van de gmr danken de dames voor hun interessante uitleg.   

3. a.  Notulen gmr vergadering d.d. 23 november 2023. Over de notulen zijn geen 

opmerkingen. De notulen zijn hierbij vastgesteld en zullen worden doorgestuurd aan de 

MR’en.  

b. Actielijst: up to date. 

c. Besluitenlijst: vastgesteld.  
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Notulen 

 

4. a. Mededelingen gmr  

De mededelingen worden doorgenomen. Over de Schrijfwijzer informeert de gmr hoe het DB 

dit ontvangen heeft. Ook vragen zij of dit onder de aandacht van de medewerkers gebracht 

moet worden. Dhr. Jos Timmermans antwoord dat deze schrijfwijzer bedoeld is voor de 

mensen van het bestuurskantoor. Elke directeur mag en kan de schrijfwijzer gebruiken. Daar is 

hij/zij vrij in. De schrijfwijzer is beschikbaar voor alle scholen. Dhr. Jos Timmermans geeft aan 

dat het gaat om de toegankelijkheid van de teksten.   

 

b. Inspectieverslag stichting Aves  

Dhr. Jos Timmermans vertelt dat vanuit het rapport de identiteitsbegeleiding aangepast moet 

worden. Burgerschap moet aan de orde worden gesteld. Daarom heeft het cvb in 

samenwerking met de identiteitsbegeleiders 2 middagen georganiseerd waarin burgerschap 

centraal staat. De teams kunnen op deze middagen worden meegenomen. Dhr. Jos 

Timmermans geeft aan dat diverse elementen van burgerschap in bepaalde vakken 

terugkomen. Het cvb benoemt liever deze elementen. Het cvb wil burgerschap niet als vak 

benaderen. Zij geven aan dat er geen leergang komt. Wel wordt opgemerkt dat burgerschap 

benoemt moet worden in het schoolplan.  

 

Mw. Kamphorst geeft aan dat bij punt 8 van de mededelingen Route 8 mist.  

 

c. Mededelingen vanuit het cvb  

Dhr. Jos Timmermans vertelt dat het cvb per 1 maart mw. Rieneke Koperdraat heeft benoemd 

als bestuurssecretaris. Mw. Helma Engels heeft de opdracht teruggegeven. Mw. Hye Jin Pen 

neemt op dit moment waar.  

In de raad van toezicht is een vacature ontstaan door het vertrek van dhr. Jaap Jongejan. 

Binnenkort vinden er gesprekken plaats.  

Binnen afzienbare tijd heeft Aves haar 5000ste leerling. Het cvb is aan het kijken hoe dit 

gevierd gaat worden.  

De ouderavond in Rutten was een zeer positieve avond. De werkgroepen zijn op dit moment 

bezig en zij komen straks met een voorstel. Dhr. Jos Timmermans denkt dat de seinen op groen 

staan om per 1 augustus 2023 één school te vormen in Rutten.  

De avond erna heeft het cvb een gesprek gehad met de scholen in Creil. Mogelijke fusiedatum 

is 1 augustus 2024. Er is een jaar nodig om dit proces goed uit te lijnen.  

Dhr. Dirk van ’t Sant merkt op dat Alex Blei afscheid gaat nemen van Aves en van De Carrousel. 

Dhr. Bauke Waslander neemt afscheid als interim-directeur van De Lichtboei. Dhr. Henri 
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Notulen 

Romkes gaat tot de zomervakantie Het Kompas en De Lichtboei aansturen. Tijdens het DB van 

januari zal van de beide heren afscheid genomen worden.  

 

Binnenkort zal er gestart worden met de 2 vacatures: het Kompas en De Fladderiep (mw. 

Anne-Marie van Fraeyenhove stopt per augustus 2023).  

5. Bestedingsplan 

Het cvb vertelt dat zij 4 ton hebben uitgegeven als extra middelen om het vermogen van Aves 

terug te brengen naar signaleringswaarde. Dit bedrag gaat hoger worden omdat Aves vanuit 

het samenwerkingsverband extra middelen heeft ontvangen. Het cvb moet dit nog nader 

uitwerken en komt hierop terug.  

 

Dhr. Hofman merkt vraagt zich af of er aandacht besteed moet worden aan de reserves van de 

scholen. Dhr. Dirk van ’t Sant merkt op dat de ene school rijker is dan de andere school. Je gaat 

hierover met elkaar het gesprek aan. Dhr. Jos Timmermans merkt op dat er scholen zijn die erg 

voorzichtig zijn met het uitgeven. Ook voorzichtig op het gebied van personeelsbeleid. Ook 

kunnen de financiën toenemen door een fusie. De scholen krijgen dan extra middelen.  

 

Dhr. Ewoud de Ruiter informeert naar de energiekosten. Dhr. Jos Timmermans vertelt dat Aves 

langlopende contracten heeft. Er is energie ingekocht tot 2025. Aves zit voor 85% goed.  

 

Het cvb vraagt zich af hoe het cvb de meerjarenbegroting meer kan laten leven binnen de gmr. 

Dhr. Dirk van ’t Sant geeft aan dat de voorjaarsnotitie straks ook veel duidelijk zal maken. Het 

cvb komt hierop terug.  

6. Aanmeldings- en toelatingsbeleid  

Het cvb geeft aan dat dit beleid geactualiseerd is. Mw. Greetje Kruithof heeft hierover 

gesproken met mw. Corien v.d. Belt. Dit stuk is ook besproken in het DB.  

Dhr. Hanri Timmermans vraagt zich af of het Tienercollege ertussen moet staan. Het 

Tienercollege is geen school en de anderen wel. Het Tienercollege heeft wel een eigen 

aanmeldprocedure en valt onder De Koperwiek. Dhr. Jos Timmermans geeft aan dat het 

Tienercollege vanwege de eigen aanmeldprocedure onder dit stuk valt.  

De leden van de gmr vinden het een helder stuk en stemmen in met het geactualiseerde 

Aanmeldings- en toelatingsbeleid.  
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Notulen 

7. Evaluatie Bestuursplan A3 en Bestuursplan A3 2023  

Het bestuursplan 2023 moet nog besproken worden met de directeuren. Dit komt 30 januari 

op de agenda.   

Geïnformeerd wordt of de verbouwing van Het Kompas is meegenomen in de 

meerjarenbegroting. Dhr. Jos Timmermans beaamt dit.  

Dhr. Hofman vraagt waarom er eerst verbouwd wordt en in 2027 zal er gestart worden met 

nieuwbouw. Dhr. Jos Timmermans geeft aan dat de verbouwing gaat om de ventilatie. 

 

Bij het stuk Management en medewerkers (laatste alinea) stuurt het cvb directeuren en 

leerkrachten op eigenaarschap. Dit is een globale beschrijving. De verantwoordelijkheid ligt 

laag in de organisatie.   

Dhr. Hanri Timmermans merkt op dat hij in de bovenstaande tekst duidelijk de rol van het 

bestuur ziet, maar in de laatste alinea niet. Dhr. Hanri Timmermans stelt voor om directeuren 

en leerkrachten te verwijderen. Dhr. Jos Timmermans geeft aan dat het cvb dit vorm geeft 

vanuit de besturingsfilosofie.  

 

Dhr. Hanri Timmerman dankt het cvb voor hun inbreng. De leden van de gmr praten na de 

vergadering over de verdeling van de aandachtsgebieden (zie bijlage).  


