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VERSLAG (CONCEPT) 
 

Verslag  Bestuursvergadering St. Primair Onderwijs Mondriaan Abcoude 

Datum   22 april 2021 

Aanvang  19:30 uur 

Locatie   Online via GoogleMeet 

 

 

Aanwezig 

Van het bestuur Berend Plant (voorzitter), Corien van der Linden, Nico Veenman, 

Corrien Blom, Caroline van Reedt Dortland, Peter Roelofs,  

Afwezig Hans Jansen 

Van de directie Judith Toering, Otto Staal 

Notulist   Yvonne Dijkema 

 

A. Opening 
 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Verslag vergadering, besluitenlijst en actielijst d.d. 11 februari 2021  

Verslag 

Er wordt een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd op het verslag.       
 

Naar aanleiding van de inhoud: 

− Pag. 1, punt 3 7b, verbetering duurzaamheid gebouw: 

Corrien denkt dat het goed is om op een later moment met een aantal mensen na te 

denken over de manier waarop de duurzaamheid van het gebouw verbeterd kan 

worden. 

Judith zegt dat ze in de voorjaarsvakantie de Brederoschool in Groningen heeft bezocht. 

Op het schoolplein zag ze een canon van de geschiedenis, uitgebeeld op grote doeken. 

Dat was zeer inspirerend. Ze is zich nog aan het oriënteren op de 

duurzaamheidsmogelijkheden voor de eigen school.  

− Pag. 5, punt 11, Presentje personeel: 

De appeltaartjes vielen erg in de smaak bij de leden van het team.  

 

Actielijst  

Punt 2 Agenderen (geactualiseerd) taalbeleid en aannamebeleid 

 Judith geeft aan dat het aannamebeleid goed werkt en zou daarom niet 

geactualiseerd hoeven te worden. Afgesproken wordt dat ze de ongewijzigde versie 

agendeert voor de vergadering van 24 juni 2021, waarna het opnieuw vastgesteld 

kan worden. In de leeswijzer kan ze aangeven dat het beleid goed werkt. Actie 2 

Punt 3 Realiseren verruiming E-Herkenning. 

Otto licht toe dat hij voor de E-Herkenning voor Meppel opnieuw bezig is met het 

verzamelen van handtekeningen. Dit keer hoeft slechts de meerderheid van het 

bestuur een handtekening te zetten.  

Op schoolniveau heeft alleen Sylvia een E-Herkenning en Otto niet. Dit is niet logisch 

en onwenselijk. Het probleem kan opgelost worden door Otto een ruimere 

handelingsbevoegdheid te geven binnen de vigerende procuratiematrix en dit aan 

te geven bij de KvK. Het bestuur zal dit bespreken in een volgende 

bestuursvergadering. Actie 3b.  

Punt 7 Communiceren over de hoofdlijnen directie-adviesgroep van Passenderwijs en wat 

de organisatie voor besturen kan betekenen.   

Informatie hierover staat in de management rapportage. Het punt kan van de 

actielijst. 
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Punt 8 Nagaan of betaling van de bonus van € 67.000 in de begroting 2020 is verwerkt.  

 Otto zegt dat deze betaling niet in de begroting is verwerkt, omdat deze cao-

maatregel bij het opstellen van de begroting niet bekend was en het bedrag ook niet 

betaald was. Het heeft geen consequenties voor de begroting, wel voor de 

jaarrekening. 

Punt 9 In de procuratiematrix een toelichting opnemen over de autorisatie van Nico.  

 Otto zal een nieuwe versie van de procuratiematrix aanleveren, met een betere 

woordkeus, als ook andere zaken helemaal afgerond zijn. Het actiepunt blijft staan.  

   

Besluitenlijst 

In de besluitenlijst worden uitsluitend de besluiten vermeld die in de vorige vergadering zijn 

genomen. De andere besluiten kunnen worden geschrapt.  

 

3. Mededelingen 

De voorzitter deelt mee dat Hans afwezig is in verband met omstandigheden.  

