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VERSLAG  
 

Verslag  Bestuursvergadering St. Primair Onderwijs Mondriaan Abcoude 

Datum   10 december 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, Hans Jansen 

Afwezig  Monique van Neutegem 

Van de directie Judith Toering, Otto Staal 

Notulist   Corrien Blom 

 

A. Opening 
 

1. Opening en vaststelling agenda 

Berend opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Omdat Hans 

eerder weg moet, behandelen we eerst de vergaderstukken die ter vaststelling 

voorliggen.  

 

2. Verslag vergadering, besluitenlijst en actielijst d.d. 8 oktober 2020 (Bijlage I) 

Naar aanleiding van: 

- Pag. 4-5, punt 5: klassenassistenten wordt gewijzigd in onderwijsassistenten. 

- Pag. 6, punt 7: n.a.v. de tekst wordt het ICT-beleidsplan genoemd, dat niet bij alle 

bestuursleden bekend is. Besloten wordt om het onderwerp “Digitale geletterdheid” 

te agenderen voor een van de volgende vergaderingen. Actie 1. 

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. De actie- en besluitenlijst is 

doorgenomen. N.a.v. de actielijst meldt Corrien dat de procuratiematrix zoals deze bij 

de vergaderstukken zit, geen antwoord geeft op haar vragen. Otto zal voor de 

volgende vergadering zorgen voor een verheldering van het document. Actie 2. 

 

3. Conceptbegroting 2021-2025 (Bijlage VIII) 

Otto licht de begroting toe. De reserves zijn in 2019 behoorlijk opgelopen, a.g.v. onder 

meer een eenmalige storting. Het voorstel is om de reserves de komende jaren iets terug 

te brengen. Peter informeert naar de inflatie, die in het rekenprogramma van OBM niet 

wordt meegenomen. Otto licht toe dat de inflatie achteraf door het Rijk 

gecompenseerd wordt, waardoor het niet meenemen van deze factor in de 

berekeningen vrijwel geen risico met zich meebrengt. Afgesproken is dat de directie 

voor de voorgenomen investeringen separate voorstellen aan het bestuur zal 

voorleggen. Actie 3a. Otto zal begin 2021 een voorstel doen voor de agendering van 

deze beslissingen (d.w.z. op welk moment in 2021 zal het bestuur over welke investering 

een besluit nemen (o.b.v. een voorstel voor die specifieke investering)?). Actie 3b. 

De begroting behelst een voorstel voor het in dienst nemen van een fulltime leerkracht 

voor het opvangen van ziekte en andere uitval. Het bestuur staat hier niet onwelwillend 

tegenover, maar zou het voorstel graag expliciet onderbouwd zien Afgesproken wordt 
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dat de directie op korte termijn voor deze onderbouwing zorgt, waarna een delegatie 

van het uitvoerend bestuur (Corien en Nico) het voorstel kan accorderen. Besluit 1.  

Besluit 1a: o.b.v. de nagekomen onderbouwing (bijlage) heeft de bestuursdelegatie 

medio december ingestemd met het voorstel en vervolgens de andere bestuursleden 

op de hoogte gesteld.  

Peter informeert naar het voorgestelde overleg met de gemeente over huisvesting, 

genoemd op p. 4. Omdat dit overleg zowel over huisvesting als over financiën gaat, 

zullen zowel Peter als Nico dit – samen met Otto – voeren. Het bestuur vraagt Otto om dit 

overleg in 2021 te organiseren. Actie 4. 

Met deze opmerkingen stelt het bestuur de begroting voor 2021 vast. Besluit 2. 

 

4. Tevredenheidsonderzoeken (Bijlage III) 

Het bestuur is het eens met het voorstel van de directie en Corien om de afname van de 

tevredenheidsonderzoeken uit te stellen tot maart/april 2021. Besluit 3. Wel is aandacht 

voor ouderbetrokkenheid juist in deze periode, waarin ouders o.a. niet kunnen helpen bij 

activiteiten op school, van groot belang. Wellicht hebben ouders ideeën voor 

mogelijkheden waarop zij toch (meer) betrokken kunnen zijn? Een suggestie is om 

hierover een vraag op te nemen in de eerstvolgende nieuwsbrief.  

