
 

 
Hoevelaken, 15 oktober 2020 
 
 
 
 
Betreft: informatie aan ouders inzake bestuurswijziging 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Om ons kindcentrum klaar voor de toekomst te maken, was de renovatie en uitbreiding van 
het gebouw een belangrijke stap. En wat zijn we er allemaal trots op! Naast de huisvesting 
dient het bestuursmodel geüpdatet te worden. Zo oordeelde ook de Onderwijs Inspectie in 
2019. 
Het inspectieverslag bevatte mooie voldoendes voor de Hoeve. Een belangrijk aandachtspunt, 
waarvoor we een zogenaamde herstelopdracht kregen, betrof een betere scheiding tussen 
bestuur en toezicht. 
 
In nauwe samenwerking tussen het dagelijks bestuur (DB), algemeen bestuur (AB), de 
directie en MR hebben wij deze handschoen opgepakt. Daarbij hebben wij ons uitgebreid 
laten adviseren en begeleiden door onderwijskundige en financiële experts.  
 
De wijzigingen in het bestuursmodel 
 

• De Hoeve krijgt een directeur-bestuurder 
• Deze staat onder toezicht van een nieuw te werven Raad van Toezicht (RvT)  
• De RvT wordt de formele werkgever van de directeur-bestuurder 
• De RvT bestaat uit 5 leden (een onafhankelijke voorzitter, ouders en ervaren 

toezichthouders) 
 
Twee leden uit het huidige Bestuur hebben aangegeven de RvT mede te willen vormgeven en 
bemannen. De komende maanden starten we met het werven van de andere leden van het RvT. 
Nancy de Graaff heeft aangegeven de nieuwe functie van directeur-bestuurder te ambiëren. 
Vanwege haar ziekte gaan we de komende weken echter op zoek naar een tijdelijke 
directeur-bestuurder die de taken van Nancy per direct kan overnemen. Tot die tijd neemt 
het MT de operationele zaken over en is Anne-Marie Straatsma het aanspreekpunt. Wij hopen 
op een spoedig herstel van Nancy. 
 
Waar staan we nu? 
 
De MR heeft een positief advies gegeven over bovengenoemde wijziging van het 
bestuursmodel. Vervolgens hebben het dagelijks bestuur (DB) en het algemeen bestuur (AB) 
1 oktober jl. formeel het besluit bekrachtigd. Wij hebben het team hierover bericht tijdens 
het laatste teamoverleg.  
De verwachting is om per 1 januari 2021 over te kunnen gaan op het nieuwe bestuursmodel. 
Alle voorbereidingen hiertoe zijn reeds in volle gang gezet.  
 
We houden u de komende maanden middels de nieuwsbrieven op de hoogte over de voortgang.  
Mocht u vragen hebben, laat het gerust weten via bestuur@dehoeveschool.nl. 

 
Vriendelijke groet, 
Namens de directie en het bestuur 

Peter Meijer 
Voorzitter DB 
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