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DEFINITIEF VERSLAG 
 
Verslag  : Bestuursvergadering St. Primair Onderwijs Mondriaan Abcoude 
Datum   : 8 oktober 2020 
Aanvang  : 19:30 uur 
Locatie   : Online vergadering via GoogleMeet 
 
 
Aanwezig 
Van het bestuur : Berend Plant, Corien van der Linden, Nico Veenman,  

Corrien Blom, Caroline van Reedt Dortland, Peter Roelofs  
en Hans Jansen 

Afwezig  : - 
Van de directie :  Judith Toering, Otto Staal 
Notulist   : Monique van Neutegem 
 
 
A. Opening 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
Berend opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Er wordt een extra 
agendapunt (15) opgenomen, te weten: Toelichting op het ventilatierapport.  

 
2. Verslag vergadering, besluitenlijst en actielijst d.d. 18 juni 2020 (Bijlage I) en 

bijlage bij verslag (Bijlage II) 
Naar aanleiding van: 
Pag 1. Punt 2. Wijziging: ‘Meteen na deze vergadering……’ corrigeren in: ‘De dag na de 
vergadering…….’ 
Pag 3. Punt 6, derde alinea. Wijziging: ‘Het staat in de protocollen’ dient te zijn: ‘Hierbij 
worden de protocollen gevolgd.’ 
Pag 6. Punt 11. Aan Otto wordt gevraagd of hij navraag heeft gedaan ten aanzien van 
de bestemmingsreserve. Otto meldt dat dit in orde is. 
Goedkeuring van het jaarverslag is in juli per e-mail gebeurd. Het is wenselijk om deze 
goedkeuring schriftelijk vast te leggen in een bestuursbesluit. Corrien zorgt ervoor dat dit 
in de definitieve versie van het verslag van 18 juni wordt opgenomen. Actie 1. 
 
Verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. De actie- en besluitenlijst is doorgenomen.  
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Mededeling vanuit het bestuur: bij twee bestuursleden loopt eind 2020 de eerste 
benoemingstermijn af. Nico heeft besloten om nog met een jaar te verlengen. Corrien 
verlengt haar deelname met nog een termijn (van vier jaar). Wel stelt ze daarbij haar 
taak als secretaris vacant (per 1 januari 2021). In de decembervergadering komen we 
hierop terug. 
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B. Bestuurlijke zaken 
 

