
VERSLAG (DEFINITIEF)

Verslag Bestuursvergadering St. Primair Onderwijs Mondriaan Abcoude
Datum 24 juni 2021
Aanvang 19:30 uur
Locatie Online via GoogleMeet

Aanwezig
Van het bestuur Berend Plant (voorzitter), Corien van der Linden, Corrien Blom, Hans

Jansen, Caroline van Reedt Dortland, Peter Roelofs,
Afwezig Nico Veenman
Van de directie Judith Toering, Otto Staal
Notulist Yvonne Dijkema (Resumé)

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. 22 april 2021
Verslag
Naar aanleiding van de tekst:
− Punt 2, Actielijst, punt 3, Realiseren verruiming E-Herkenning:

De zin ‘..door Otto een onbeperkte financiële bevoegdheid te geven…’ wordt gewijzigd
in ‘.. door Otto een ruimere handelingsbevoegdheid te geven binnen de kaders van de
vigerende procuratiematrix’.

− Punt 6, Managementrapportage, Rollen en taken van IB en van directie:
De zin ‘Corrien vraagt of er nog een resultaat uit de bijeenkomst is gekomen.’ Wordt
gewijzigd in: ‘Corrien informeert naar de resultaten van de bijeenkomst.’

− Punt 9, Plaatsingsbeleid en intake nieuwe kleuters:
Bij het eerste aandachtsstreepje dient in de zin ‘Corrien merkt op dat er ook aandacht
moet zijn voor de zorgbehoeften.’ Het volgende te worden gewijzigd: de naam Corrien
moet zijn ‘Corien’ en ‘zorgbehoeften’ moet zijn ‘extra onderwijsondersteuning’.

− Punt 10, Concept Formatie 2021-2022 (personele bezetting):
Per abuis is het eerder vast aanstellen van twee tijdelijk benoemden niet vermeld als
besluit. Dit moet zijn Besluit 3. Het besluit onder punt 12 wordt gewijzigd in Besluit 4.

− Punt 11, Memo Nationaal Programma Onderwijs:
In de derde alinea dient de zin ‘Corien vindt het ingewikkeld…’ te worden gewijzigd in:
‘Corien benadrukt…’

− Punt 12, Functiebeschrijving bovenbouw ondersteuner:
Aan de eerste alinea wordt toegevoegd: ‘Er is geen sprake van uitbreiding van de
formatie.’

Met deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.

Naar aanleiding van de inhoud:
− Punt 2, verbetering duurzaamheid gebouw.

Hans pleit ervoor om bij duurzaamheid niet alleen te kijken naar de duurzaamheid van
het gebouw, maar ook dat het nadrukkelijk een integraal onderdeel moet zijn van het
onderwijs.
Otto en Judith bevestigen dat dit het geval is.

− Punt 6, Exploitatieresultaat Q1 2021:
De subsidie nieuwkomers is aangevraagd, maar nog niet gehonoreerd.

Actielijst
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Punt 3a Realiseren E-Herkenning. Dit wordt aangehouden.
Punt 3b Bespreken of Otto ruimere handelingsbevoegdheid kan krijgen binnen de kaders

van de vigerende procuratiematrix. Het bestuur bespreekt dit na afloop van de
vergadering. Naschrift: het bestuur heeft na de vergadering ingestemd met een
ruimere handelingsbevoegdheid voor Otto binnen de kaders van de vigerende
procuratiematrix. Besluit 1

Punt 6 In de procuratiematrix een toelichting opnemen over de autorisatie van Nico.
Dit is gebeurd. Otto zal de nieuwe matrix alsnog versturen. Actie 4

Besluitenlijst
− Zoals eerder in deze vergadering is besproken, zal Besluit 3 worden toegevoegd. Besluit 3

wordt Besluit 4.

3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

4. Bestuursvergaderingen 2021-2022
Voorgesteld wordt om in schooljaar 2021-2022 te vergaderen op de volgende data:
7 oktober, 16 december, 10 februari, 21 april en 30 juni.
De notulist kan niet aanwezig zijn op 7 oktober a.s. In principe wordt de vergadering verzet
naar 30 september a.s. Mocht dit niet lukken in verband met de planning rond de stukken,
dan wordt alsnog vergaderd op 7 oktober.