 

4. Rotatieschema bestuur 

Het blijkt dat de termijn van Berend niet correct staat vermeld: datum van aanstelling is 

januari 2019, de termijn eindigt op januari 2023. Dit wordt aangepast. Actie 7      
 

Het bestuur wil in de zomer een vacaturetekst opstellen voor de opvolging van Nico, waarna 

de vacature in het nieuwe schooljaar kan worden uitgezet. Nico heeft aangegeven dat hij er 

geen bezwaar tegen heeft om eventueel wat langer aan te blijven.  

Otto zal nog uitzoeken of er spelregels zijn over het aantal termijnen dat een bestuurslid in 

functie kan blijven. Actie 8  

 

5. Memo beoordelingscyclus en criteria directie 

Het bestuur is van mening dat de beschreven beoordelingscyclus gemoderniseerd kan 

worden. Het is voldoende om aan het einde van het schooljaar een gesprek te voeren met 

de directeuren, waarin wordt besproken of de gestelde doelen zijn behaald. Dan zullen ook 

de 360 graden feedback en de doelen voor het komende jaar aan de orde komen. Van het 

gesprek wordt een verslag gemaakt. Tussendoor zijn de gesprekken informeler van aard.        
Per directeur voeren twee bestuursleden de functioneringsgesprekken.   

Het bestuur zal deze procedure op korte termijn op papier zetten, waarna het met elkaar 

besproken kan worden. Actie 9 
Het eerstvolgende gesprek zal in juni a.s. plaatsvinden.  
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B. Bestuurlijke zaken 
 

6. Managementrapportage 

Aan de orde is de managementrapportage maart en april 2021. 

 

Naar aanleiding hiervan: 

− Personeel 

In voorkomende gevallen kunnen medewerkers een commerciële coronazelftest      
doen. De werkgever zal de kosten hiervan vergoeden.  

− Vrijwilliger 

Het is heel positief dat een gepensioneerde schooldirecteur heeft aangeboden om 

iedere dinsdagochtend kleine groepjes leerlingen te begeleiden.  

− Ziekte 

Een leerkracht is vanaf september ziek. Vandaag is haar traject naar herstel opgestart. 

− Corona 

Het bestuur en de directie bespreken de handhavingsmogelijkheden rondom de 

coronamaatregelen op school. Na discussie concludeert de vergadering dat het bestuur 

deze vraag niet zal voorleggen aan de PO-raad of een andere overkoepelende 

organisatie. Het overgrote deel van de ouders volgt de aanwijzingen van de school goed 

op.       
− Rollen en taken van IB en van directie 

Corrien informeert naar de resultaten van de bijeenkomst.  

Judith zegt dat het proces nog niet is afgerond. Er is onder andere gesproken over de 

taakverdeling tussen directie en ib. Ook is de aansturing van de onderwijsassistenten 

besproken. De aansturing van de specialisten zal ook nog aan de orde komen.  
− Studiedag 

Er is uitleg gegeven over het maken van blokplannen voor de vakken en hoe die te 

gebruiken om aan de cruciale leerdoelen te werken. Corrien vraagt zich af hoe dit is 

besproken met het team.  

Judith licht toe dat in het verleden is gesproken over het groepsplanloos werken, 

waardoor de administratieve last wordt verminderd. Er zullen wel afspraken gemaakt 

moeten worden over wat wél wordt vastgelegd. Of het werken met blokplannen een 

goede oplossing is, zal nog moeten blijken uit vervolgoverleg in mei met het team.   

− MR 

De ouderenquête over het thuisonderwijs en de heropening van de school zal door de 

MR met directie en bestuur besproken worden. Volgende week vergadert de MR.  