4. Managementrapportage (Bijlage III) 
Pag 1. Coronavirus: Het coronavirus blijft van invloed op de bezetting en de gehele 
gang van zaken binnen de school. We hebben daardoor ook een hoger ziekteverzuim. 
Tot op heden hebben we het steeds kunnen opvangen.  
Vanwege corona dienen twee collega’s die zwanger zijn eerder te stoppen met hun 
werkzaamheden in verband met een verhoogd risico op besmetting vanaf de 28ste 
week. Voor hen zullen vervangende werkzaamheden worden gezocht. Vraag van het 
bestuur: Ontvangen wij voor de vervanging van deze twee leerkrachten vanaf de 28ste 
week een vergoeding? Otto verwacht dat dit het geval is. Of dit voor 50% of 100% is, zal 
hij nog uitzoeken. Actie 2 
Pag 3. Coronasubsidie: Vandaag werd bekend dat alle aanvragen, mits conform de 
regels, toegekend zijn. De beschikking wordt op 16 oktober a.s. verwacht. [Nagekomen 
bericht: de volledige subsidie is inderdaad toegekend.]  
Pag 3. Studiedag: Judith is tevreden over deze dag. Eerst is gesproken over het Jaarplan 
2020-2021 en Focus PO. Vervolgens zijn de bovenbouwleerkrachten aan de slag gegaan 
met de nieuwe rekenmethode Wereld in getallen. Bij de onderbouw is met name voor 
de kleuters gesproken over het verrijkingsaanbod voor kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong. De komende periode wordt hieraan verder gewerkt.  
Voor de studiedag van 16 november is alvast besloten om niet met het gehele team 
bijeen te komen vanwege de coronamaatregelen.  
Pag 4. Werkgeverschap: Vraag vanuit bestuur: hoe moeten we deze getallen 
interpreteren en wat is het doel van deze informatie? Toelichting: Deze tabel is nieuw en 
komt voort uit de toezichtmatrix, waarin staat welke informatie het bestuur wanneer in 
het jaar te zien krijgt. Het betreft hier het inzichtelijk maken van het opleidingsniveau van 
de medewerkers: waar kom je mogelijk kennis/expertise tekort, waar wil je naartoe 
groeien en wat is daarvoor nodig? Op dit moment zegt de informatie uit de tabel nog 
weinig. Judith geeft aan dat we de getallen vanaf volgend jaar juni kunnen vergelijken 
en er dan meer informatie uit kunnen halen. Zij zal dan ook zorgen voor een 
toelichting/interpretatie van de getallen. Actie 3.  
Pag. 5. Nieuwjaarsattentie: In de oktober- of decembervergadering bespreekt het 
bestuur normaliter wat de nieuwjaarsattentie voor het personeel wordt. De directie zal 
voorstellen doen. Actie 4. Besloten wordt tot iets extra’s, gezien de extra inspanningen in 
het afgelopen schooljaar vanwege corona. Besluit 1. 
Pag 6. Parameters, aannamebeleid: Het bestuur informeert of het met de genoemde, 
onevenwichtige aantallen straks lukt om in de kleutergroepen een goede verdeling te 
maken tussen groep 1-leerlingen en groep 2-leerlingen. Judith benoemt enkele 
mogelijkheden die in dit verband momenteel onderzocht worden. 
Pag 6. Taal- en aannamebeleid: volgens de toezichtmatrix zouden het taalbeleid en het 
aannamebeleid voor deze vergadering geagendeerd moeten worden. De vraag 
daarbij is of beide beleidsstukken nog actueel zijn of wellicht op onderdelen gewijzigd 
moeten worden. Periodiek zouden alle beleidsstukken het bestuur moeten passeren, 
waarbij het bestuur de geactualiseerde versies vaststelt. Judith meldt dat er nu geen 
wijzigingen zijn in het taalbeleid en in het aannamebeleid. Ze verwacht dat die 
wijzigingen er voor het taalbeleid dit jaar wel zullen komen (via de nieuwe leerteams). In 
de loop van dit schooljaar zal het (geactualiseerde) taalbeleid geagendeerd worden. 
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Ook het aannamebeleid wordt in een latere vergadering van dit schooljaar 
geagendeerd. Actie 5. 
Pag 7. Ziekteverzuim: schrappen van de zin: ‘geen nadere acties’. Door corona is het 
begrijpelijk dat er nu geen nadere acties worden ondernomen (het gaat om frequente, 
maar korte uitval). 
Pag 7. Functieschalen: De laatste jaren was de trend dat schaal 10 terugliep en schaal 
11 opliep. In dit overzicht is schaal 10 procentueel weer groter. Verklaring is dat drie 
nieuwe leerkrachten allemaal zijn ingestroomd in schaal 10. Het streven is om weer meer 
medewerkers naar schaal 11 te laten doorstromen).  
Pag 9. Vacature wegens pensionering: Het betreft de functie van de onderwijsassistente 
die in februari 2021 met pensioen gaat.  
Pag 9. Procuratiematrix: Deze is aangepast n.a.v. de benoemingen van de nieuwe 
bestuurs- en directieleden. Otto zal de lijst ter informatie naar het bestuur sturen. Actie 6. 
Pag 10. Huurcontract Kind en Co: Vraag vanuit het bestuur: wie trekt dit traject? 
Momenteel wordt er gesproken over een nieuw vijfjarig contract. Otto krijgt vanuit het 
bestuur de hulp van Peter bij het opstellen van dat contract. Eind november/begin 
december ligt er een nieuw huurcontract, dat het bestuur dan aan Kind en Co en de 
bibliotheek zal voorleggen. Peter vraagt het bestuur om mandaat te verlenen aan Otto, 
Nico (voor de financiële kant) en hemzelf voor het voeren van de onderhandelingen en 
het opstellen van het contract. Het bestuur besluit dit mandaat te verstrekken. Besluit 2.  
Pag 11. Overige bijdragen en subsidies: Bestuur vraagt: Welke subsidies worden 
afgebouwd en moeten we ons hier zorgen over maken? Toelichting van de directie: De 
afgelopen jaren kregen we van de gemeente een subsidie voor de onderwijsassistenten, 
omdat onze school niet kan aansluiten bij de taalklas. Met deze subsidie konden we een 
deel van de kosten dekken. Vorige week is met de wethouder in een bestuurlijk overleg 
besloten om die subsidie komend jaar nog niet af te bouwen. In de nabije toekomst zal 
dat wel geleidelijk gebeuren. Wij zullen dit in de begroting meenemen.  
Pagina 11: Personeelslasten: We zijn begin dit jaar gestart met een min van € 65.000 
omdat de bonussen in het jaar ervoor zijn gestort. Daarbovenop was een min van  
€ 50.000 begroot voor dit jaar. Ondanks de extra kosten door corona lopen we ‘in de 
pas’. 
Pag 13. Bestuurlijk overleg met wethouder en andere schoolbesturen uit de regio: Het 
bestuur informeert naar de onderwerpen die daar worden behandeld. Otto meldt dat in 
het laatste overleg bezuinigen en subsidies centraal stonden, waaronder die van de 
onderwijsassistenten. 
 
