
  

 
 
 
 
 

NOTULEN OVERLEG RvT-CvB-GMR 12-12-2019 

Plaats: PWA, Eethen 

Tijd: 20.00 - 22.00 uur 

Notulist: Goof van Rijswijk 
Aanwezig: Petra Timmermans, Andre van den Bos, Dharam Jethoe, Beitske 

Kralendonk, Goof van Rijswijk, Mandy Kommers, Margriet van Rixkoort, Marjolein 
Wahlen en Wilfred van Peski. 

Afwezig: Rijan van Leest, Tim Dekker, Debby Wagendorp, Ries van der Pijl en 
Dianne van Gammeren. 

1. Opening en iedereen stelt zich even kort voor. 
 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Begroting: 

Petra licht de begroting toe en wijst erop dat er op diverse punten ruimte is 
gehouden zodat er financiële ruimte is om de te bekostigen. 

Dharam vult aan dat er ruimte is in de cijfers voor de groei van SooLvA. 
De vragen die er zijn worden beantwoord door Petra en Dharam. 

Communicatie GMR-RvT:  

De GMR vindt dat de communicatie beter kan en dat wordt beaamd door de RVT.  
 

Dharam benoemt nog even de geschiedenis van SooLvA vanaf het vertrek van 
Albert Renders en het aanstellen van Ton Lenting als interim bestuurder. Toen in 

2016 Roel Hoogendoorn werd aangenomen is er meer ruimte in de begroting 
gekomen voor investeringen en groei van SooLvA. Nadat het bestuur overging in 

de RvT is er meer afstand gekomen tussen de bestuurder en de RvT (wat ook de 
bedoeling was) 

Roel vertrekt in mei 2019 en wordt vrij snel daarna opgevolgd door Petra. 
Daarmee was de noodzaak om direct iets te doen met het oog op de toekomst, 

weg. Maar de zorgen voor de toekomst blijven bestaan omdat we als kleine 
stichting kwetsbaar zijn. Petra heeft mede als opdracht om te kijken naar de 

mogelijkheden tot samenwerking met andere besturen maar niet meer als 

fusiepartner.  
De communicatie kan verbeteren door het gebruik van het mailadres van de RvT 

rvtsoolva@gmail.com 
Maar elkaar op de hoogte houden dmv het delen van elkaars notulen kan al 

helpen. Dit wordt zo afgesproken. 

mailto:rvtsoolva@gmail.com
http://www.soo-lva.nl/stichtingsnieuws/soo-lva/recent-nieuws/


Toekomst visie SooLvA: 
Wilfred legt uit dat we (te) klein zijn op een aantal vlakken (HR en 

kwaliteitsbewaking)en als we onderwijskundig samen willen werken moet je vooral 
kijken naar het schoolniveau maar niet op bestuursniveau. 

Hij geeft een aantal voorbeelden van mogelijkheden tot ontwikkelingen in de 
onderwijskundige kant zoals een combi van po en vo. 

 

Vacature RvT:  

De huidige samenstelling met de diverse kennis van de leden van de RvT is ruim 
voldoende aanwezig en daarom is er op dit moment geen noodzaak voor een 6e 

persoon, wat staat er in de statuten? 

De statuten zeggen: 10. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval 
van ----------- vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden (artikel 

12 lid 10) 
De RvT laat de vacature staan maar er is geen acute noodzaak deze zsm in te 

vullen.  
 

Evaluatie RvT-model: 
Beitske legt uit wat de aanleiding was om over te gaan naar een RvT model. Zij 

vraagt of het gewaardeerd wordt (werd) dat de RvT af en toe op de scholen 

verschijnt. Petra antwoordt dat dat zeker gewaardeerd wordt. Andre vraagt aan 
Beitkse wat ze er zelf van vindt. 

Omdat het gewaardeerd wordt en ze het zelf leuk vindt, gaat ze dit weer oppakken 
in 2020. 

De RvT heeft de vinger aan de pols maar wel met nadruk op afstand. Dat bevalt 
hen prima.  

Rondvraag: 
Niemand heeft iets voor de rondvraag. 

Petra vertrekt om 21:45 uur. 

Evaluatie functioneren CvB: 

Het rol van Sjaak Verbree wordt doorgenomen en we stellen vast dat hij goed 
heeft waargenomen. Wat heel duidelijk is, is dat Petra een waardige opvolger van 

Roel is. 

Dharam sluit de vergadering om 22:13 uur. 

 


