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VERSLAG (CONCEPT) 
 

Verslag  Bestuursvergadering St. Primair Onderwijs Mondriaan Abcoude 

Datum   21 december 2021 

Aanvang  19:45 uur 

Locatie   Online 

 

 

Aanwezig 

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

Jansen, Caroline van Reedt Dortland, Nico Veenman, Peter Roelofs 

Van de directie Martine Koomen, Otto Staal 

Notulist   Yvonne Dijkema (Resumé) 

 

 

A. Opening 
 

1. Opening en vaststelling agenda 

Berend heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.  

 

2. Verslag vergadering, besluitenlijst en actielijst d.d. 1 november 2021 

Verslag  

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

Naar aanleiding van de inhoud: 

− Pag. 2, punt 3, Managementrapportage: 

Onder het punt Veiligheid staat dat Otto een nieuwe aanvraag gaat indienen voor een 

zebrapad bij het Sporthuis Abcoude.  

Otto zegt dat dit nog niet is gebeurd, omdat de hernieuwde  aanvraag de bevindingen 

meeneemt uit het verkeersproject dat de afgelopen drie dagen werd georganiseerd.  

− Pag. 3, punt 6, Overleg met de MR: 

Berend heeft nog geen contact gehad met de voorzitter om te vragen om het bestuur 

tweemaal per jaar uit te nodigen voor overleg.  Dit zal hij alsnog oppakken.  

Martine geeft aan dat ze het belangrijk vindt dat de MR en het bestuur elkaar goed 

kunnen vinden. Dan kan er in geval van commotie snel geschakeld worden.  Het is 

belangrijk dat de vraag om overleg op korte termijn wordt gesteld.  

 

Naar aanleiding van de actielijst:  

Punt 1a/b Investeringsvoorstellen 

  Otto stelt voor om beide actiepunten te laten vervallen en te vervangen voor  

een separaat voorstel voor investering in zonnecellen in 2022. Andere 

investeringen worden meegenomen in de reguliere begroting 2022. (actie 5) 

Punt 3a/b/c Managementstatuut en bestuursreglement  

  Hier wordt aan gewerkt. Het actiepunt blijft staan.   

Punt 5  Taalbeleidsplan 

Martine deelt mee dat dit wordt meegenomen in beleid dat herzien gaat 

worden. Ze komt er op terug. Het punt kan van de actielijst.  

Punt 7  Commissie Financiën 

Er is overleg geweest tussen Hans, Nico en Otto over het accountantsverslag 

2020. Hans geeft aan dat er slechts één punt van aandacht was en dat was 

een VOG die niet op tijd was ontvangen. Het blijkt dat de accountant niet kijkt 

naar alles wat met de interne beheersing te maken heeft, omdat die 

verantwoordelijkheid volledig bij het bestuur ligt. Hij stelt voor om dit een keer 

te bespreken met bureau Meppel, in aanwezigheid van de accountant. Nico, 

Otto en hijzelf zullen ook bij dit overleg aanwezig zijn. Het bestuur vindt dit een 

goed idee. (actie 6) 

Punt 10  Vergaderstukken 
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Berend verzoekt om in het vervolg een papieren versie van de 

vergaderstukken naar zijn huisadres te sturen. Dit wordt toegezegd.  

 

3. Mededelingen 

Berend zegt dat het bestuur heeft gesproken over de mogelijke wijziging van het 

Managementstatuut. Dit overleg is nog niet afgerond. Peter merkt op dat Hans en hij met 

Martine en Otto hebben gesproken en dat dat heeft geleid tot een notitie over het 

Managementstatuut.  

Otto geeft aan dat hij vindt dat de woordkeus en de samenvatting van het document niet 

helemaal recht doen aan de zaken zoals ze zijn besproken. Hij vraagt wanneer het 

besproken gaat worden. 

Hans stelt voor om aan het einde van de vergadering hierover als bestuur te spreken. Daarna 

kan het teruggekoppeld worden naar Martine en Otto en hebben zij de gelegenheid om te 

reageren. Uiterlijk wordt in de volgende vergadering vastgesteld hoe ermee wordt 

omgegaan. (actie 7) 

 

 

B. Bestuurlijke zaken 
 

4. Managementrapportage 

Aan de orde is de managementrapportage oktober, november en december 2021.  

