
 
 
Notulen vergadering dinsdag 12 september 2017 
 
Aanwezig: Akkeleen Rooks, Rutger Boudewijn, Akkelien schipper, Patrick vd Veen, 
Renske Bosma, Douwina de Bos, Robert Scholten, Karin Oostenveld, Iwan van Dam. 
 
Namens het bestuursbureau: Alex Peltekian 
 
Namens de Raad van Toezicht: Pieter Schram, Hans Werkman, 
Marie-Christien van Deursen, Johan Vlasman en Peter Meijlis 
 
Afwezig: Anke Kloosterman en Stijntje Bokma, Linda Mourits 
 

1. Inloop met koffie en thee 
Iwan heet ons allen van harte welkom zo na de vakantie en een speciaal welkom 
voor de voltallige Raad van Toezicht 
We doen een rondje wie wie is. 

 
2. Opening en vaststellen van de agenda (inclusief rondvraag) 

De agenda is vastgesteld zoals gemaild. 
 

3. Mededelingen/ingekomen stukken 
Op de uitnodiging aan de OMR’en is nog geen reactie gekomen.  
 

4. Bespreking met de Raad van Toezicht 
Pieter geeft een korte presentatie over de rollen van de Raad van Toezicht.  
- Adviesrol 
- Werkgever van de bestuurder (niet de direct leidinggevende) 
- Netwerker 

 
5. Activiteitenplan 

Wat willen we dat komend jaar op de agenda komt: 
- Community 
- It 
- Hoe verlopen de onderwijsteams, wat is de ervaring? 
-  

6. Rondvraag / Wvttk 
De voorgenomen samenwerking met de Greiden gaat een nieuwe fase in. Er 
worden werkgroepen geformeerd over de onderwerpen Onderwijs, Personeel en 
Identiteit. Alex vraagt of er namens de GMR in elke groep 1 persoon kan 
deelnemen (en eventueel een schaduwlid). Rutger wil namens de GMR in de 
werkgroep Identiteit. De overige groepen moeten nog gevuld worden. 
Staking: Gearhing betaalt de salarissen door van de leerkrachten tijdens de 
staking van 5 oktober.  
Alex wil een keer sparren over hoe te voorkomen is dat een fusie(traject) 
vertraging oplevert voor de innovaties waar Gearhing aan werkt. 



 
7. Volgende vergadering  

Pieter komt langs om de honorering van de raad van toezicht toe te lichten en 
ook het proces van besluitvorming voor het herbenoemen van de bestuurder. 
Verder staat op de agenda: 
- Community 
- IT 
- Informatiebeveiliging 
- Activiteitenplan (waar staan we het komend jaar bij stil) 
 
Mededeling vanuit het dagelijks bestuur: de notulen worden via de mail aan een 
ieder doorgestuurd. Het verzoek is om hier op te reageren. De op- en 
aanmerkingen worden dan verwerkt en de notulen worden dan voor de volgende 
vergadering schriftelijk vastgesteld. 

 
8. Sluiting 

Iwan sluit de vergadering 
Volgende vergadering is 3 oktober 2017 om 19:45 inloop met koffie en om 20:00 
start de vergadering in HaJé te Joure 


