
 
 
 
 
 
 
 
 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Het openingsfeest met het boek ‘de reus van de Zomerflat’ was een 

groot succes. Kinderen, leerkrachten en ouders genoten zichtbaar en zijn er helemaal in opgegaan. Het bestuur 

is ook weer gestart en sinds het nieuwe schooljaar ben ik voorzitter van het bestuur. Zo nu en dan zal ik een 

stukje schrijven over de Hoeve school. Ik heb al regelmatig de vraag gekregen: Het bestuur…wat doen die 

eigenlijk? En wie zitten er in? Hieronder kan je daar meer over lezen. 

Het is heel gebruikelijk dat ouders niet weten wie er in het bestuur van een school zit, laat staan wat ze doen. 

De meeste scholen in Nederland vallen onder een grote scholen gemeenschap met daarboven één bestuur. Het 

bestuur staat dan op grote afstand en is vaak niet zichtbaar voor de ouders. Bij de Hoeve is dat anders. De 

Hoeve is een één-pitter, we zijn zelfstandig. Het bestuur van de Hoeve bestaat uit ouders die dit vrijwillig doen 

en hun eigen expertise inbrengen, om zo de school verder te helpen. 

Het is erg interessant om de school vanuit een bestuurs-invalshoek te bekijken. Waar ik eerst als ouder alleen 

keek naar mijn eigen kind, zijn klas en zijn leerkracht, kijk je als bestuur naar de school als geheel. We komen 

maandelijks bij elkaar met de directie en nemen besluiten over verschillende onderwerpen, zoals financiën, 

onderwijskwaliteit, huisvesting, de strategie enz.  Dan gaat het over vragen zoals: Zijn we als school financieel 

gezond en geven we het geld uit aan de goede dingen? Wat voor school willen we zijn? Waar willen we over 5 

jaar staan? Wat verwacht de Inspectie van ons? Hoe zorgen we ervoor dat we goed onderwijs bieden? 

We sturen vooral op hoofdlijnen. Het bestuur gaat bijvoorbeeld niet over het individueel functioneren van 

leerkrachten of kinderen, onderwijsinhoudelijke taken of één-op-één contact met ouders. Dat is de 

verantwoordelijkheid van de directie. Uiteindelijk is het bestuur echter wel eindverantwoordelijk en  

zelfs volgens de wet persoonlijk aansprakelijk.  

Het bestuur bestaat uit zeven personen en deze zijn verdeeld over  

twee besturen; een Dagelijks bestuur en een Algemeen bestuur. Het  

Algemene bestuur controleert het Dagelijkse bestuur. Normaal  

gesproken komt een Algemeen bestuur 2x in het jaar en het Dagelijks 

bestuur 10x in het jaar samen. Bij de Hoeve combineren we de 

vergaderingen van de twee besturen. Daardoor weet het Algemeen Bestuur 

beter wat er op school speelt en kunnen we gebruik 

maken van hun kennis, expertise en achtergrond. Op de  

volgende pagina kan je meer over de achtergrond 

van de bestuursleden lezen. 

Binnenkort ga ik een dagje meelopen op school, 

ik zal in de volgende brief vertellen hoe dat is  

geweest. Ik ben heel benieuwd, ik heb al moeite  

om mijn eigen 3 kinderen in toom te houden, hoe doe je 

dat dan met 27 kinderen? 

 

Tot de volgende keer. 

Peter Meijer 

Het bestuur…. 

wat doen die eigenlijk?  



 
 

 

 

 

 

Naam: Fiet Verdonck 

Ouder van: Sebastiaan (Bevers) en Jasmijn (Kikkers) 

Werk: ik werk al heel wat jaren met veel plezier bij 

DierenPark Amersfoort. Binnen het park maak ik 

onderdeel uit van het Managementteam met o.a. als 

portefeuille HR. 

Wat vind je goed aan de Hoeve: de open sfeer en het 

oprechte omzien naar elkaar 

Naam: Peter Meijer 

Ouder van: Jan (Pinguïns) en Levi 

(Lieveheersbeestjes) 

Werk: Ik begeleid lokale ondernemers in 

ontwikkelingslanden bij het opzetten bij hun 

bedrijf. 

Wat vind je goed aan de Hoeve: 

De gedrevenheid en professionaliteit van het 

team.  

 

Naam: Stijn Arts 

Ouder van: Thjum, Levi, Symen. Inmiddels alledrie op het HBO, zaten 

vroeger op de Hoeve 

Werk: Strategisch adviseur organisatieontwikkeling bij de gemeente Utrecht 

Wat vind je goed aan de Hoeve: 

Ieder kind is uniek en de aandacht voor hoe je met elkaar omgaat. 

 

 

Naam: Hester Beukers 

Ouder van: Sanneke (Uilen), 

Linde (Vossen), Jelijn (Bevers) 

en Ewout (Lieveheersbeestjes) 

Werk: ik werk als GZ 

psycholoog in de jeugdzorg 

Wat vind je goed aan de 

Hoeve: 

Dat kinderen er ook van elkaar 

leren!  

 

Naam: Rob Harmsen 

Ouder van: Josefien (Bevers) 

Werk: Ik regel letselschades in de buitendienst van 

een grote verzekeraar.  

Wat vind je goed aan de Hoeve: Ik vind het mooi om 

te zien hoe kinderen van verschillende leeftijden met 

elkaar omgaan en samenwerken. Meer in hij 

bijzonder weet ik dat De Hoeve in staat is te voorzien 

in de individuele zorg- en ondersteuningsbehoefte 

van een kind. 

Naam: Karlijn de Vries 

Ouder van: Lisa van Loen (Pinguïns) en Siem van Loen (Woelmuizen) 

Werk: Jurist 

Wat vind je goed aan de Hoeve: Hoe de kinderen worden begeleid en 

onderwezen. Er is oog voor de individu en in elk kind worden zijn/haar 

eigen vaardigheden gezien en gewaardeerd. 

 

 

JIJ? 
Dit jaar komen er drie 

plaatsen vrij in het 

bestuur. Volgende week 

sturen we de vactures 

rond. Misschien iets voor 

jou? 

 
bestuur@dehoeveschool.nl 

Niet op de foto 

Naam: Arno Wolters 

Ouder van: Flore (Egels), Silvijn 

(Flamingo's), Christian (Panda's) 

Werk: Ik ben binnen Achmea 

verantwoordelijk voor alle 

particuliere auto, woon- en overige 

schadeverzekeringen. 

Wat vind je goed aan de Hoeve: 

Kinderen van verschillende leeftijden 

worden samen in stamgroepen 

geplaatst. Dat stimuleert het leren 

van en zorgen voor elkaar 

 

 

 

 

 

 

 

 


