Hoevelaken, 19 april 2022

Betreft: vertrek interim directeur-bestuur Philippe de Kort
Beste ouders en verzorgers,
Met deze brief informeren wij u als Raad van Toezicht over het vertrek van Philippe de Kort, onze
interim directeur-bestuurder, die De Hoeve eerder dan gepland gaat verlaten. Onverwacht
financieel-fiscale inzichten hebben als consequentie dat het werken van Philippe bij onze school voor
hem uiterst nadelige gevolgen heeft. Na grondig (extern) beraad hebben wij met elkaar besloten de
relatie te beëindigen. Zowel Philippe als het voltallige team van De Hoeve betreuren dit ten zeerste.
Natuurlijk draait onze prachtige school gewoon door en heeft Philippe zijn werk grondig
overgedragen. De leerkrachten staan klaar om uw kind het beste te bieden. Het managementteam
(MT) zet zich in om de ontwikkelingen, zoals ingezet door Philippe, uit te voeren. De dagelijkse leiding
van de school ligt bij het MT. Als Raad van Toezicht (RvT) zullen wij hen optimaal ondersteunen en
nauwgezet toezicht houden op de ingezette koers.
Werving nieuwe directeur-bestuurder
Zoals u weet zijn we reeds met de werving van een nieuwe directeur-bestuurder gestart. Wij hebben
goede hoop, gezien het aantal binnengekomen reacties, dat wij voor de zomervakantie een nieuwe
directeur-bestuurder aan u kunnen voorstellen.
In de tussentijd
Om in de tussentijd het gat op te vullen dat Philippe achterlaat, zoeken wij naar een tijdelijke
oplossing om de directie en bestuurlijke taken waar te nemen en het MT te ondersteunen. Daarvoor
voeren we nu al gesprekken.
Wij wensen het MT en de leerkrachten de komende periode succes. Wij hebben het volste
vertrouwen in hun kwaliteiten en betrokkenheid! En vanaf deze plek uiteraard onze dank aan
Philippe voor al het moois en goeds wat hij De Hoeve heeft gebracht. Woensdag 20 april neemt
Philippe afscheid van het team.
Vervolg en vragen
Uiteraard houden wij u op de hoogte van verdere ontwikkelingen via de nieuwsbrief. Mocht u naar
aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met een van de
teamleiders van het MT.
Met vriendelijke groet,
Chiel Baarveld
Voorzitter Raad van Toezicht

