Notulen overleg
Raad van Toezicht
Deelnemers:
Afwezig (mk):
Publiek:
Notulist:

11-09-2017
19.30 tot 21.00 uur
Kantoor Westerwijs te Marum

Dhr. A.J.C. van Pelt (voorzitter), Mw. M.H.W. Bakker, Dhr. S.F.A. de Ruijter,
Dhr. T. van Duinen, Dhr. G. Rotman (directeur-bestuurder).
Dhr. A.J.H.M. Kurvers
Mevr. N. Krassenburg

1.

Opening
De heer Van Pelt opent de vergadering.

2.

Vaststellen agenda
Geen toe te voegen punten

3.

Mededelingen
a) Westerwijs zal voor 1-10-2017 het contract met Helder Onderwijs
opzeggen. Per 1-1-2018 gaan we werken met Preadyz.
b) De heer Rotman heeft een overleg gehad met wethouder De Graaf en
de heer Gemmink van de gemeente Marum over de door hen verstuurde
brief (zie ingekomen stukken). De heer Rotman heeft de procedure
uitgelegd omtrent de opheffing van ’t Jonkertje.

4.

Goedkeuring notulen vergadering van 26-06-2017
Correctie op de notulen: Blz. 3 punt 9B …….MET wie gedeeld….. Ook op de
besluitenlijst wordt dit gecorrigeerd.

Krassenburg

De notulen worden met bovengenoemde correctie vastgesteld.
5.

Inkomende en uitgaande stukken (te vinden op SharePoint)
Inkomend:
 Brief van gemeente Marum – zienswijze op jaarrekening
 Brief van gemeente Marum – raadsbesluit opheffing Jonkertje
 Rapport van Inspectie - definitief rapport Hasselbraam
De heer Van Pelt vraagt naar aanleiding van het ingekomen
inspectierapport hoe de Westerwijsscholen er voor staan.
De heer Rotman deelt mede dat alle scholen op groen staan.
 Brief van gemeente Marum – goedkeuring jaarrekening
 Brief van gemeenten Marum – schoolgebouw Jonkertje
 Brief van Duo – correctie op samenvoeging Springplank – Jonkertje
 Brief van OCW – besluit op aanvraag goedkeuring fusie
Uitgaand:
 Brief aan de gemeenteraad van Grootegast – antwoord op vragen n.a.v.
jaarrekening
 Brief aan de 4 gemeenten – Fusie PP / WW
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6.

Besluitvormend / Goedkeuring
Geen punten

7.

Intern RvT, ter bespreking
Geen punten

8.

Mening vormend
Geen punten

9.

Ter informatie - rapportage
a) De laatste ontwikkelingen omtrent de fusie:
1) André Kurvers krijgt een tijdelijke rol bij de nieuwe RvT
Complimenten voor de heer Van Pelt dat dit positief is afgerond.
2) Formuleren bestuursfilosofie en stappenplan bestuursbureau.
Om dit proces zuiver te houden hebben de heer Rotman en de
heer Heddema besloten een extern bureau hiervoor in te
schakelen t.w.: Bert Visser van Edunamics. Eerst is besproken
welke sturingsfilosofie wij als bestuurders belangrijk vinden, hier
is een document van opgesteld. Tevens is er een stappenplan
bestuursbureau opgesteld. Op gebied van financien, huisvesting,
personeel en ICT al veel werk verricht. Er is veel op elkaar
afgestemd en is er per domein een plan van aanpak opgesteld.
Van al deze documenten moet één verhaal gemaakt worden, dit
wordt ook door Bert Visser gedaan.
Er is een werkgroep samengesteld bestaande uit; de
beleidsmedewerkers Onderwijs en Personeel van beide
stichtingen, 3 schooldirecteuren van Penta en 2 schooldirecteuren van Westerwijs. Morgen vergadert deze werkgroep
voor de eerste keer, hier staat het stappenplan en de sturingsfilosofie op de agenda.
3) Beschikking besluit OCW fusie PP/WW
De heer Van Pelt geeft een toelichting op de brief.
4) Agenda fusie-stuurgroep
De heer Van Pelt deelt mede dat er morgen een stuurgroep is
gepland en benoemt de agendapunten.
b) Vragen van RvT aan de directeur-bestuurder
Er zijn geen vragen voor de directeur-bestuurder.

10.

Rondvraag
a) Wat is de stand van zaken omtrent werving en selectie
directiefuncties?
De heer Rotman deelt mede dat er 3 directeuren zijn aangesteld, t.w.:
Rogier Hilbrandie voor De Gavelander, Lars van Ravenhorst voor De
Molenberg en Gerdien Wassenaar voor De Borgh. De invulling voor De
Hasselbraam wordt nog aan gewerkt, eerst heeft de heer Rotman een
gesprek met de MR van De Hasselbraam. De interim directeur,
mevrouw Bakker, werkt tot aan de herfstvakantie.
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b) Stand van zaken omtrent de bezetting GMR?
De heer Rotman deelt mede dat er momenteel 3 GMR-leden zijn.
Ondanks diverse wervingsoproepen is er geen aanmelding
binnengekomen. De GMR heeft de heer Rotman gevraagd mee te
denken voor wat betreft het vinden van een oplossing voor de periode
tot aan de fusie. Dit zou in de vorm van het faciliteren van een extern
deskundige kunnen zijn.
c) Onrust in De Wilp
Er is vorige week dinsdag een incident geweest. Een man heeft een
leerling van De Dorpel gevraagd mee te gaan om jonge katjes te
bekijken. Tevens is er een incident geweest waar een 18-jarige meisje
is lastig gevallen. De directeur van de school heeft een interview
gegeven voor Radio Noord.
11.

Sluiting
De heer Van Pelt sluit de vergadering.

Verslag is vastgesteld op: 27-11-2017

De heer A.J.C. van Pelt
Voorzitter

____________________
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Mw. M.H.W. Bakker
Secretaris

_____________________
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Besluitenlijst

Nummer

Vergadering

Besluit
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