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Hoevelaken, 1 april 2021 
Beste ouders en verzorgers, 
 
In oktober vertelden we het al; de Hoeve krijgt een nieuw bestuursmodel. De afgelopen maanden is 
er door de directie, het MT, de MR, het bestuur en adviseurs op onderwijskundig en financieel 
gebied hard gewerkt om dit te realiseren. Inmiddels zijn wij zo ver dat per 1 april aanstaande over 
gegaan zal worden op het nieuwe bestuursmodel. 
 
De reden dat er een wijziging wordt aangebracht in het bestuursmodel is om een betere scheiding te 
maken tussen bestuur en toezicht, zoals de Onderwijsinspectie dat van ons verwacht. Door te gaan 
werken met het nieuwe model, met een directeur-bestuurder waarop wordt toegezien door de Raad 
van Toezicht, wordt de Hoeve bestuurd op een wijze zoals dat bij de ons past en in lijn met de wijze 
waarop dit van ons wordt verwacht. Professioneel en toekomstgericht. 
 
De wijzigingen in het bestuursmodel 
 

• De Hoeve krijgt een directeur-bestuurder 
• Deze staat onder toezicht van de Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit maximaal 5 leden 
• De RvT wordt de formele werkgever van de directeur-bestuurder 

 
We zijn blij te melden dat op 1 april de RvT bestaat uit een voorzitter en twee leden. We zullen de 
komende tijd op zoek gaan naar nog 2 leden om de Raad compleet te maken. In de heer Chiel 
Baarveld hebben wij een geschikte voorzitter gevonden. Chiel is een betrokken inwoner van 
Hoevelaken, opa van een leerling van onze school en enorm ervaren in toezicht houden. Derk Jan 
Rozema (lid van het huidige algemeen bestuur) en Fiet Verdonck (lid van het huidige dagelijks 
bestuur) hebben gesolliciteerd op de functie van lid en zijn hierin benoemd. 
 
Met ingang van 1 april 2021 zal Philippe de Kort als interim directeur-bestuurder de Hoeve leiden.  
Met ingang van 1 april zullen Carla Voskuilen en Rob Harmsen aftreden en het bestuur verlaten. 
Vanaf deze plaats wil ik hen enorm bedanken voor hun inzet de afgelopen 
periode. Betrokken, met een scherpe blik en tomeloze energie hebben zij zich 
ingezet voor de Hoeve. Heel veel dank hiervoor! 
 
We houden u de komende maanden door middel van de nieuwsbrieven 
op de hoogte van de vervolgstappen en zullen de Raad van Toezicht 
dan nog uitgebreider aan u voorstellen. Mocht u vragen 
hebben, laat het gerust weten via 
bestuur@dehoeveschool.nl. 

 

Vriendelijke groet namens het Bestuur, 

Fiet Verdonck 
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verandert  
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