Het bestuur bedankt de directie voor de managementrapportage.  
 

5. Aflopen eerste benoemingstermijn Nico en Corrien 
Zie mededeling (agendapunt 3). 

 
6. Verslag extra bestuursvergadering d.d. 17 september 2020 (Bijlage IV) 

Dit verslag is in het vooroverleg van deze vergadering vastgesteld.  
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C. Onderwijskundige zaken 
 

7. Schoolplan 2020-2024 (Bijlage V) 
Judith heeft het plan in september besproken met Corien en Corrien. Ze licht het pan 
kort toe, waarbij ze ook de terugkoppeling vanuit de MR bespreekt.  
De MR heeft positief gereageerd op het plan en maakte een opmerking bij de passage 
over de diversiteit van de ouderpopulatie, die Judith zal herformuleren. Actie 7. Vraag 
van het bestuur: wat is de diversiteit waarover we hier praten? Toelichting: De diversiteit 
zit hem vooral in het feit dat we minder kinderen uit Amsterdam ZO hebben dan 
voorheen en dat bij die groep kinderen is sprake van een meer diverse achtergrond. 
Diversiteit hangt ook samen met de schoolweging en deze is lager geworden. Judith zal 
het begrip diversiteit in de tekst nader toelichten. Actie 7a. 
N.a.v. het schoolplan is er in de MR ook gesproken over gezonde leefstijl en of dit 
onderwerp al dan niet in het schoolplan zou moeten worden opgenomen. Het team en 
de directie zien dit niet direct als een onderwerp om de komende jaren extra aandacht 
aan te besteden. Wel is met de MR afgesproken dat we kijken wat hierover in de 
schoolgids staat en of we dit mogelijk meer kunnen aanscherpen. In de MR-vergadering 
van december komt dit onderwerp terug.  
Pag 33. ‘Net’ moet ‘niet’ zijn.  
 
Reactie vanuit het bestuur:  
Hans geeft zijn complimenten op het stuk. Het is een lijvig en compleet stuk en daar zit 
ook zijn vraag. Er staan veel ambities in en dit roept de vraag op waar wij nu staan ten 
opzichte van die ambities. Met andere woorden, is het plan realistisch? Hans vindt het 
lastig wat nu de vertaling van de ambities naar de doelen en resultaten is en hoe het 
bestuur de voortgang op dit plan kan monitoren.  
Toelichting van Judith: Het schoolplan bestrijkt vier jaar en vormt ieder jaar, samen met 
de evaluatie van het jaarplan van het voorgaande jaar, het uitgangspunt voor het 
jaarplan van het komend jaar. De concrete uitwerking van de ambities komen dus elke 
keer terug in het jaarplan. Hierin staat duidelijk omschreven wat de concrete doelen zijn 
en welke resultaten we willen bereiken. 
Het monitoren van de voortgang van het jaarplan zit deels in de opbrengsten die in de 
managementrapportage en vergaderstukken worden getoond en in de evaluatie van 
het jaarplan. Volgens Hans missen we dan nog informatie: in de 
managementrapportage staan volgens hem veel operationele zaken, maar wordt niet 
expliciet ingegaan op de monitoring van de doelen. We spreken af dat voortaan in de 
managementrapportage verwezen wordt naar het jaarplan, en dat wijzigingen in dat 
jaarplan op hoofdlijnen in de managementrapportage worden opgenomen. Besluit 3. 
 