− Personeel: 

Er zijn geen vacatures. Dat is een compliment waard. Er is enthousiast gebruik gemaakt 

van verschillende netwerken, onder andere die van Martine. Het geld voor een 

advertentie is niet uitgegeven, maar omgezet in bonussen voor leerkrachten die 

personeel aanbrachten. De totale kosten bedroegen € 850.  

− Schoolleidersregister: 

Inschrijving in het lerarenregister wordt afgeschaft. De herregistratie voor directeuren is er 

nog wel, maar dit is eenmaal in de vijf jaar geworden in plaats van eenmaal in de vier 

jaar.  

− Corona: 

Na de sluiting van de school wegens corona vlak voor de kerstvakantie zitten er tussen de 

veertig en vijftig leerlingen per dag in de noodopvang. Dit was eerder bij eerdere 

schoolsluitingen door corona meer. Dat komt omdat de kwetsbare kinderen nu niet naar 

school komen, omdat er geen onderwijstijd is.  

Verder wordt geanticipeerd op de situatie dat de school ook na de kerstvakantie nog 

gesloten moet blijven. Als op 10 januari online les moet worden gegeven, dan kan 

daarmee meteen gestart worden.  

De kerstviering is een week naar voren gehaald. Dit keer is gebruik gemaakt van de 

catering door een restaurant (broodjes met (kip)worstjes en poffertjes). Ook konden de 

kinderen zelf tosti’s maken. Leraren en kinderen waren enthousiast.  

− Plaatsingen 2022-2023: 

Er zijn nog maar vier plekken beschikbaar voor volgend schooljaar. Dit is weinig. Er is altijd 

veel belangstelling voor de Piet Mondriaanschool. Het blijkt dat sommige ouders niet voor 

de Piet Mondriaan kiezen, omdat er geen plek is op de BSO. Dit is jammer, omdat de Piet 

Mondriaan nu juist graag een totaalpakket wil bieden (school en BSO in een gebouw). 

Martine heeft inmiddels een afspraak gemaakt met de regiomanager om hierover te 

praten. 

− TSO: 

In de rapportage staat dat de evaluatie inmiddels heeft plaatsgevonden, maar dit is 

uitgesteld vanwege corona.  

− Schooladviezen: 

Het aantal adviezen havo/vwo en vwo is groot en ook gegroeid ten opzichte van 

voorgaande jaren. Martine geeft aan dat er goed gekeken wordt of er niet te 

behoudend wordt geadviseerd, vooral ten aanzien van jongens en kinderen die thuis 

minder ondersteuning krijgen.   
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− Parameters bedrijfsvoering: 

De directie gaat in het rekenkundige formatieplan (februari '22) kijken naar de 

verhoudingen tussen OP, Directie en OOP. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, ook 

voor de lange termijn in verband met het eindigen van de NPO-gelden in 2023. Te zijner 

tijd zal een voorstel worden neergelegd bij het bestuur.  

− Staat van baten en lasten: 

Het beeld klopt, maar er blijkt een rekenfout in te staan. Het afgeronde resultaat is € 2 

miljoen in plaats van € 1 miljoen. Er zijn heel veel extra inkomsten ontvangen. Ondanks 

extra uitgaven is het niet gelukt om een negatief resultaat te behalen.   

− Verkeer: 

De actiedagen op 13,14 en 15 december zijn doorgegaan. Het was een mooi traject met 

gemeente (afdeling Verkeer en BOA’s), politie en de Piusschool. Binnenkort worden de 

resultaten gedeeld. 

Met betrekking tot het gewenste zebrapad is het goed om op te trekken met het bestuur 

van Sporthuis Abcoude. Otto neemt dit op zich. (actie 8) 

 

5. Vacature penningmeester 

Caroline zegt dat de vacature inmiddels in de krant heeft gestaan. Er zijn eigenlijk geen 

geschikte reacties op geweest. Wellicht moet er in de eigen netwerken gekeken worden.  

 

Besloten wordt om de invulling van de functie niet te overhaasten. Nico is bereid om ter 

overbrugging nog een tijdje aan te blijven. 