 
5. Herziene onderdelen Personeelshandboek (concept, Bijlage VII) 

Het betreft de onderdelen OOP en Directie. De conceptteksten zijn opgesteld o.b.v. de 

Cao, documenten die we al hadden en teksten in vakbladen. Het bestuur stelt enkele 

vragen, die tot een aantal tekstuele aanpassingen leiden. Met deze aanpassingen – en 

onder voorbehoud van instemming van de PMR – stelt het bestuur de teksten vast. 

Besluit 4. 

 

B. Overige bestuurlijke zaken 
 

6. Managementrapportage (Bijlage II) 

Judith meldt dat de docent drama vandaag positief getest is op corona. Zij meldt ook 

enkele andere personele kwesties (tijdelijke uitval door ziekte of operatie; re-integratie). 

Het bestuur complimenteert de directie met het feit dat het, ondanks alle uitval, telkens 

weer gelukt is om een oplossing te vinden. 

Judith licht de percentages opstroom en afstroom na twee jaar VO toe. Er bleek geen 

sprake te zijn van een verschil tussen jongens en meisjes. Het bestuur deelt de conclusie 

van de directie dat de VO-adviezen passend waren. 

Het externe bezoek op 9 oktober betrof een bezoek van Otto aan Het Sporthuis 

Abcoude. 

 

7. Resultaten evaluatie functioneren bestuur 

In het vooroverleg is besloten om nu alleen de punten 1, 2 en 3 te bespreken, waarin de 

directie ook een rol heeft. In januari zal het bestuur een apart overleg organiseren om de 

rest van de evaluatie te bespreken. Actie 5. De punten die vandaag aan de orde 

komen bij de punten 1, 2 en 3 worden daarin meegenomen. Van die bespreking wordt 

een verslag gemaakt dat in concept wordt voorgelegd aan bestuur en directie en 

vervolgens gepubliceerd wordt op de website. 
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8. Herbenoeming bestuursleden 

Besloten wordt tot herbenoeming van Nico (met één jaar) en Corrien (met vier jaar), en 

van benoeming van Caroline tot secretaris, per 1 januari 2021. Besluit 5. Otto zorgt ervoor 

dat dit besluit wordt doorgevoerd in de inschrijving bij de KvK en op de website. Actie 6. 

 

Otto meldt dat het hem goed lijkt om met een delegatie van het bestuur het 

managementstatuut uit 2018 (waarin de rol- en taakverdeling tussen directie, uitvoerend 

bestuur en toezichthoudend bestuur geregeld wordt) opnieuw te bekijken. Besloten 

wordt dat aan dit overleg de twee directieleden, de twee toezichthoudende 

bestuursleden en twee uitvoerende bestuursleden (Peter, Caroline) deelnemen. 

Caroline/Corrien zorgen ervoor dat dit overleg in januari gepland wordt; Otto zorgt 

ervoor dat iedereen van tevoren het managementstatuut krijgt. Actie 7a-7b. 

 

C. Overige onderwijskundige zaken 
 

9. Analyse sociale veiligheid – Zien! (Bijlage V) 

De vragenlijst is in oktober afgenomen. Judith is erg tevreden over de resultaten: twee 

van de drie aspecten scoren boven het gemiddelde, een op het gemiddelde, en de 

scores liggen dichter bij elkaar (minder uitschieters). Het zou mooi zijn als we deze 

resultaten zouden kunnen vasthouden of misschien nog verder kunnen verbeteren. De 

directie en het team merken ook dat het vooral in de bovenbouw op sociaal vlak een 

stuk “rustiger” is dan vorig jaar. Ook bij de TSO gaat het beter. Judith en ook de 

gedragsspecialist hebben regelmatig een gesprek met de TSO-coördinator; deze 

gesprekken hebben tot concrete verbeteracties geleid. Het bestuur complimenteert de 

directie met deze initiatieven en met de goede scores die o.a. daarvan het gevolg zijn.  

