
VERSLAG (DEFINITIEF)

Verslag Bestuursvergadering St. Primair Onderwijs Mondriaan Abcoude
Datum 16 september 2021
Aanvang 19:30 uur
Locatie Piet Mondriaan

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

20.00 – 21.00 uur), Hans Jansen, Caroline van Reedt Dortland, Nico
Veenman

Afwezig Peter Roelofs
Van de directie Judith Toering, Otto Staal
Notulist Yvonne Dijkema (Resumé)

A. Opening

1. Opening en vaststelling agenda
Berend heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vergadering, besluitenlijst en actielijst d.d. 24 juni 2021
Verslag
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van de inhoud:
− Punt 2, Exploitatieresultaat Q1 2021:

De aanvraag subsidie nieuwkomers is gehonoreerd en het geld is ontvangen.
− Punt 5, Plasticvrije dag:

Er zijn vijf tot zes zakken met plastic opgehaald, terwijl dat er vorig jaar zestien tot
zeventien waren. Het gebruik van plastic is dus verminderd.

Actielijst
Naar aanleiding van de actielijst:
Punt 5 SOP actualiseren.

Judith pakt dit morgen op. Ze streeft ernaar om het voor haar vertrek af te ronden.
Punt 9 Managementstatuut en bestuursreglement aanpassen.

Door plaatsing van het managementstatuut  op de website (aangepast naar
aanleiding van de vergadering van 24 juni 2021) wordt voldaan aan de wet. Hans en
Peter gaan nog in gesprek met Otto en andere betrokkenen om te spreken over de
aangegeven knelpunten. Actie 5b Daarna zal het bestuur hierover spreken. Actie 5c

Besluitenlijst
De besluitenlijst geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen.

B. Bestuurlijke zaken

3. Managementrapportage
Aan de orde is de managementrapportage juli, augustus en september 2021.

Naar aanleiding hiervan:
− Personeel

Er is een intern begeleider aangesteld per 1 november a.s.  Het is niet gelukt om de
vacature van leerkracht voor groep 1/2 in te vullen, maar het probleem is tot januari
intern opgelost. Waarschijnlijk ontstaat er dan nog meer vacatureruimte door de
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instroomgroep. Vacatures worden zo spoedig mogelijk uitgezet. Er is nog een kandidaat
in portefeuille die misschien vanaf januari drie dagen zou kunnen werken. Judith neemt
contact op met deze persoon.

− Corona
Vorige week moest een klas in quarantaine, maar dit duurde niet lang. De leerlingen
konden zich snel laten testen en, buiten de ene positieve leerling, werd iedereen negatief
getest. De ouders van de positieve leerling hebben toestemming gegeven voor het
noemen van de naam richting de andere ouders uit de klas.

− Onderwijskundige ontwikkelingen
Vanwege de directiewisseling is besloten om het leerteam Ouderbetrokkenheid nog niet
aan het begin van het schooljaar op te starten. Afgesproken is dat dit door de nieuwe
directeur wordt opgepakt.

− NPO-gelden
Een probleem bij het inzetten van deze gelden is het lerarentekort.  Er is een verrijdbaar
digibord gekocht waarmee in het theater aan kleine groepjes leerlingen onderwijs
gegeven wordt. Daarnaast zijn er nog een aantal plannen in ontwikkeling. In het najaar
zal een compleet plan met betrekking tot de NPO-gelden worden gepresenteerd aan
het bestuur. Actie 6 Voor die tijd moet de MR nog instemming verlenen.

− Parameters bedrijfsvoering
Het ziekteverzuimpercentage loopt terug.
Het leerlingaantal is stabiel. De verwachting is dat er per 1 oktober 380 leerlingen zijn. De
beperking voor het toelaten van meer leerlingen zit in het aantal lokalen.

− AVG
Het onderzoek door de ingehuurde externe controleur loopt. Het rapport wordt
geagendeerd voor de volgende vergadering. Actie 7

− Exploitatie
Er is momenteel een positief resultaat, terwijl de begroting een negatief bedrag laat zien.
Er wordt geprobeerd om het geld goed uit te geven, maar er worden veel NPO-gelden
ontvangen die nog niet uitgegeven kunnen worden en er zijn vacatures. De reserves zijn
aan de hoge kant, maar vallen nog binnen de normen.