Deze datum is niet bekend bij de leden van het bestuur. Otto zal navraag doen bij de 

voorzitter van de MR en deze vragen contact op te nemen met de voorzitter van het 

schoolbestuur. Actie 10      
− DAG Passenderwijs 

Er wordt gevraagd naar de consequenties dan wel de risico’s van het stilleggen van de 

governance van Passenderwijs. Judith licht toe dat de bestuursleden van Passenderwijs 

nu belanghebbend zijn en tegelijkertijd toezicht houden. Om die reden wordt het 

bestuursmodel aangepast.      Het is de bedoeling dat voor de zomer een besluit wordt 

genomen.  

− Exploitatieresultaat 2020 

De overige baten zijn € 30.000 lager dan de begroting.  

Otto licht toe dat dit verschil is ontstaan doordat Meppel inkomsten uit subsidie op de 

balans heeft gezet, maar de uitgaven wel als kosten heeft meegenomen.  

Het geheel van de jaarcijfers is niet ingrijpend gewijzigd. De jaarrekening is gereed en ligt 

klaar om beoordeeld te worden.   

− Exploitatieresultaat Q1 2021 

Rijksbijdragen:  

● De OBS Piet Mondriaan is uitgeloot voor de subsidie LeerKracht.  

● De subsidie nieuwkomers kan pas na 1 mei aangevraagd worden.  

Overige baten:  



4 
Verslag bestuursvergadering 22 april 2021 
 

● De realisatie is veel hoger dan de begroting. Dit komt omdat Kind & Co per abuis 

het bedrag voor het volledige jaar heeft betaald in plaats van alleen het eerste 

kwartaal. 

  

Het bestuur complimenteert de directie met de wijze waarop de managementrapportage is 

opgesteld.  

 

C. Onderwijskundige zaken 
 

7. Checklist onderwijskwaliteit 2020-2021 (deel 2) 

Aan de orde is de checklist onderwijskwaliteit 2020-2021, die op twee momenten in het jaar 

wordt ingevuld door de directie. In deze vergadering worden de hoofdstukken 4 en 5 

besproken.  

 

Naar aanleiding van de onderdelen die in rood zijn aangegeven: 

− Hoofdstuk 4.1 B – punt 6: collegiale consultaties 

Judith licht toe dat het systeem er is, maar dat door de extra werkzaamheden door de 

coronacrisis de collegiale consultaties niet zijn uitgevoerd. Het is de bedoeling om dit in te 

bedden in de cyclus van Stichting LeerKracht.  

− Hoofdstuk 4.1 B – punt 8: interne audit 

Er wordt nog gezocht naar een goed moment om de interne audit uit te voeren. Judith 

zegt dat volgend schooljaar weer volop wordt gewerkt aan de schoolontwikkeling. Ze 

stelt voor om de audit in schooljaar 2022-2023 uit te voeren. De vergadering gaat 

akkoord. Dit wordt genoteerd als doel. Besluit 1 

− De laatste pagina, met de samenvatting duurzaam sturen op onderwijskwaliteit, wordt 

geschrapt of bijgewerkt.  

 

8. Schoolanalyse M-opbrengsten 2020-2021 

Judith zegt dat ze, gezien de coronacrisis, tevreden is over de M-opbrengsten. Het 

thuisonderwijs was voor een aantal ouders en kinderen een lastige situatie. Leerlingen die hier 

veel moeite mee hadden, zijn eerder naar school gehaald.  

 

Rekenen was dit jaar een speerpunt. Er is een nieuwe methode geïmplementeerd en de 

resultaten zijn verbeterd; de schoolambitie wordt gehaald. Er worden op groepsniveau 

aanpassingen gedaan in de aanpak van begrijpend lezen. Hopelijk wordt de schoolambitie 

bij de E-toetsen gehaald. 

 

9. Plaatsingsbeleid en intake nieuwe kleuters 

Judith geeft aan dat er een plaatsingsbeleid nieuwe kleuters is opgesteld, met als doel om 

nieuwe kleuters niet alleen in te delen op basis van geboortedatum en geslacht, maar ook 

op onderwijsbehoeften. Er is een nieuw intakeformulier ontwikkeld, op basis waarvan er vier 

evenwichtige kleutergroepen worden samengesteld.  

