
Vastgesteld verslag 
 
Verslag : Bestuursvergadering Stichting PriMA 
Datum : 12 oktober 2017 
Aanvang : 18:30 uur 
Locatie : Obs Piet Mondriaan 
 
 
Aanwezig 
Van het bestuur : Heleen Koldewee, Corrien Blom, Corien van der Linden,  

  Nico Veenman, Sylvia Korthals Altes 
Van de directie : Martine Koomen, Otto Staal 
Notulist : Corrien Blom 
 
Afwezig 
Monique van Neutegem, notulist. 
 
 
Opening en vaststellen agenda 
Heleen opent de vergadering. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
 
A. Strategische agenda 
 
1. Opzet managementstatuut (bijlage 1) 
Heleen licht het agendapunt toe. Op papier volgen we model B (bestuur op afstand), maar 
in de praktijk staan we op onderdelen dichter bij model C (bestuur met besturende en 
toezichthoudende functie). Afgesproken wordt dat Otto model C uitwerkt in een 
concepttekst. Hij geeft daarbij aan wat binnen model C de opties zijn. We bespreken dit 
concept in de vergadering van 14 december (besluit 1). Verder zal Heleen het 
toezichthoudend bestuurslid van De Regenboog bellen. Het doel hiervan is meer te weten te 
komen over deze rol, en over de manier waarop het bestuur van De Regenboog deze in de 
praktijk invult.  
 
Actie (1): Otto werkt een concepttekst voor model C uit. 
Actie (2): Heleen informeert bij bestuurslid De Regenboog naar de functie van 
toezichthoudend bestuurslid.  
 
2. Schoolgids (bijlage 2) 
Heleen complimenteert Martine met de mooie schoolgids. Zij vindt dat deze een enorme 
verbetering is ten opzichte van de gids van vorig jaar. De bestuursleden doen nog enkele 
verbetersuggesties. Martine zal de suggesties verwerken. Met deze wijzigingen stelt het 
bestuur de Schoolgids 2017/2018 vast, zij het onder voorbehoud van instemming van de 
oudergeleding van de MR (besluit 2). De gids staat al op de website. 
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Actie (3): Martine verwerkt de laatste wijzigingen in de schoolgids en zorgt voor instemming 
van de oudergeleding van de MR.  
 
3. Jaarplan (bijlage 3) 
Martine, Heleen en Corien hebben het jaarplan vanochtend besproken in het startgesprek. 
Martine meldt welke aanvullingen dat heeft opgeleverd. Zoals in het jaarplan staat, wordt 
het project “ouderbetrokkenheid” uitgesteld tot het schooljaar 2018-2019. Wel kunnen we dit 
schooljaar op basis van de resultaten van de ouderenquête al een en ander in kaart 
brengen.  
 
4. Vergadering met MR-bestuur 
Dit jaar vergadert het bestuur met de MR op 18 oktober 2017. 
 
5. Coaching 
Martine informeert de bestuursleden over het coachingstraject waarmee zij bezig is. 
 
6.  Voorbereiding inspectiebezoek 
De Inspectie zal onze school niet bezoeken in de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019. We 
hebben dus tijd voor een audit. Martine denkt aan een driehoek, met 3 scholen, die bij elkaar 
een audit afnemen. Ze is momenteel aan het nagaan welke scholen hierin goede “partners” 
voor ons kunnen zijn. 
 
Bij de voorbereiding van het Inspectiebezoek hoort de Checklist Onderwijskwaliteit. Vanaf dit 
schooljaar gaan we daarmee werken. De indicatoren die erin staan, sluiten aan op het 
Inspectiekader. Als we een stap verder zijn, bespreken we per onderwerp met elkaar hoe we 
dat onderwerp beoordelen en waarop we ons oordeel precies baseren.  
 
Een punt is nog het schoolplan. Volgens de AVS is dit plan leidend bij het Inspectiebezoek. 
Ons schoolplan is verouderd. De afgelopen jaren is er veel nieuw beleid ontwikkeld, over 
onderwerpen die nog geen rol speelden toen de vorige directie het schoolplan schreef. Het 
schoolplan loopt tot en met 2019. Afgesproken wordt dat de directie in het voorjaar van 2018 
een herziening van het plan maakt (besluit 3). We bespreken dit stuk in de vergadering van 5 
juli 2018. 
 
Actie (4): de directie schrijft een herziening van het schoolplan, voor de jaren 2018-2022.  
 
7. Gesprekscyclus directie 
Heleen meldt wat de stand van zaken is: de stukken waarin de cyclus beschreven wordt, zijn 
bijna klaar. In de vergadering van 14 december 2017 kunnen we ze vaststellen. 
 
Actie (5): het beleidskader gesprekkencyclus wordt ter vaststelling geagendeerd voor de 
vergadering van 14 december 2017. 
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B. Directie-aangelegenheden 
 
8. Managementrapportage (bijlage 4) 
Naar aanleiding van p. 1 wordt besloten de oktobervergadering volgend jaar toch niet later 
in oktober te plannen. Deze vergadering zal ook volgend jaar vóór de herfstvakantie 
plaatsvinden, ook al zijn op dat moment de belangrijkste financiële gegevens van het 3e 
kwartaal nog niet bekend. De directie zal het bestuur bij de oktobervergadering melden wat 
al wel bekend is. Later in het najaar zal de directie de financiële bestuursleden dan 
informeren over de 3e-kwartaalcijfers. Het gehele bestuur ziet deze cijfers bij de 
decembervergadering. 
 