4. Klachtafhandeling
Het bestuur heeft op 5 juli een goed en verhelderend gesprek gehad met klager, waarin die
de kern van de klacht nog eens heeft toegelicht. Er is een aantal afspraken gemaakt, onder
meer dat de klachtenprocedure op de website en in de schoolgids wordt aangescherpt. Dat
is inmiddels gebeurd. Klager heeft aangegeven dit gesprek met het bestuur en de daaruit
vloeiende afspraken op prijs te stellen en heeft dit ook zo doorgegeven aan de
Onderwijsgeschillencommissie. Eind juli heeft de Geschillencommissie laten weten dat de
klacht met dit gesprek tussen bestuur en klager formeel is afgehandeld. De
Geschillencommissie heeft het dossier gesloten.

5. Oplossing interim periode 1 oktober – 1 december
Berend licht toe dat het bestuur in augustus met de personeelsgeleding van de MR en Otto
heeft gesproken over de invulling van de interim periode. Judith vertrekt per 1 oktober en
Martine kan op 1 december 2021 starten als algemeen directeur van de OBS Piet Mondriaan.
Wel heeft Martine aangegeven vanaf 1 oktober 2021 één dag per week beschikbaar te zijn
voor de Piet Mondriaanschool (zij werkt vier dagen per week voor de Hogeschool van
Amsterdam). Het bestuur heeft twee opties voorgelegd aan de PMR en Otto: gedurende
twee maanden een interim-directeur aanstellen of oplossen binnen het team waarbij Martine
iedere vrijdag aanwezig zal zijn. Vanuit de gedachte dat het een beleidsarme periode zal
zijn, is unaniem gekozen voor de tweede optie.

Otto licht toe dat hij inmiddels met bijna alle leerkrachten heeft gesproken en zij willen
bijdragen in de uitvoering van de taken die er liggen. Bijna alles wordt onderling opgepakt
en verdeeld. De vervanging bij ziekte van een leerkracht is een belangrijk knelpunt. Hiervoor
heeft een werkgroep uitgewerkt wie gebeld kan worden als iemand uitvalt. Een medewerker
is hier vijf dagen in de week verantwoordelijk voor en zal dit vooral telefonisch oppakken.
Het bestuur reageert positief op deze aanpak.
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Otto is in de interim periode directeur, waarbij Martine tot 1 december een dag in de week
aanwezig zal zijn.
Otto vindt het belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn en er afstemming is over het dragen
van verantwoordelijkheid: wat in overleg moet en waar hij zelf direct kan handelen.
Berend bevestigt dat de waarnemend directeur, van 1 oktober tot 1 december a.s., de rol
van directeur heeft. Waar zich een probleem voordoet dat verstrekkende gevolgen kan
hebben, overlegt hij met Martine. Otto kan zich vinden in deze afspraak.
Voor het bespreken van randvoorwaarden rond de uitvoering van zijn eigen
werkzaamheden, zal Otto telefonisch contact opnemen met Berend. Actie 8a Daarna zal
Berend de praktische afspraken bespreken met Martine. Actie 8b

6. Overdracht aan nieuwe directeur
Judith geeft aan dat ze inmiddels een mail heeft gestuurd aan Martine met betrekking tot de
overdracht. Ze is bezig met een overdrachtsdossier, waarin ze alle zaken opneemt die
momenteel spelen. Er zal een overdrachtsmoment zijn en daar is Otto ook bij aanwezig.

7. Reglement beoordelingscommissie en gesprekkencyclus directie
Aan de orde is het Reglement Boordelingscommissie Directie van de Stichting PriMA (versie
05-07-2021.

Naar aanleiding hiervan:
− Artikel 2.2: ‘bheer’ moet zijn: ‘beheer’.
− De artikelen 2.3 t/m 2.4 zijn niet relevant, omdat de samenstelling van de

beoordelingscommissie rolgebonden (portefeuillegebonden) is. Deze artikelen worden
geschrapt.
In artikel 1 zal een verwijzing hiernaar worden opgenomen.