 

Naar aanleiding van het beleidsstuk: 

− Corien merkt op dat er ook aandacht moet zijn voor extra onderwijsondersteuning. 

Judith zal dit toevoegen aan de tekst.   

− Voelen ouders zich veilig genoeg om zo veel informatie over hun kind te door te geven?       
Judith zegt dat dat nog moet blijken. Er wordt gevraagd naar de eigenschappen van het 

kind en dat kunnen ouders makkelijk invullen. Na de indeling van de groepen worden 

ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht, waarbij het formulier als basis 

dient. Waarschijnlijk vinden de ouders het belangrijk dat de leerkracht hun kind leert 

kennen. 

− Er wordt gevraagd of het aantal wendagen is verlaagd.  

Judith bevestigt dit. Veel kinderen gaan naar de kinderopvang, waardoor de overgang 

minder groot is. Daarnaast werd een aantal van vijf of zes wendagen niet als heel handig 

ervaren.       
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Het bestuur stelt het document ‘Plaatsingsbeleid en intake nieuwe kleuters’ vast, met 

verwerking van de eerder genoemde wijziging. Besluit 2 

Het bestuur neemt graag kennis van de ervaringen van de nieuwe werkwijze. 

 

10. Concept Formatie 2021-2022 (personele bezetting) 

Aan de orde is een voorstel voor de vaste formatie voor het schooljaar 2021-2022.  

Het bestuur is van mening dat dit niet ter vaststelling hoeft te worden voorgelegd; de manier 

waarop personeelsleden worden ingezet is aan de directeuren. 

 

Judith geeft aan dat de formatie rond is. Het proces is vrij soepel verlopen.  

Otto vraagt of de twee tijdelijk benoemden per 1 juni en1 juli a.s. een maand eerder vast 

kunnen worden aangesteld. Dit heeft geen financiële consequenties. Het is een gebaar van 

vertrouwen en de aanstelling wordt eerder vastgelegd. Het bestuur gaat akkoord. Besluit 3 

 

11. Memo Nationaal Programma Onderwijs 

Door de overheid worden gelden beschikbaar gesteld voor herstel en ontwikkeling van het 

onderwijs tijdens en na corona: het Nationaal Programma Onderwijs.  

 

Judith zegt dat de directie nog in een verkennende fase zit en de contouren van het 

programma heeft geschetst, wat de doelen zijn, de globale kaders en op welke manier de 

gelden voor de school ingezet kunnen worden. Er komt een keuzemenu, maar die is nog niet 

beschikbaar. Ook wordt pas in juni duidelijk hoeveel geld er definitief beschikbaar wordt 

gesteld. Van de school wordt wel verwacht alvast plannen te maken. Wellicht komen er uit 

het team nog goede ideeën naar voren.  

 

Corien benadrukt dat het geen structureel geld is, maar een incidentele bijdrage. Het is de 

kunst om toch een structureel effect te creëren. Het blijkt dat de directie wel in die richting 

denkt. Het zou mooi zijn om die naderhand vast te kunnen houden.  

Otto zegt dat er een tendens zichtbaar is dat het geld voor een langere periode beschikbaar 

wordt gesteld, maar dit is nog lang niet zeker.  

 

Corien vraagt of het een verplichting is om het geld te gebruiken voor zomerscholen.  

Volgens Judith lijkt het erop dat dit niet het geval is. Gezien de hoge werkdruk waaronder het 

team het afgelopen jaar heeft gewerkt, is dit niet het eerste waaraan gedacht wordt. 
 

Er wordt opgemerkt dat er ook kinderen zijn die een grote leerwinst hebben geboekt en aan 

wie een extra en blijvende uitdaging geboden moet worden. Er wordt aan de directie 

gevraagd of in de plannen aandacht geschonken kan worden aan beide groepen.  