B. Bestuurlijke zaken

5. Managementrapportage
Aan de orde is de managementrapportage mei en juni 2021.

Naar aanleiding hiervan:
− Vacature bij personeel op inleenbasis (vakdocent muziek)

De vacature groepsleerkracht 1-2 is uitgezet op Meesterbaan en LinkedIn. Ook zoeken de
teamleden binnen hun eigen netwerk.

− Corona
Er zijn inmiddels nog meer versoepelingen doorgevoerd. Het dragen van mondkapjes in
het Piet Mondriaangebouw vervalt. Ook vervalt de cohortering van de groepen en er
kan daarom in school weer groepsdoorbroken worden gewerkt. Bij de tussenschoolse
opvang hangt het af van de beschikbaarheid van vrijwilligers of de cohortering volledig
kan vervallen.

Resultaten
− De resultaten van de eindtoets zijn goed, ondanks de lockdown. Het bestuur

complimenteert het team hiervoor.
Er zijn kleine bijstellingen geweest in de afgegeven schooladviezen, omdat er later
combinatie-adviezen zijn afgegeven. Op wereldoriëntatie zijn op alle onderdelen lagere
resultaten geboekt dan in voorgaande jaren en er zal kritisch gekeken worden naar de
huidige methode. Die legt de nadruk op de ontwikkeling van vaardigheden, terwijl
kennisontwikkeling ook belangrijk is. De scores, zoals vermeld in de
Managementrapportage, zijn iets gewijzigd door nieuwe invoer van toetsen. De scores
worden aangepast in de rapportage.

− Klacht
Er zijn geen aanvullende documenten ontvangen naar aanleiding van een klacht. Het
bericht van de klachtencommissie wordt afgewacht.

− Jaarplan
Er staat dat op de studiedag noodzakelijke interventies zijn bedacht. Het gaat hier om
werkvormen die wel of niet succesvol zijn gebleken.

− MR
De MR heeft bij de toezichthoudende bestuursleden geïnformeerd hoe het bestuur
aankijkt tegen de thema’s Duurzaamheid, Veiligheid en Gezondheid & voeding. Judith
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licht toe dat op de MR vergadering is gesproken over gezonde voeding. Op verzoek van
de oudergeleding is afgesproken aan dit onderwerp extra aandacht te besteden in de
Nieuwsbrief en de schoolgids.. Gezonde voeding is echter geen speerpunt in het
schoolplan 2020-2024.

− Directie Adviesgroep Passenderwijs
De school moet voor de herfstvakantie een geactualiseerd SOP indienen bij
Passenderwijs. Dit document wordt geagendeerd voor de volgende vergadering. Actie 5
Judith heeft namens de organisatie zitting in de DAG. Het bestuur schuift niet aan bij de
vergaderingen van Passenderwijs.

− Communicatie
Het bestuur complimenteert de directie met de wijze waarop de nieuwsbrieven zijn
opgesteld.

− Parameter algemeen
Er worden zeven arrangementen vermeld. Het gaat hier om leer- en/of
gedragsproblemen. Er zijn ook arrangementen voor hoogbegaafde kinderen.

− Premie Participatiefonds
Er staat dat de maandelijkse premie voor het Vervangingsfonds € 67.775 bedraagt. Dat
moet ongeveer € 6.775 zijn. Het Participatiefonds is bezig met het moderniseren van de
dienstverlening. De streefdatum om deze modernisering in te voeren is 1 augustus 2022.
Dit zal te zijner tijd geagendeerd worden voor de bestuursvergadering. Actie 6 

− Externe bezoeken directie
Op 22 juni heeft Judith, samen met een leerkracht, overleg gehad met Natuurvereniging
De Ruige Hof over duurzaamheid. Met leerlingen wordt een ‘klimaatpad’ ontwikkeld. Op
initiatief van de leerlingenraad is een plasticvrije dag georganiseerd.