− Artikel 2.5: De benoemingstermijn is niet relevant, dit is rolgebonden. Een evaluatie wordt
niet zinvol geacht. Het artikel wordt geschrapt.

− Artikel 3.3: Het woord ‘functioneringsgesprekken’ moet zijn: ‘gesprekken’.
− Artikel 3.7 en 3.8: Hierin wordt de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een

schriftelijk profiel en de wervingsprocedure gelegd bij de beoordelingscommissie. Dit is
niet correct. De verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur. De artikelen worden geschrapt.

− Artikel 4.1: ‘De beoordelingscommissie komt ten minste tweemaal per jaar bijeen.’
Dit is niet correct. Er is één formeel gesprek met een verslag en tussendoor is er de
mogelijkheid voor het voeren van informele gesprekken.

Aan de orde is het memorandum Gesprekkencyclus Directie
Dit geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen.

Caroline zal de beide stukken aanpassen en nog een keer rondsturen, waarna ze worden
vastgesteld. Actie 9

8. Vacature nieuwe penningmeester
Aan de orde is de vacaturetekst penningmeester, opgesteld door Corrien.
Ze licht toe dat ze de tekst in het blauw heeft aangepast en kritisch heeft gekeken naar de
competenties die nodig zijn voor een penningmeester.

Na overleg wordt vastgesteld dat naast het kopje ‘competenties’ ook een kopje ‘taken’
wordt toegevoegd. Daar valt onder dat de penningmeester sparringpartner is van de
directeur Financiën & Beheer.

Corrien merkt op dat het getalsmatig mogelijk is dat een nieuw bestuurslid (groot)ouder is
van een kind dat op Obs Piet Mondriaan zit.

De vacaturetekst wordt met de genoemde wijzigingen vastgesteld.
Corrien en Caroline werken het document verder uit. Actie 10 Verspreiding gebeurt via de
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Groene Venen, website van de school, LinkedIn en het netwerk van de bestuursleden.

C. Onderwijskundige zaken

9. Schoolgids en Kleutergids
Naar aanleiding van de schoolgids worden de volgende opmerkingen gemaakt:
− Pag. 5: ‘Studiedagen 2020-2021’ moet zijn: ‘Studiedagen 2021-2022’
− Pag. 13: De naam van de nieuwe intern begeleider moet nog worden ingevuld.
− Pag. 16: In de eerste alinea dienen de twee zinnen ‘In schooljaar 2019-2020…

bestuursleden toegetreden’ te worden geschrapt.
− Pag. 40: Naar aanleiding van feedback van het bestuur is de tekst over de

klachtenregeling aangepast.

Met deze aanpassingen worden de Schoolgids en de Kleutergids vastgesteld. Besluit 1

10. Schoolanalyse E-opbrengsten 2020-2021
Judith geeft aan dat er eigenlijk geen achterstanden zijn. Zij voegt toe dat de ontvangen
subsidie voor corona-achterstanden vooral wordt ingezet bij leerlingen die voor de
coronaperiode al moeite hadden met bepaalde onderdelen. Zij hebben het lastiger gehad
tijdens de lockdownperiode en ontvangen extra ondersteuning.

Corien merkt op dat rekenen al langer een aandachtspunt is. Zou dit breder en meer
structureel opgepakt moeten worden?
Judith geeft aan dat dit al wordt gedaan. Leerkrachten zijn dit jaar intensief bezig geweest
met de nieuwe rekenmethode. Komend jaar wordt ingezet op verrijking. De rekenspecialist
heeft samen met het leerteam rekenen een plan gemaakt. De rekenspecialist wordt vanuit
de NPO-gelden een extra dag ingezet, om in de leerjaren 4 en 5 de instructie door de
leerkracht te observeren en waar nodig te versterken.

11. Evaluatie jaarplan 2020-2021
De vergadering geeft aan dat de evaluatie van het jaarplan een prettig te lezen document
is en een goed beeld geeft. Het geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen.
Het document wordt voor kennisgeving aangenomen.