Judith bevestigt dat. Als er gewerkt wordt aan meer uitdaging voor de ene groep, wordt de 

leerkracht ontlast. Die kan dan weer aandacht schenken aan leerlingen die verlengde 

instructie nodig hebben.  

 

Het bestuur wacht de verdere ontwikkelingen en plannen rond het NPO af.  

 

D. Organisatie en bedrijfsvoering 
 

12. Functiebeschrijving bovenbouw ondersteuner 

Otto licht toe dat de functie bovenbouw ondersteuner officieel niet bestond, maar dat 

bevoegde leerkrachten op die manier ingezet worden in de groepen 6 t/m 8. Er is met 

betrokkenen gesproken over de omschrijving. De functiebeschrijving wordt na vaststelling 

toegevoegd aan het personeelshandboek. Er is geen sprake van uitbreiding van de formatie. 

 

Berend ziet dat in de beschrijving is opgenomen dat de ondersteuner bij afwezigheid en 

ziekte van groepsleerkrachten kan worden ingezet als groepsleerkracht. Hij vindt het positief 

dat dit zo duidelijk is vastgelegd.  
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Otto zegt dat hij bewust heeft toegevoegd dat dit een afweging van de directie is. Als 

andere functies herschreven worden, zal deze tekst ook opgenomen worden.  

 

Het bestuur stelt de functiebeschrijving bovenbouw ondersteuner vast. Besluit 4 

 

13. Inschrijving Kamer van Koophandel 

Otto deelt mee dat een aantal fouten bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is 

gecorrigeerd. De inschrijving is nu correct.  

 

14. Verkennend gesprek met gemeente De Ronde Venen inzake de VvE 

Nico deelt mee dat Peter, Otto en hijzelf een goed gesprek hebben gehad met Peter 

Hoogenboom van de gemeente De Ronde Venen. Aangegeven is dat het bestuur van Piet 

Mondriaan het beheer van het gebouw wil      voortzetten. Vanuit de gemeente was daar 

begrip voor. Een aantal zaken zal door de gemeente worden uitgezocht. Het was een 

positief gesprek en er is een vervolgafspraak gemaakt voor 19 mei a.s.  

           
Peter geeft aan dat er onduidelijkheid bestaat over de VvE. Zo worden er afspraken 

gemaakt om de buitenkant van het gebouw te schilderen, zonder dat de VvE daarvan op 

de hoogte is. In de praktijk geeft het niet veel problemen, maar het is goed dat het wordt 

uitgezocht.  

 

Het onderwerp wordt opnieuw geagendeerd voor de volgende vergadering. Actie 11      
 

E. Afsluiting 
 

15. Rondvraag 

Luchtinstallatie 

Otto deelt mee dat tijdens de meivakantie een luchtinstallatie op het schoolgebouw wordt 

geplaatst. Het luchtsysteem is dan up to date.  

 

Jaarverslag en jaarrekening 

Er wordt gevraagd hoe het proces rond de vaststelling van het jaarverslag en de 

jaarrekening verloopt.  

Otto zegt dat het jaarverslag voor tweederde deel gereed is. De jaarrekening is gereed en 

ligt nu bij de accountant. De verwachting is dat ze in de loop van mei voorgelegd kunnen 

worden aan het bestuur.  

Besloten wordt om het jaarverslag en de jaarrekening eerst voor te leggen aan de financiële 

commissie. Daarna kan het worden vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur. Actie 12      
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Gesprek met directeur 

Corien stelt voor om het tussentijdse gesprek met Judith te laten vervallen en een afspraak te 

maken in juni. Dan kan ook de 360 graden evaluatie aan de orde komen. Aldus wordt 

besloten. Actie 12      
 

Opleidingssessie 

Caroline noemt het voornemen van het bestuur om een opleidingssessie bij te wonen voor 

het kiezen van een wenselijke bestuursvorm. Dit kan gekoppeld worden aan een gezamenlijk 

etentje. Het is wenselijk om voor de opleidingssessie fysiek bij elkaar te komen. Besloten wordt 

dit uit te stellen en de ontwikkelingen rond de coronamaatregelen af te wachten. Actie 13      
 

Schoolkamp 

Judith zegt dat vandaag aan de ouders is gecommuniceerd dat het schoolkamp van groep 

8 door kan gaan. Dit kan veilig, omdat ze in de bossen zitten en de klassen gescheiden zijn. 

