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 Congres AOb/AVMO verplaatst naar woensdag
9 maart 2011!

Afdeling AVMO

 Programma AV/AVMO op 10 november 2011
ongewijzigd! De Algemene Vergadering van
AOb/AVMO vindt dus zoals was voorzien wel op
die datum plaats.

Martien Hietbrink
Zutphensestraat 11
7321 CH Apeldoorn
06-53974437
m@hietbrink.org

Congres AOb/AVMO 2010 verplaatst naar
woensdag 9 maart 2011
Soms lopen zaken anders dan gepland. In de vorige AVMO
Nieuwsbrief (nr. 39) kondigde het AVMO-bestuur blijmoedig
de inhoud van het AVMO Congres 2010 op 10 november a.s.
aan, nl. de presentatie van twee initiatiefwetsvoorstellen
inzake bestuursvormen openbaar onderwijs. Met name het
initiatiefwetsvoorstel de “Vereniging” als bestuursvorm in het
openbaar onderwijs mogelijk te maken is daarbij een
aandachttrekker. Helaas bleek zeer recent dat de Tweede
Kamer (TK) op 9, 10 en 11 november a.s. de
Onderwijsbegroting 2010-2011 bespreekt. Dat betekent dat
op 10 november geen enkel TK-lid en vermoedelijk ook geen
enkele fractiemedewerker onderwijs op het AVMO Congres
2010 aanwezig zou kunnen zijn. Daarom heeft het AVMObestuur na overleg met de onderwijsjuristen prof. mr. dr. D.
Mentink, mr. drs. F. Brekelmans en mevr. drs. M. Van Es, de
schrijvers van de concept initiatiefwetsteksten, besloten het
AVMO Congres 2010 uit te stellen naar: woensdag 9 maart
2011, eveneens van 14.00–16.30 uur in de Jaarbeurs
(Beatrixgebouw) Jaarbeursplein te Utrecht.
Het Congresprogramma blijft op hoofdlijnen hetzelfde:
Het AVMO Congres houdt als titel:
Initiatief Wetsvoorstellen m.b.t. bestuursvormen in het
openbaar onderwijs, waaronder een alternatief voor het
wettelijk geregelde „goed bestuur‟ in het onderwijs
“De vereniging”
Het programma:
12.30 – 13.30 uur: Lunch in het Beatrixgebouw (1e etage)
13.30 – 14.00 uur: Ontvangst
14.00 uur: Aanvang
-

Korte toelichting op het Congresthema door AVMOvoorzitter drs. M. Hietbrink

-

Inleiding door prof. dr. mr. D. Mentink, emeritus
hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam n.a.v. de
mede door hem geconcipieerde AVMO initiatiefwetsvoorstellen inzake bestuursvormen openbaar
onderwijs

Voorzitter:

Secretaris a.i.:
Ton van Helvoort
Nordlaan 8
6881 RN Velp
06 – 12521444
Helvoort1955@zonnet.nl

Aanmelden nieuwsbrief
Ontvangt u deze nieuwsbrief
via een collega en wilt u
voortaan de nieuwsbrief
automatisch op uw eigen
e-mailadres ontvangen?
Meldt u nu aan:
secretariaat@avmo.nl

Agenda
10 nov 2010
2 mrt 2011

AV
Congres

-

Stellingname door leden van de Vaste Kamercommissie
voor Onderwijs n.a.v. de door AOb/AVMO gepresenteerde
initiatiefwetsvoorstellen voornoemd

-

Gedachtewisseling met de congresgangers

-

Samenvatting en conclusies door de dagvoorzitter

16.30 uur: afsluiting met een hapje en een drankje
In de loop van november 2010 ontvangt u alle actuele
informatie m.b.t. het AVMO Congres, dat dus op 9 maart
2011 plaatsvindt, een uitnodiging voor het Congres en een
aanmeldingsformulier.

Algemene Vergadering AOb/AVMO op
woensdag 10 november 2010
Attentie: Locatie gewijzigd: AOb-gebouw Utrecht
Zaal 103/104 op de 1e etage.
Het programma voor deze AV/AVMO blijft ongewijzigd.
Ook m.b.t. de toegestuurde vergaderstukken verandert
niets. Als nazending ontvangen de AVMO-leden die zich
voor de AV hebben aangemeld/nog aanmelden het
financieel verslag 2010.
De agenda voor deze laatste Algemene Vergadering van de
Vereniging AOb/AVMO ziet er dus als volgt uit:
10.00 uur: Ontvangst/deelnemersvergadering Stichting
Voorzieningsfonds AVMO/ABO
10.30
1.
2.
3.
4.

uur: Aanvang Algemene Vergadering AOb/AVMO
Opening
Mededelingen
Ingekomen stukken/mededelingen
a)
Verslag Algemene Vergadering d.d. 4 november
2009
b)
Verslag Extra Algemene Vergadering d.d. 15
september 2010
5.
Jaarverslag 2010
6.
Financiën
7.
Beleid bestuur:
•
Stand van zaken vorming groepsbestuur
openbaar onderwijs binnen de AOb
•
Contacten met politici in het kader van het tot
stand komen van de initiatiefwetsvoorstellen
vereniging AOb/AVMO m.b.t. bestuursvormen
openbaar onderwijs
•
Plannen 2010–2011
•
Contacten AVMO-bestuur met leden Vaste
Kamercommissie voor Onderwijs
8.
CBOO-visitaties openbaar onderwijs
9.
Stand van zaken m.b.t. het openbaar onderwijs o.a.
inzake contacten met andere belangenbehartigers in
het openbaar onderwijs
10.
Rondvraag
11.
Sluiting om uiterlijk 12.45 uur
13.00 uur: Lunch