Niet voor iedereen is duidelijk wat de 21ste-eeuwse vaardigheden omvatten: het gaat 
hierbij maar voor een deel om digitale vaardigheden. Judith zal hiervoor in een voetnoot 
naar het stuk van de Onderwijsraad verwijzen. Actie 8. Peter wil graag ook aandacht 
voor de minder positieve effecten van ICT en digitalisering. Hier is op school (en in de 
leergang) zeker ook aandacht voor.  
 
Onder voorbehoud van deze aanpassingen wordt het Schoolplan vastgesteld. Besluit 4. 
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8. Evaluatie jaarplan 2019-2020 (Bijlage VI) 
Sommige doelen hebben meer tijd nodig of zijn niet afgerond a.g.v. het thuisonderwijs. 
Andere doelen zijn juist weer sneller bereikt of verder ontwikkeld. Vraag van het bestuur: 
Moeten alle leerkrachten aan de slag met computational thinking? Volgens de directie 
is het niet vrijblijvend. Martine heeft vorig jaar (in afstemming met MR en bestuur) 
besloten om niet eerst een complete leerlijn uit te schrijven, maar om de leerlijn per 
onderdeel te ontwikkelen. Vorig jaar is daar een begin mee gemaakt. Het team is hierbij 
betrokken en heeft voorlichting en instructies gekregen. Het in de klas uitproberen en het 
terugkoppelen is nog niet goed van de grond gekomen. Dit wordt dit schooljaar verder 
uitgerold en dan zullen er schoolbrede afspraken worden gemaakt. Uiteindelijk zal hier 
een borgingsdocument van worden gemaakt, en ook van het onderdeel Mediawijsheid. 

 
Bestuur bedankt de directie voor de evaluatie. 

 
9. Jaarplan 2020-2021 (Bijlage VII) 

Toelichting Judith: Het plan loopt; het team is inmiddels druk bezig om een aantal 
onderdelen uit het jaarplan te realiseren. Reactie bestuur: Het jaarplan past goed bij 
onze school en het eigenaarschap komt duidelijk terug.  
Afnemen van de tevredenheidsonderzoeken: De vraag is of we, gezien de roerige tijd, 
deze in november gaan afnemen. Kun je de uitkomst van dit tevredenheidsonderzoek 
dan vergelijken met die van drie jaar geleden? Corien heeft deze vraag voorgelegd 
aan ons contact bij de Onderzoek en Innovatie Groep, die deze onderzoeken sinds 
enkele jaren voor ons uitvoert. Hij gaf aan dat de vragenlijst hetzelfde is gebleven, maar 
uitgebreid is met een extra module over de coronaperiode, en dat de onderzoeken ook 
nu kunnen worden afgenomen. Er is dus op zich geen belemmering om deze 
onderzoeken onder ouders, leerlingen en leerkrachten in november af te nemen. 
Corien zal de online module opvragen, zodat zij deze kan bekijken. Actie 9. Corien zal 
tevens vragen of het mogelijk is om ‘medewerkerstevredenheidsonderzoek’ te wijzigen in 
‘medewerkersbetrokkenheidsonderzoek’. Actie 9a. 
Wanneer Corien overtuigd is (na het zien van de online module), zal Judith bekijken of 
de onderzoeken inderdaad in november kunnen worden afgenomen. In geval van een 
lockdown kan dit januari worden. Besluit 5. 
 
Het bestuur gaat akkoord met het jaarplan 2020-2021. Besluit 6. 

 
10. Opbrengsten (E-toetsen) (Bijlage VIII) 

Corien licht toe dat Focus PO gebaseerd is op de Cito-resultaten, waarbij de 
gemiddelden per school zijn bepaald (de landelijke gemiddelden zijn losgelaten). Ons 
schoolniveau is dus niet 35/65, maar 45/75 en daar is alles tegen afgezet. Sommige 
grafieken zijn nog niet gecorrigeerd. 
T.a.v. de resultaten geeft de directie aan dat de coronasubsidie wordt ingezet om de 
komende tijd extra aandacht te geven aan onderdelen met minder goede resultaten. 
Verder willen we – zoals beschreven staat in het jaarplan – meer focus leggen op het 
aanbod voor de sterke leerlingen op gebied van lezen en rekenen. De nieuwe 
rekenmethode sluit hier goed op aan: deze biedt meer uitdaging voor de sterke 
rekenaars.  
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11. Schoolbrede afspraken in tijden van corona (Bijlage IX)  
Toelichting: de teksten zijn in samenspraak met het team opgesteld. De MR had een 
opmerking: als een leerling in quarantaine moet, zal de school zo snel mogelijk met een 
passend aanbod te komen. Judith zal dit iets scherper formuleren. (Bij jongere kinderen 
vraagt het vanzelfsprekend wat meer afstemming tussen school en ouders om te kijken 
wat er thuis kan worden opgepakt.) Actie 10. 