Actie (6): de directie informeert de financiële bestuursleden tussen de oktobervergadering en 
de decembervergadering over de 3e-kwartaalcijfers. 
 
Het bestuur stelt een aantal verhelderingsvragen over de managementrapportage Heleen 
merkt op dat de Checklist Onderwijskwaliteit, die we vanaf nu twee keer per jaar zullen 
agenderen, nog in de toezichtmatrix verwerkt moet worden (actie 7).  
 
9. Opbrengsten eindtoetsen (bijlage 5) 
Martine licht de stukken toe, meldt wat de opvallende zaken zijn en wat de follow-up is 
geweest. Bestuur en directie zijn tevreden over de opbrengsten.  
 
10. Opbrengsten Kijk! (bijlage 6) 
De resultaten van Kijk! komen voort uit observatielijsten die de leerkrachten invullen. Martine 
heeft de resultaten geaggregeerd op groepsniveau. Dit heeft haar en het team nieuwe 
inzichten gegeven.  
 
11. Checklist Onderwijskwaliteit (bijlage 7) 
Martine en Corien hebben de checklist opgesteld. De andere bestuursleden stellen een 
aantal verhelderingsvragen. Corrien mist in de lijst een indicator die aangeeft hoe sterk het 
team een “lerend team” is (veel aandacht voor en ervaring met (zelf-)evaluatie, coaching, 
begeleiding en ontwikkeling). Martine zal dit punt in de lijst verwerken (actie 8). 
 
12.  Vensters PO 
De bestuursleden melden dat het inzichtelijk was om deze website te bekijken. 
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C. Overige zaken  
 
13. Verslag bestuursvergadering 5 juli 2017 
De tekst van het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.  
 
Van de acties in het verslag van 5 juli staan deze nog open: 

- Actie 5: veiligheidsplan uitwerken. 
- Actie 7: functieomschrijving directeur, adjunct-directeur en RT-er opstellen. 
- Actie 8: document gesprekkencyclus bestuur-directie opstellen. 

 
Actie 9 van 5 juli (Ellis vragen een afrondend stuk te schrijven) vervalt. Dit is niet meer relevant.  
Martine zal controleren of actie 2 van 5 juli (rekenbeleid) helemaal is afgehandeld (actie 9). 
 
14. Mededelingen 
Heleen en Corien hebben de andere bestuursleden voorafgaand aan de vergadering al 
bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot een eerdere klacht. Het voorstel is om 
over enige tijd nog eens gezamenlijk te reflecteren op de verschillende stappen die sinds juni 
in deze kwestie gezet zijn.  
 
Besluit 4 en actie 10: reflectiegesprek over het proces na de klacht. 
 
15. Ingekomen stukken: jaarverslag 2016 
Het bestuur stelt het jaarverslag 2016 vast (besluit 5). 
 
 
D. Afsluiting  
 
16. Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. Heleen sluit de vergadering om 21.10 uur. 
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BIJLAGE BIJ DE BESTUURSVERGADERING VAN 12 oktober 2017 
 
ACTIELIJST 
Nr.  Actie  Wie  Wanneer  Status 
1.  Concipiëren managementstatuut, 

model C. 
Otto  Voor vergadering 

14-12-2017 
 

2.  Informeren bij bestuurslid De 
Regenboog naar ervaringen met 
functie toezichthoudend 
bestuurslid. 

Heleen  Voor vergadering 
14-12-2017 

 

3.  Verwerken laatste wijzigingen 
schoolgids en zorgen voor 
instemming oudergeleding MR. 

Martine   Z.s.m.   

4.  Opstellen herziening schoolplan, 
2018-2022. 

Directie  Voor vergadering  
5-7-2018 

 

5.  Afmaken en agenderen 
beleidskader gesprekkencyclus. 

Heleen en Martine  Voor vergadering 
14-12-2017 

 

6.  Informeren van financiële 
bestuursleden over 
3e-kwartaalcijfers. 

Otto   Oktober – 
november 2017 

 

7.  Verwerken Checklist 
Onderwijskwaliteit in 
toezichtmatrix. 

Martine  Voor vergadering 
14-12-2017 

 

8.  Toevoegen indicator voor “lerend 
team” in Checklist 
Onderwijskwaliteit. 

Martine  Voor vergadering 
14-12-2017 

 

9.  Controleren actie rekenbeleid d.d. 
5 juli 2017. 

Martine   Z.s.m.   

10.  Organiseren reflectiegesprek over 
proces na klacht. 

Heleen  Winter 2017-2018   

 
BESLUITENLIJST 
Nr.  Omschrijving  Datum  Status 
1.  Otto wordt gevraagd om 

concept-managementstatuut volgens 
model C uit te werken voor 14 december 
2017. 

12 oktober 2017  Definitief 

2.  Bestuur stelt Schoolgids 2017/2018 vast, met 
wijzigingen d.d. 12 oktober 2017 en onder 
voorbehoud van instemming van 
oudergeleding MR. 

12 oktober 2017  Definitief 

3.  Directie maakt herziening schoolplan, te 
bespreken op 5 juli 2018. 

12 oktober 2017  Definitief 

4.  Organiseren reflectiegesprek over proces 
na klacht. 

12 oktober 2017  Voorlopig 

5.  Bestuur stelt jaarverslag 2016 vast.  12 oktober 2017  Definitief 
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