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Verslag evaluatie bestuur Stichting Primair Onderwijs Mondriaan Abcoude over 2018 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 mei 2019 
 

0. Inleiding 

In het voorjaar van 2019 hebben alle bestuursleden een vragenlijst ingevuld over het functioneren van het 
bestuur in 2018. De antwoorden zijn besproken in een extra bestuursvergadering op 18 april 2019. Dit 
document is het verslag van die bespreking.  
 

1. Algemene bevindingen 

Samenwerking, informatie en communicatie tussen bestuur en directie 
Het bestuur is tevreden over de samenwerking en de communicatie met de directie en over de informatie-
verschaffing door de directie. Een belangrijk instrument hierin is de managementrapportage die de directie 
voor iedere vergadering opstelt. Sinds een à twee jaar werken we met dit instrument. Het bestuur vindt dat 
deze rapportage in het afgelopen jaar verder ontwikkeld is tot een zeer inzichtelijk en praktisch document.  
 
Samenwerking, informatie en communicatie binnen bestuur 
De samenwerking en de communicatie binnen het bestuur vinden we ook voldoende ontwikkeld, evenals de 
samenstelling en de onafhankelijkheid van het bestuur en de wijze waarop het bestuur zijn aandacht verdeelt 
over verschillende onderwerpen.  
 
We zijn nog steeds erg tevreden over het functioneren van de voorzitter: over de agendering en adressering 
van onderwerpen, over de benutting van beschikbare vergadertijd, over het samenvatten en concluderen 
tijdens vergaderingen, over het toezien op implementatie en over tussentijds overleg met de directie.  
 
Vergaderingen 
In het kader van de evaluatie hebben we een sterkte-/zwakteanalyse uitgevoerd van onze vergaderingen. De 
resultaten laten zien dat we vinden dat de vergaderingen prettig, open en effectief verlopen: voorbereiding, 
voorbespreking en verslaglegging zijn goed ontwikkeld en alle bestuursleden en de directie voelen voldoende 
ruimte om standpunten in te brengen. Vorig jaar constateerden we dat het goed is om aandacht te blijven 
hebben voor minderheidsstandpunten. Het afgelopen jaar hebben we daaraan invulling gegeven door 
bijvoorbeeld apart bij elkaar te komen voor uitgebreidere bespreking van bepaalde onderwerpen, of voor 
tussentijdse besluiten die we niet per e-mail wilden afstemmen. 
 
We vinden dat we met een relatief kleine club zijn. Als er een bestuurslid afwezig is, voelt het soms wat “smal” 
om met zo weinig mensen over bepaalde zaken te besluiten. Dit brengt ons op het idee om te proberen het 
bestuur uit te breiden tot zes leden. We hopen dat we voldoende geschikte nieuwe bestuursleden kunnen 
vinden. 
 
Inzicht in de onderwijssector 
De meeste leden van ons onbezoldigde bestuur zijn niet als professional werkzaam in de onderwijssector. Uit 
de evaluatie blijkt dat we vinden dat ons inzicht in die sector beter kan. Aan de andere kant hebben we met 
elkaar vastgesteld dat we geen professionals kunnen worden en dat dat ook niet nodig is. Wel is, voor een 
goede oordeels- en besluitvorming, een bepaalde basiskennis vereist. Die hebben we en verwerven we 
gaandeweg ook bij. Op onderdelen laten we ons extra informeren, bijvoorbeeld via de nieuwsbrieven en 
bijeenkomsten van de PO-raad. Vorig jaar hebben we twee keer een aparte bijeenkomst gehouden om ons te 
laten informeren: een keer over het nieuwe inspectiekader (door een deskundige van de Algemene Vereniging 
Schoolleiders) en een keer over onderwijsfinanciën (door de directeur Financiën en Beheer). We stellen vast 
dat het goed is om onszelf op deze manier zo nu en dan extra te laten informeren over bepaalde onderwerpen.  
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Nieuwe impulsen voor de directie 
Met het vorige punt hangt samen dat we ons afvragen of we meer nieuwe impulsen aan de school/directie 
zouden kunnen of willen geven. We stellen vast dat we impulsen geven vanuit onze eigen deskundigheids-
terreinen (bestuurlijk-strategisch, beleidsmatig, procesmatig en op terreinen als gespreksvoering, arbeidsrecht, 
financiën, plus voor twee bestuursleden onderwijskundig/onderwijsinhoudelijk). De directie laat weten dat ze 
tevreden is over de impulsen die ze van ons krijgt. Daarnaast krijgt de directie impulsen uit haar eigen netwerk 
en informatiebronnen.  
 