12. Aanzet jaarplan 2021-2022
Judith licht toe dat ze het woord ‘aanzet’ heeft gebruikt, om de nieuwe directeur de ruimte
te bieden om hier verder in te werken. De onderwerpen die zijn beschreven zijn de dingen
die nu lopen en voortkomen uit het vorige jaarplan. Ze heeft het met alle leerteams
besproken.
Bij het Versnellersprogramma Stichting Leerkracht staat de maand januari in rood
aangegeven. Voor de zomer is een intakebijeenkomst geweest, maar omdat zowel de
directeur als de IB-er weg zijn, is besloten te wachten tot de nieuwe directeur en de nieuwe
IB-er werkzaam zijn. Toch blijkt nu al dat door de bordsessies de bijeenkomsten doelgerichter
worden opgepakt door het scheiden van organisatorische en onderwijsinhoudelijke zaken.

De verschillende onderdelen in dit jaarplan zijn besproken met de betrokkenen. Judith gaat
het nu teambreed delen.
Het document wordt verder voor kennisgeving aangenomen.

13. Taalbeleid
Judith licht toe dat dit document opnieuw wordt aangeboden, maar dat er in het afgelopen
jaar niet naar is gekeken. Het beleid is wel uitgevoerd.  Bij begrijpend lezen is besloten om de
tekstindeling van Nieuwsbegrip aan te passen, omdat de leerlingen van de Piet Mondriaan
regelmatig al eerder een hoger tekstniveau aankunnen dan volgens Nieuwsbegrip
aangeboden mag worden. Judith heeft dit met het   leerteam lezen besproken en in het
team zijn nieuwe afspraken gemaakt. Daarna heeft de intern begeleider het onderwijsplan
voor begrijpend lezen op dit punt aangepast.
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Hans zegt dat hij bij de analyse van de eindtoetsen leest dat bij technisch lezen de
doelstellingen niet worden gehaald. Dan zou hij verwachten dat het beleidsplan hierop zou
worden aangepast.
Judith zegt dat meer wordt gedaan aan leesbevordering. Dit is in het onderwijsplan
technisch lezen opgenomen en zou ook nog in dit beleidsplan opgenomen kunnen worden.

De vergadering vraagt zich af hoe dit beleidsplan zich verhoudt tot de onderwijsplannen.
Dit is ook voor Judith niet duidelijk. Ze heeft het idee dat het beleidsplan iets uit het verleden
is, maar dat alles is vastgelegd in de onderwijsplannen.
De vergadering is van mening dat het taalbeleidsplan niet vastgesteld moet worden, maar
dat aan de nieuwe directeur de overweging wordt meegegeven of dit beleidsplan
gehandhaafd moet worden. Actie 11

D. Organisatie en bedrijfsvoering

14. Notitie VvE
Aan de orde is een notitie over de afspraken die in 2015 over de huisvesting en de
bekostiging zijn gemaakt. In 2015 heeft een grote verbouwing aan het Piet
Mondriaangebouw plaatsgevonden. Diverse lokalen en nevenruimten zijn aangebouwd.
Ook is er intern verbouwd en verhuisd. Het schoolbestuur heeft hiervoor een forse geldelijke
investering gedaan, groot € 500.000. In ruil hiervoor mag zij de huur en servicekosten van de
bibliotheek en Kind & Co innen en behouden. In 2025 expireert deze situatie en zullen op de
begrotingen vanaf 2025 tenminste de huurbaten vervallen van Kind & Co en de Bibliotheek.
De uitgaven zullen dan ook minder zijn, omdat iedereen de eigen kosten (zoals
schoonmaakkosten) voor zijn rekening neemt.

Inmiddels zijn er twee gesprekken gevoerd met de gemeente, waarin is doorgevraagd naar
de details van de afspraken. De stichting zal in ieder geval met de gemeente de rol en
bevoegdheden van de VvE na 2025 bespreken en ook de vervlechting en gezamenlijk
gebruik van ruimten.

Hans leest dat in 2015 de afspraak is gemaakt dat bij groei geen extra vierkante meters
kunnen worden geclaimd bij de gemeente. Hij vraagt toelichting.
Otto zegt dat dit notarieel is vastgelegd en dat iedereen zich hierop beroept. Het is een
afspraak over vierkante meters, niet over geld. Daarnaast is de gemeente bij wet
verantwoordelijk voor voldoende onderwijshuisvesting, mocht er een grote toename van
leerlingen zijn.

