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Besluitenlijst CVB 
13 juli 2021 

 
 
Besluitenlijst CvB 4 juni 
Bijlage 01: Besluitenlijst 4 juni  
 
Besluit CvB:  
Het CvB stelt de besluitenlijst vast. Deze kan gepubliceerd worden op de website.   
Richtlijnen NPO 
Bijlage 02:  NPO - richtlijnen (aangepast nav CDO) 
 
Besluit CvB: 
De richtlijnen voor de NPO-plannen zijn vastgesteld. De menukaart wordt gevolgd en er wordt 
5% van het budget van alle scholen afgeroomd. Dit bedrag wordt gebruikt om de kleine scholen 
te ondersteunen.  
Benoemingen directie 
 
Besluit CvB: 
Het CvB neemt een positief besluit t.a.v. de voorstellen van de BAC’s over de volgende 
directiebenoemingen per 1 augustus 2021:  

- Sandra Bijleveld op de Tiende Penning 
- Elise Huijbrechtse op CNS de Nieuwe Weg.  
- Marjolein de With op ‘t Want 

Managementstatuut en procuratieregeling 
Bijlage 4A: Managementstatuut 
Bijlage 4B: Procuratieregeling 
 
Toelichting 
In de periode 28 april – 20 mei heeft het CDO nagenoeg unaniem ingestemd met het 
managementstatuut en de procuratieregeling.  
 
Na opmerkingen van de RvT (29 juni) is nog een aantal aanpassingen gedaan:  

- De rol van business controller is toegevoegd aan het managementstatuut 
- Aan de procuratieregeling is een opmerking toegevoegd over het aangaan van leningen 

en er is een aanpassing gedaan ivm de gewijzigde situatie naar een eenkoppig bestuur. 
Tenslotte is een verwijzing naar het Treasurystatuut toegevoegd.  

 
Op 7 juli GMR is het management statuut ook besproken in de GMR. De GMR heeft een positief 
advies uitgebracht t.a.v. het managementstatuut en de procuratieregeling.  
 
Besluit CvB 
Het CvB stelt het managementstatuut en de procuratieregeling vast. 
 

https://onderwijsvpr.sharepoint.com/:w:/r/sites/bestuurskantoor/College%20van%20Bestuur/CvB%20-%20overleg/Agenda%27s%20en%20stukken/20210604/20210604_Besluitenlijst%20CvB.docx?d=w024c71dc2fdd4335816bae4b4e30406e&csf=1&web=1&e=oaFuOJ
https://onderwijsvpr.sharepoint.com/:w:/r/sites/bestuurskantoor/College%20van%20Bestuur/CvB%20-%20overleg/Agenda%27s%20en%20stukken/20210629_/20210629_Richtlijnen%20NPO.docx?d=wda7e3217f4ca42288186e20f8ff60371&csf=1&web=1&e=IYWXt7
https://onderwijsvpr.sharepoint.com/:w:/r/sites/bestuurskantoor/College%20van%20Bestuur/CvB%20-%20overleg/Agenda%27s%20en%20stukken/20210713/20210713_04A_Managementstatuut.docx?d=w1c2d850fd88044c899ae208b0942b338&csf=1&web=1&e=iatiH8
https://onderwijsvpr.sharepoint.com/:b:/r/sites/bestuurskantoor/College%20van%20Bestuur/CvB%20-%20overleg/Agenda%27s%20en%20stukken/20210713/20210713_04B_Procuratieregeling%20EduMare.pdf?csf=1&web=1&e=qIOHX4
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Klokkenluidersregeling en koninklijke route 
Bijlage 5A: Klokkenluidersregeling 
Bijlage 5B: Koninklijke route klachten-en klokkenluidersregeling 
 
Toelichting 
De PGMR heeft na raadpleging van de regioraad ingestemd met zowel de 
klokkenluidersregeling als de koninklijke route.  
 
Besluit CvB:  
Het CvB stelt zowel de Klokkenluidersregeling als de Koninklijke route klachten- en 
klokkenluidersregeling vast. 

 

https://onderwijsvpr.sharepoint.com/:w:/r/sites/bestuurskantoor/College%20van%20Bestuur/CvB%20-%20overleg/Agenda%27s%20en%20stukken/20210713/20210713_05A_Klokkenluidersregeling.docx?d=w47c5fe49634b4c379d68732db9659bd0&csf=1&web=1&e=if9yKy
https://onderwijsvpr.sharepoint.com/:w:/r/sites/bestuurskantoor/College%20van%20Bestuur/CvB%20-%20overleg/Agenda%27s%20en%20stukken/20210713/20210713_05B_Koninklijke%20route%20klachten-%20en%20klokkenluidersregeling%20.docx?d=we2a2e5bece704db69a6a78db69fb8876&csf=1&web=1&e=4MVhjC