 
 
D. Organisatie en bedrijfsvoering 
 

12. Transitie OOP en Directieleden n.a.v. nieuwe CAO-PO, functieomschrijvingen, 
PMR (Bijlage X) 

Toelichting Otto: op 29 juni jl. is een voorstel voor een besluitenlijst opgesteld voor de 
salarisschalen n.a.v. de nieuwe CAO Primair Onderwijs:  

- OP schaal 10 en 11 (deze waren vorig jaar al aangepast); 
- OOP schaal 3 t/m 7 (afhankelijk van de functieomschrijving); 
- Directie schaal 12 en 13 (per 1/8/2020). 

De MR heeft hiermee ingestemd. Het bestuur heeft het voorstel geaccordeerd. 
 

13. Begrotingsafspraken en begroting 2021 (e.v.) 
Otto wil, evenals vorig jaar, een sessie plannen met de betrokken bestuursleden (in ieder 
geval de penningmeester en de financiële toezichthouder; daarnaast wordt de MR 
betrokken). Vanuit het bestuur schuiven Nico en Hans aan. Actie 11. 

 
14. E-herkenning EH3: Onderwijsbureau Meppel & Bestuur 

De laatste stand van zaken is om te kijken of de volmacht die Meppel heeft op Otto van 
toepassing is. Zo niet, dan zal er een werkbare oplossing voor Otto gevonden moeten 
worden. In de huidige situatie kan Otto geen subsidies op gemeentelijk en 
provinciaal niveau aanvragen. 
Het eerste voorstel is dat we de E-herkenning verruimen voor de KvK, zodat Otto de 
subsidies kan aanvragen. In dat geval moeten we wel nagaan of dit niet onbedoeld 
leidt tot een verruiming van bevoegdheden in de KvK-inschrijving. Een alternatief is dat 
we niet de KvK-inschrijving aanpassen, maar dat twee bestuursleden tekeningsbevoegd 
zijn en we ervoor zorgen dat Otto via hen de E-herkenning krijgt. Daarbij zorgen de 
procuratiematrix en het managementstatuut voor voldoende waarborgen. Actie 
uitzetten om E-herkenning te realiseren. Actie 12. 
Besloten wordt dat Nico en Corrien namens het bestuur tekeningsbevoegd zullen zijn en 
hiermee Otto mandaat geven. Besluit 7. 
 

15. Toelichting op het ventilatierapport  
Toelichting op het ventilatierapport: in augustus is het systeem getest door de eigen 
leverancier. Daarbij is er een aanpassing op de kleppen op het dak gemaakt, waardoor 
de lucht uit de lokalen wordt weggezogen. In september is het systeem vervolgens door 
de gemeente onderzocht, in het hele pand, en daaruit kwamen dezelfde bevindingen. 
Helaas hebben nog niet alle lokalen een CO2-meter. Otto zal dit bespreken met de 
begrotingscommissie. 
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In het rapport is sprake van een maximaal aantal mensen in een ruimte; dit aantal is 
onafhankelijk van de onderlinge afstand. We volgen deze richtlijnen (die alleen voor 
volwassenen gelden). 

 
 