6. Notitie Werkgeversparameters
Aan de orde is het document met werkgeversparameters, waarin is uitgewerkt wat de
organisatie aan personeel in huis heeft, of er opleiding nodig is en wat extern ingehuurd moet
worden.
Het document wordt voor kennisgeving aangenomen.

7. Notitie Nieuwe regelgeving Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
Aan de orde is een notitie over de nieuwe regelgeving per 1 juli a.s.
Caroline geeft aan dat ze hierover onder meer stukken van de PO-raad heeft bestudeerd en
licht toe dat de wet per 1 juli a.s. ingaat. Het is met name van belang kennis te nemen van
de nieuwe regels voor bestuur. Ook is het van belang dat de hoofdelijke aansprakelijkheid
goed geregeld is. De dekking van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is onlangs
aangepast waardoor deze hoofdelijke aansprakelijk is afgedekt. Er wordt een aantal kleine
wijzigingen voorgesteld. Aanpassing van statuten moeten notarieel worden vastgelegd. Het
is praktischer om de wijzigingen op te nemen in het managementstatuut en het
bestuursreglement.

In het document staan zes voorstellen voor wijzigingen.
− Voorstel 1: Akkoord.
− Voorstel 2: Akkoord
− Voorstel 3: Onder 10.4 dient in de eerste zin ‘uitvoerende’ te worden gewijzigd in

‘toezichthoudend’.
Onder 10.4 laatste zin dient het woord ‘moet’ te worden gewijzigd in

‘moeten’.
Met deze wijzigingen is het voorstel akkoord.

− Voorstel 4: Akkoord
− Voorstel 5: De Code Goed Bestuur wordt gevolgd. Het bestuur besluit dat bestuursleden

voor maximaal twee termijnen van ten hoogste vier jaar worden benoemd
Dit moet worden aangepast in de (notariële) statuten. Besluit 2
Dit moet ook worden aangepast in het managementstatuut. Daarna is het
voorstel akkoord.

− Voorstel 6: Het maximale aantal benoemingstermijnen en benoemingsduur moeten
worden aangepast in het bestuursreglement. Daarna is het voorstel akkoord.
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Publicatie van een aantal documenten wordt verplicht gesteld. Het rooster van aftreden en
de nevenfuncties van bestuursleden staan vermeld in het bestuursverslag, die ieder jaar op
de website wordt gepubliceerd. Wel moeten dan nog het managementstatuut en het
bestuursreglement worden gepubliceerd op de website. Actie 7
Een klokkenluidersregeling en de integriteitscode moeten nog wel worden opgesteld door de
directie, de PO-Raad heeft hiertoe handreikingen gepubliceerd. Na vaststelling kunnen deze
documenten ook op de website worden gepubliceerd. Actie 8

Afgesproken wordt dat Otto en Caroline gezamenlijk het aanpassen van het
managementstatuut en het bestuursreglement oppakken. Actie 9

8. Reglement beoordeling directie Stichting PriMA
Aan de orde is het reglement van de beoordeling van de directie. Er worden jaarlijks twee
officiële gesprekken gevoerd met de afzonderlijke directieleden.

Naar aanleiding hiervan:
− Punt 2, Samenstelling.

De samenstelling van de beoordelingscommissie wordt genoemd; deze bestaat uit de
voorzitter en het uitvoerend lid belast met de portefeuille Human Resources. Met hen
wordt het gesprek met Judith gevoerd. Er moet een aanvulling komen van degenen die
het gesprek met Otto voeren. Er zijn dus twee commissies.

− Punt 4, Bijeenkomsten en rapportages.
Artikelen 4.2 en 4.3 kunnen geschrapt worden.

Caroline zal deze wijzigingen doorvoeren. Actie 10

9. Memorandum gesprekkencyclus directie
Hans vindt dat de procedure redelijk zwaar is aangezet, in tegenstelling tot wat in de vorige
vergadering is besproken. Hij voelt niet voor aparte functionerings- en
beoordelings-gesprekken. Er zou eenmaal, aan het einde van het schooljaar, een formeel
gesprek gevoerd moeten worden, waarin zowel vooruit wordt gekeken als teruggeblikt. Dit
zou de naam evaluatiegesprek kunnen krijgen. Daarnaast staat dat het beoordelingsgesprek
eenzijdig is, maar een gesprek is per definitie een dialoog.
Judith heeft eerder aangegeven dat ze zich niet kan vinden in een vorm waarbij
het functioneringsgesprek gelijktijdig gecombineerd wordt met een 360 graden feedback die
als beoordeling wordt voorgelegd. Berend zegt dat daar op een doelmatige manier op is
gereageerd met het opstellen van dit reglement.