 

10. Checklist onderwijskwaliteit – H1-2-3 (Bijlage VI) 

In de decembervergadering van ieder jaar bespreken we de eerste drie hoofdstukken. 

Het bestuur herkent de ingevulde punten (die veelal terugkomen in het jaarplan) en de 

acties die Judith daarbij genoteerd heeft. Het bestuur is tevreden over de resultaten en 

stelt de ingevulde hoofdstukken vast.  

 

D. Overige zaken organisatie en bedrijfsvoering 
 

11. Huurcontracten 

Peter en Otto melden dat het huurcontracten met KMN Kind&Co wordt verlengd tot 

eind 2024. Dat geldt ook voor het huurcontract met de bibliotheek, dat na 2019 

stilzwijgend verlengd is. Financieel en in praktische zin lopen alle afspraken gewoon door. 

 

E. Afsluiting 
 

12. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. Berend dankt allen voor hun inbreng en sluit de 

vergadering om 21.45u. 
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ACTIELIJST 10 DECEMBER 2020 

Nr. Actie Wie Wanneer Status 

1. “Digitale geletterdheid” agenderen 

voor bestuursvergadering. 

Judith/ 

Caroline 

Eerste helft 2021 

 

 

2. Verhelderen van procuratiematrix  

(of rondsturen leesbare versie). 

Otto  Z.s.m.  

3a 

 

3b 

Voorleggen van separate voorstellen 

voor voorgenomen investeringen. 

Voorleggen van voorstel voor 

agendering van separate investerings-

voorstellen. 

Otto 

 

Otto 

In 2021 

 

Begin 2021 

 

4. Organiseren van overleg met 

gemeente (en Peter en Nico) over 

huisvesting. 

Otto In 2021  

5. 

 

Organiseren van overleg over 

evaluatie functioneren bestuur  

(alleen bestuur). 

Caroline/ 

Corrien 

Januari 2021  

6. Actualiseren van inschrijving KvK 

(secretarisrol). 

Otto Januari 2021  

7a. 

 

7b. 

Organiseren van overleg over 

managementstatuut (met directie). 

Rondsturen managementstatuut. 

Caroline/ 

Corrien 

Otto 

Januari 2021 (gecombi-

neerd met actie 5.) 

 

 

8. Parameters werkgeverschap: 

toelichtende tekst bij geactualiseerde 

tabel.  

Judith Voor juni 2021, als deze 

weer besproken zal 

worden. 

 

9. Agenderen (geactualiseerd) 

taalbeleid en aannamebeleid 

Judith N.t.b. bestuursvergadering 

in schooljaar 2020-2021 

 

10. Realiseren verruiming E-Herkenning Otto, Nico, 

Corrien 

z.s.m.  

 

 

BESLUITENLIJST 10 DECEMBER 2020 

 Omschrijving Status 

1. 

 

1a. 

Directie zorgt voor onderbouwing van voorstel voor aanstelling 

leerkracht, voor delegatie van uitvoerend bestuur.  

Bestuursdelegatie stemt o.b.v. onderbouwing in met voorstel voor 

aanstelling leerkracht en stelt overige bestuursleden op de hoogte. 

10 december 2020 

 

14 december 2020 

2. Begroting 2021 wordt vastgesteld. 10 december 2020 
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3. Afname tevredenheids-/betrokkenheidsonderzoeken wordt uitgesteld 

tot maart/april 2021.  

10 december 2020 

4. Herziene onderdelen Personeelshandboek worden vastgesteld.  10 december 2020 

5. De zittingstermijnen van Nico en Corrien worden verlengd (met resp. 

één en vier jaar); Caroline wordt benoemd tot secretaris. 

10 december 2020 

 