E. Afsluiting 
 

16. Rondvraag 
Nico: Kunnen we, bijvoorbeeld in de nieuwsbrief, aandacht besteden aan het feit dat wij 
onze oude leermiddelen een tweede leven geven? 
Hans en Nico hebben met Otto een functioneringsgesprek gevoerd. Besloten is om het 
functioneringsgesprek ook als startgesprek te zien en de jaarlijkse cyclus te beperken tot 
twee gesprekken. (Hans en Nico vinden een startgesprek meer passend bij een nieuwe 
medewerker.) 
Corien: Heleen Koldewee heeft onlangs een sleutel van de school aan Corien gegeven. 
Corien zal deze aan Berend geven.  
Als het goed is, zijn de gymleerkrachten (en Otto) uitgenodigd voor een tour in het 
nieuwe sporthuis. Otto bevestigt dit; de tour zal aankomende vrijdag plaatsvinden. 
Berend: Tijdens het PO Webinar werd gesproken over een budgetverhoging van 0,7%. 
Otto meldt dat dat bedrag al ontvangen is. 
In ditzelfde Webinar werd een dringend advies gedaan om lid te worden van Sivon. 
(coöperatie voor primair en voorgezet onderwijs). Otto kent deze coöperatie niet; hij zal 
ernaar kijken. Actie 13. 
Corrien: Vraagt – n.a.v. Peters vragen over ICT-onderwijs – of we een ICT-commissie 
nodig hebben? Voorheen deden Nico en Sylvia dit. Voor nu is het niet nodig: er is geen 
sprake van grote veranderingen op ICT-gebied. We kunnen de commissie weer in het 
leven roepen als er grote vraagstukken liggen.  

 
17. Sluiting 

Berend sluit om 21.37uur de vergadering.  
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ACTIELIJST 8 OKTOBER 2020 
 
Nr. Actie Wie Wanneer Status 
1. Toevoegen goedkeuring van het 

jaarverslag in de notulen 18 juni 
Corrien 
 

z.s.m. 
 

 

2. Navragen of er vergoeding geldt voor 
vervanging zwangere leerkrachten die 
va. week 28 andere werkzaamheden 
verrichten i.v.m. (corona) 

Otto  Volgende vergadering  

3. Parameters werkgeverschap: 
toelichtende tekst bij geactualiseerde 
tabel.  

Judith Voor juni 2021, als deze 
weer besproken zal 
worden. 

 

4. 
 

Voorbereiden nieuwjaarsattentie 
(ideeën, bedrag) 

Otto/Judith Volgende vergadering  

5. Agenderen (geactualiseerd) 
taalbeleid en aannamebeleid 

Judith N.t.b. bestuursvergadering 
in schooljaar 2020-2021 

 

6. 
 

Procuratiematrix sturen naar de 
bestuursleden 

Otto z.s.m.  

7. 
 
 
7a. 

Aanpassen van zin over diversiteit in 
schoolplan  
 
Begrip diversiteit toelichten 

Judith 
 
 
Judith 

z.s.m. 
 
 
z.s.m. 

 

8. 21ste-eeuwse vaardigheden toelichten Judith z.s.m.  

9. 
 
 
 
9a. 
 
 

Online module t.b.v. tevredenheids-
onderzoek opvragen en beoordelen 
 
Vragen of medewerkers-
tevredenheids-onderzoek gewijzigd 
kan worden in medewerkers-
betrokkenheids-onderzoek 

Corien 
 
 
 
Corien 
 
 

Oktober/begin november 
 
 
 
Oktober/ begin november 

 

10. Aanscherpen tekst bij quarantaine van 
leerlingen 

Judith z.s.m.  

11. Otto organiseert begrotingsoverleg 
met Nico en Hans 

Otto Oktober/november  

12. Realiseren verruiming E-Herkenning Otto, Nico, 
Corrien 

z.s.m.  
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13. Kijken wat Sivon doet en wat zij voor 
ons kunnen betekenen 

Otto Volgende vergadering  

 
 
BESLUITENLIJST 8 OKTOBER 2020 
 

 Omschrijving Status 

1. Nieuwjaarsattentie: iets extra’s i.v.m. extra inspanningen in 
coronatijden. 

8 oktober 2020 

2 Bestuur verleent mandaat aan Otto, Nico en Peter voor opstellen en 
afstemmen van nieuw huurcontract.  

8 oktober 2020 

3. Wijzigingen in het jaarplan zullen voortaan op hoofdlijnen worden 
opgenomen in de managementrapportage.  

8 oktober 2020 

4. Schoolplan wordt vastgesteld onder voorbehoud van enkele 
tekstuele aanpassingen. 

8 oktober 2020 

5. Enquêtes onder ouders, leerlingen en medewerkers worden (na 
inhoudelijk akkoord van Corien) in principe in november verstuurd. Bij 
een nieuwe lockdown stellen we dit uit tot januari.  

 8 oktober 2020 

6. Jaarplan is akkoord.  8 oktober 2020 

7. Nico en Corrien zullen namens het bestuur tekeningsbevoegd zijn voor 
e-Herkenning en hiermee Otto mandaat geven. 

8 oktober 2020 

 
 