Er volgt discussie, waarna Berend concludeert dat de vergadering het erover eens is dat er
eenmaal per jaar een formeel gesprek wordt gevoerd, waarin wordt teruggekeken en de
plannen voor de toekomst worden besproken. Eenmaal in de twee jaar wordt de 360 graden
feedback daaraan toegevoegd. De term evaluatiegesprek kan gevoerd worden, al is het
niet alleen evalueren, maar ook vooruit kijken.
De vergadering gaat akkoord.
Caroline zal de tekst van het document hierop aanpassen en het document rondsturen.
Actie 11

C. Onderwijskundige zaken

10. Toelichting op uitkomsten tevredenheidsonderzoeken april 2021
De vergadering geeft aan dat de samenvatting een goed beeld geeft van de uitkomsten
van het tevredenheidsonderzoek. Geconcludeerd wordt dat ouders tevreden zijn, maar dat
de coronamaatregelen de participatie van ouders negatief heeft beïnvloed. Het personeel is
tevreden over de inzetbaarheid. Werkdruk en mentale en fysieke fitheid zijn
aandachtspunten. Leerlingen zijn tevreden.

Het document wordt verder voor kennisgeving aangenomen.
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11. Zien! analyse
Dit betreft de monitoring van de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen in de groepen
3 tot en met 8.
De score op welbevinden is iets lager dan in oktober. Op pestbeleving en veiligheidsbeleving
zijn de scores iets beter. Alle scores zijn ver hoger dan het landelijk gemiddelde.
De vergadering is blij met het resultaat.

Corien merkt op dat bij de conclusie twee getallen omgedraaid moeten worden: Het
welbevinden is minimaal gezakt van 3,27% naar 3,24%.

12. Notitie Digitale geletterdheid
Aan de orde is een notitie over digitale geletterdheid, waarin wordt aangegeven dat het
doel hiervan is dat leerlingen op eigen kracht leren functioneren in een samenleving waarin
digitale technologie en media een belangrijke plaats innemen.

Corrien vindt het een helder stuk, maar ze heeft het idee dat kinderen er al veel meer mee
bezig zijn dan in dit stuk wordt beschreven. Veel vaardigheden die kinderen al hebben
worden niet genoemd.
Judith beaamt dat. Er is voor gekozen om het onderdeel mediawijsheid als beleid vast te
leggen. Dit wordt nog verder uitgebreid.

De vergadering wacht de verdere uitwerking af.

13. Aannamebeleid
De eerder vastgestelde versie van het aannamebeleid wordt aangeboden voor hernieuwde
vaststelling. De praktijk leert dat het huidige aannamebeleid goed werkt.

Er staat dat bij afwijking van de afspraken rond tussentijdse instroom, dit met de MR zal
worden besproken. Dit zou ook met het bestuur besproken moeten worden.
De vergadering besluit tot vaststelling van het aannamebeleid met deze toevoeging.
Besluit 3

14. Schoolgids en Kleutergids
De schoolgids en de kleutergids staan op de agenda, maar zijn niet meegestuurd met de
vergaderstukken. Judith geeft aan dat er nog hard aan wordt gewerkt. Zodra het gereed is
zal ze de documenten alsnog toesturen.
Het agendapunt wordt aangehouden. Actie 12

D. Organisatie en bedrijfsvoering

15. Bestuursverslag 2020
Aan de orde is het bestuursverslag 2020.
Corrien is nog niet in de gelegenheid geweest om het stuk te lezen. Eventuele opmerkingen
zal ze deze week nog doorgeven.