Onafhankelijkheid t.o.v. directie 
We vinden dat we voldoende onafhankelijk zijn ten opzichte van de directie: we kunnen eisend zijn en we 
kunnen “nee” zeggen bij een voorstel of verzoek. Soms komt het voor dat de voorzitter over een bepaalde 
kwestie met de directeur overlegt, waarna de voorzitter een voorstel tot besluit formuleert en dit naar de 
andere bestuursleden stuurt. In die gevallen is het van belang dat de bestuursleden alle vrijheid voelen om het 
oneens te zijn met het voorgestelde besluit of om bijvoorbeeld te vragen om (nader) bestuurlijk overleg over 
de kwestie. Voorafgaand overleg tussen voorzitter en directeur blijkt in dit soort kwesties efficiënt en praktisch 
te zijn, zolang we ons realiseren dat de bestuursleden met argumenten kunnen komen waardoor anders 
besloten kan worden. We stellen vast dat het zeker bij een eenpitter van belang is om aandacht te hebben voor 
dit soort processen.  
 

2. Wat is in ontwikkeling? 

Functiescheiding binnen bestuur 
In 2018 hebben we de vereiste functiescheiding aangebracht binnen het bestuur, conform de Code goed 
bestuur. Hiertoe hebben we zaken uitgezocht, documenten opgesteld en taken explicieter verdeeld. De 
voorzitter heeft hierin een grote rol gespeeld en veel werk verzet. Het resultaat is dat we nu vier uitvoerende 
en twee toeziende bestuursleden hebben, dat de functiescheiding geregeld is in ons managementstatuut, dat 
we voor de uitvoerende bestuursleden een bestuursagenda hebben (die we voorheen ook al in grote lijnen zo 
hanteerden) en dat gewerkt wordt aan het toezichtkader voor de toeziende bestuursleden. Uit de evaluatie 
komt naar voren dat we vinden dat de functiescheiding die er nu op papier is nog duidelijker vorm moet krijgen 
in de praktijk. Vanwege het feit dat a) we een eenpitter zijn, waarbij het werkterrein van zowel het bestuur als 
de directie één school betreft, en b) we een onbezoldigd bestuur zijn, waarvan de meeste leden geen 
onderwijsdeskundigen zijn, werkt een te strikte scheiding tussen de geledingen niet altijd het best. We willen 
de scheiding dus duidelijk hanteren, maar deze pragmatisch invullen, op een manier die aansluit bij onze 
werkwijze. In 2019 krijgt dit verder vorm. 
 
Meerjarenstrategie 
Als bestuur willen we meer dan voorheen betrokken zijn bij het formuleren van de meerjarenstrategie van de 
school. Aangezien we dit schooljaar een nieuw meerjarenbeleidsplan opstellen, kunnen we meteen met dit 
voornemen aan de slag. Een delegatie van het bestuur denkt met de directie mee over opzet, hoofdlijnen en 
onderwerpen van het plan, waarbij het team en de rest van het bestuur ook aangesloten is.  
 
Samenstelling bestuur 
Eind 2019 zullen drie van de zes bestuursleden vertrekken vanwege het aflopen van hun zittingstermijn. Het 
gaat om de voorzitter (arbeidsjurist), de onderwijskundig deskundige en een van de twee bestuursleden belast 
met de financiële portefeuille. Met het vertrek van deze bestuursleden verliezen we veel kennis en ervaring. 
Momenteel zijn we samen met de directie bezig met de werving van nieuwe bestuursleden. We constateerden 
in de evaluatie dat het van groot belang is dat we opnieuw de juiste expertise vinden.  
 

3. Besluit 

We concluderen dat de evaluatie ons ook dit jaar weer waardevolle inzichten gegeven heeft en concrete 
handvatten om onderwerpen op te pakken. 