De vergadering vindt het een informatief stuk. Het onderwerp wordt opnieuw geagendeerd
voor de bestuursvergadering in januari. Actie 12

15. RvT / Commissie Financiën inzake accountantsverslag 2020
Otto zal in de tweede of derde week van oktober een datum plannen met Hans en Nico
voor overleg inzake het accountantsverslag over 2020. Actie 13

E. Afsluiting

16. Rondvraag
VOG
Otto deelt mee dat hij een schrijven van het ministerie heeft ontvangen, omdat de
accountant heeft geconstateerd dat een bewijs van goed gedrag te laat is ingeleverd. Na
onderzoek is geconstateerd dat dit een secretaresse betreft, die op de eerste schooldag is
begonnen. Twee weken daarna is het bewijs ontvangen.

Afscheid Judith
Berend bedankt Judith namens het bestuur voor haar inzet en voor de prettige
samenwerking. Hij concludeert dat Judith de school goed heeft geleid in een moeilijke tijd en
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overhandigt haar een bos bloemen en een presentje. Judith geeft aan dat ze de
ondersteuning en het meedenken door het bestuur heeft gewaardeerd.  Corien geeft aan
dat zij en Berend ter afsluiting nog graag een afspraak met Judith inplannen in Naarden.

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

ACTIELIJST per 16 september 2021

Nr. Uit
vergadering

Actie Wie Wanneer Status

1a

1b

10-12-2020

10-12-2020

Investeringen
Voorleggen van separate voorstellen
voor voorgenomen investeringen.

Voorleggen van voorstel voor
agendering van separate
investeringsvoorstellen.

Otto

Otto

In 2021

In 2021

2
22-04-2021

Bestuur
Opleidingssessie en etentje
organiseren.

Bestuur

3 24-06-2021
SOP
Actualiseren Judith 30-09-2021

4 24-06-2021
Participatie- en Vervangingsfonds
Op agenda: Moderniseren
Participatiefonds (Pf) en
Vervangingsfonds (Vf); Otto regelt
een voorbereidende notitie.

Otto Aanvang 2022

5a

5b

5c

24-06-2021

16-09-2021

16-09-2021

Managementstatuut en
bestuursreglement
Publiceren naar aanleiding van
bestuursvergadering
In gesprek met betrokkenen over de
aangegeven knelpunten m.b.t. het
managementstatuut en
bestuursreglement.
Het bestuur bespreekt
terugkoppeling van Hans en Peter

Directie

Hans /
Peter

z.s.m.

z.s.m.

16-12-2021

6 16-09-2021 Plan NPO-gelden
Op agenda

Directie 16-12-2021

7 16-09-2021
Rapport AVG
Op agenda

Directie
16-12-2021

8a

8b

16-09-2021

16-09-2021

Interim periode
Telefonisch contact opnemen met
Berend voor het bespreken van de
randvoorwaarden rond de
uitvoering van taken tijdens de
interim periode.
Praktische afspraken bespreken met
Martine.

Otto

Berend

z.s.m.

z.s.m.

9

16-09-2021

Reglement beoordelingscommissie
en Gesprekkencyclus Directie
Beide stukken aanpassen en nog
een keer rondsturen.

Caroline z.s.m.
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10
16-09-2021

Vacaturetekst penningmeester
Tekst uitwerken. Corrien /

Caroline
z.s.m.

11
16-09-2021

Taalbeleidsplan
Aan nieuwe directeur in overweging
geven of dit beleidsplan
gehandhaafd moet worden.

Bestuur

12
16-09-2022

VvE
Op agenda 10-02-2022

13 16-09-2021 Commissie Financiën
Afspraak plannen met Hans en Nico
voor overleg inzake het
accountantsverslag over 2020.

Otto Tweede of
derde week
van oktober.

BESLUITENLIJST 16 september 2021

Nr. Omschrijving

1 De Schoolgids en de Kleutergids worden vastgesteld.
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