Peter vraagt zich af of in het jaar 2020 de Code Goed Bestuur werd uitgevoerd. Als dat niet
het geval is, moet daar iets over worden opgenomen in het verslag.
Na discussie wordt geconcludeerd dat ook in 2020 wordt voldaan aan de Code Goed
Bestuur.

Het uitvoerend bestuur stelt het bestuursverslag 2020 vast. Het toezichthoudend bestuur keurt
het jaarverslag 2020 goed. Besluit 4

De vergadering complimenteert de directie en het team voor de geweldige prestatie die is
geleverd in het moeilijke coronajaar 2020.

16. Stand van zaken met overleg gemeente Piet Mondriaangebouw
(huisvesting en VvE)
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Otto, Peter en Nico zijn in gesprek met de gemeente over het Piet Mondriaangebouw. Er is
een VvE en er zijn zaken die onduidelijk zijn. Die worden op dit moment uitgezocht. Komende
maandag is er een vervolggesprek gepland.
Berend verzoekt om het bestuur na maandag te informeren over de ontwikkelingen, zodat
meer zicht wordt gekregen op de situatie. Actie 13

17. Nieuwe ventilatie en CO2-melders
Otto deelt mee dat de nieuwe ventilatiesystemen zijn geïnstalleerd. Hiermee heeft de school
een zeer goede ventilatiesituatie gerealiseerd.

E. Afsluiting

18. Rondvraag
Corien stelt voor om weer een presentje te verzorgen voor de teamleden. Dit is akkoord.
Actie 14

Ook het taalbeleid zal nog ongewijzigd ter vaststelling aan het bestuur worden voorgelegd.
Dit wordt geagendeerd voor de volgende vergadering. Actie 15

19. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.40 uur.

ACTIELIJST per 24 juni 2021

Nr. Uit
vergadering

Actie Wie Wanneer Status

1 08-10-2020 Realiseren E-Herkenning Otto,
Nico,
Caroline

Aanhouden

2a

2b

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

3
22-04-2021 Opleidingssessie en etentje

organiseren.
Bestuur Ontwikkelingen

corona
afwachten

4 24-06-2021 De aangepaste procuratiematrix
versturen.

Otto z.s.m.

5 24-06-2021 Op agenda: Geactualiseerde SOP Judith 30-09-2021

6 24-06-2021 Op agenda: Moderniseren
Participatiefonds (Pf) en
Vervangingsfonds (Vf); Otto regelt
een voorbereidende notitie

Otto Aanvang 2022

7 24-06-2021 Managementstatuut en het
bestuursreglement publiceren op de
website nadat deze zijn aangepast

Directie z.s.m.

8 24-06-2021 Opstellen van een
klokkenluidersregeling en een
integriteitscode

Directie z.s.m.

9 24-06-2021 Managementstatuut en
bestuurs-reglement aanpassen

Otto en
Caroline

z.s.m
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10 24-06-2021 Reglement beoordeling directie
stichting PriMA aanpassen

Caroline z.s.m.

11 24-06-2021 De tekst van het memorandum
gesprekkencyclus directie
aanpassen en versturen.

Caroline z.s.m

12 24-06-2021 Op agenda: Schoolgids en
Kleutergids

Judith 30-09-2021

13 24-06-2021 Het bestuur informeren over de
ontwikkelingen rond huisvesting en
VVE.

Nico,
Peter en
Otto

14 24-06-2021 Presentje voor de teamleden
verzorgen

Corien

15 24-06-2021 Op agenda: vaststelling taalbeleid Judith 30-09-2021

BESLUITENLIJST 24 juni 2021

Nr. Omschrijving

1 Het bestuur is akkoord met een ruimere handelingsbevoegdheid voor Otto binnen de
kaders van de vigerende procuratiematrix.

2 Het bestuur besluit dat bestuursleden voor maximaal twee termijnen van ten hoogste
vier jaar worden benoemd.

3 De vergadering besluit tot vaststelling van het aannamebeleid, met de toevoeging
dat afwijkingen van de afspraken rond tussentijdse instroom met het bestuur
besproken worden.

4. Het uitvoerend stelt het bestuursverslag 2020 vast. Het toezichthoudend bestuur keurt
het jaarverslag 2020 goed.
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