De vier begeleiders worden vooraf getest. Het kamp vindt direct na de meivakantie plaats.  

 

16. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.20 uur.  

 

 

ACTIELIJST per 22 april 2021 

 

Nr. Uit 

vergadering 

Actie Wie Wanneer Status 

1. 08-10-2020 Parameters werkgeverschap: 

toelichtende tekst bij 

geactualiseerde tabel.  

Judith Voor juni 2021, 

als deze weer 

besproken zal 

worden. 

 

2. 08-10-2020 Agenderen (geactualiseerd) 

taalbeleid en aannamebeleid 

Judith N.t.b. bestuurs-

vergadering in 

schooljaar 

2020-2021 

 

3a 

 

 

 

3b 

08-10-2020 

 

 

 

22-04-2021 

Realiseren E-Herkenning 

 

 

 

Bespreken of Otto een ruimere 

handelingsbevoegdheid binnen de 

kaders van de vigerende 

procuratiematrix kan krijgen.  

 

Otto, 

Nico, 

Corrien 

 

Bestuur 

z.s.m.  

4. 10-12-2020 ‘Digitale geletterdheid’ agenderen 

voor bestuursvergadering. 

Judith/ 

Caroline 

Eerste helft 2021 

 

 

5a 

 

 

 

5b 

10-12-2020 

 

 

 

10-12-2020 

Voorleggen van separate 

voorstellen voor voorgenomen 

investeringen. 

 

Voorleggen van voorstel voor 

agendering van separate 

investeringsvoorstellen. 

Otto 

 

 

 

Otto 

In 2021 

 

 

 

In 2021 

 

6. 11-02-2021 In de procuratiematrix een 

toelichting opnemen over de 

autorisatie van Nico.  

Otto   
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7.  22-04-2021 Rotatieschema bestuur aanpassen 

en opnieuw circuleren. 

Caroline z.s.m.  

8     
. 

22-04-2021 Uitzoeken of er spelregels zijn over 

het aantal termijnen dat een 

bestuurslid in functie kan blijven.  

 

Otto zsm  

9     
. 

22-04-2021 Procedure informele - en eindejaars 

gesprekken op papier zetten en 

voorleggen. 

 

Bestuur z.s.m.  

10     
. 

22-04-2021 Navragen wanneer de volgende 

MR-vergadering plaatsvindt en het 

bestuur informeren.  

 

Otto z.s.m.  

11. 22-04-2021 Informeren bestuur over overleg met 

gemeente over huisvesting. 

Otto, 

Peter, 

Nico 

24-06-2021  

12     
. 

22-04-2021 Jaarverslag en jaarrekening 

voorleggen aan de financiële 

commissie, daarna aan het bestuur 

 

Otto mei  

13     
. 

22-04-2021 Opleidingssessie en etentje 

organiseren. Ontwikkelingen corona-

maatregelen afwachten.  

 

Bestuur   

 

 

BESLUITENLIJST 22 april 2021 

 

.  Omschrijving Datum 

1. De Interne audit zal in schooljaar 2022-2023 uitgevoerd worden. 2022/2023 

2. Het bestuur stelt het document ‘Plaatsingsbeleid en intake nieuwe kleuters’ vast 22-04-2021 

3. Het bestuur gaat akkoord met het eerder vast aanstellen van twee tijdelijk 

benoemden per 1 juni en1 juli a.s. 
 

22-04-2021 

4. Het bestuur stelt de functiebeschrijving bovenbouw ondersteuner vast. 22-04-2021 

 

 