 

Het punt wordt aangehouden.  

 

6. Opleidingsmiddag bestuur 

Het punt wordt aangehouden.  

 

C. Onderwijskundige zaken 
 

7. Analyse sociale veiligheid (Zien!) 

Martine deelt mee dat de gedragsspecialist de voorliggende analyse heeft opgesteld. Op 

de meest punten scoort de Piet Mondriaan beter dan het landelijk gemiddelde. Bij twee 

punten scoort de Piet Mondriaan iets minder hoog: ‘Andere kinderen doen mij pijn’ en 

‘Andere kinderen schelden mij uit’. Dit is besproken met de kinderen die dit hadden ingevuld. 

De analyse laat zien dat de sfeer over het algemeen goed en veilig is met weinig incidenten.  

  

Peter vraagt naar de vervolgactiviteiten bij groepen waar de resultaten iets minder gunstig 

zijn.  Martine licht toe dat de gedragsspecialist veel in de groepen is om te zien wat er 

gebeurt en om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt. Ze heeft gesprekjes met 

kinderen en er zijn coachingsgesprekken met de leerkracht.  

 

Caroline vraagt naar de terugkoppeling aan de TSO. Martine licht toe dat de 

gedragsspecialist tussendoor gesprekken heeft met de TSO-coördinator. Dit betreft de 

dagelijkse gebeurtenissen. Daarna is er weer terugkoppeling aan de leerkrachten.  

 

8. Checklist Onderwijskwaliteit 

Aan de orde is de Checklist Duurzaam Sturen op Onderwijskwaliteit, versie schooljaar 2021-

2022. In december 2021 worden de hoofdstukken 1, 2 en 3 ingevuld. In april 2022 worden de 

hoofdstukken 4 en 5 ingevuld.  

 

Martine licht toe dat ze in de tekst heeft aangegeven wat ze heeft aangepast. Veel dingen 

zijn zoals ze zijn en hoeven niet steeds opnieuw beschreven te worden. Het was wel goed om 

door het document te lopen en te kijken wat is bijgesteld en herzien in het afgelopen jaar. Er 

is niet veel aangepast. Het burgerschapsplan en het veiligheidsplan zijn niet besproken in 

eerdere vergaderingen. Dat heeft ze meteen opgepakt.  
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Het bestuur bespreekt het document uitgebreid met de directie, die verschillende punten 

nog verduidelijkt.  
 

D. Organisatie en bedrijfsvoering 
 

9. Rapport AVG 

Aan de orde is de rapportage van bureau Strict over het onderzoek naar de naleving van de 

AVG-wetgeving. De aanbevelingen zullen in het voorjaar worden ingevuld met een andere 

afdeling van Strict middels een reeds aangeschafte strippenkaart.  

 

Hans leest dat er onder de medewerkers nog onbekendheid is met de materie en dat zij niet 

weten hoe ze met bepaalde zaken om moeten gaan. Dit raakt het risico dat de school 

loopt.  

Otto stelt hem gerust; de vragenlijst die leerkrachten hebben moeten invullen was eigenlijk 

voor het bedrijfsleven bedoeld, waardoor voor een deel verkeerde antwoorden zijn ingevuld 

en het een vertekend beeld geeft. Het is een aandachtspunt, maar hij maakt zich niet heel 

veel zorgen.  

 

Er wordt gevraagd of Strict wel het juiste bureau is voor Mondriaan. Wellicht is er een bureau 

dat gespecialiseerd is in onderwijs? 

Otto licht toe dat de contactpersoon binnen Strict is gewisseld en de nieuwe medewerker 

moest nog beter worden ingewerkt worden. Hij gaat er vanuit dat het volgende keer beter 

gaat.  

Hij zegt dat het bestuur over de opvolging van de aanbevelingen geïnformeerd zal worden 

via de managementrapportage of via een aparte notitie.  

 

10. Conceptbegroting 2022-2026 

Nico, Hans en Otto zijn bij elkaar geweest om de conceptbegroting 2022-2026 door te 

nemen.  

 

Otto geeft aan dat er in 2026 een opvallende situatie ontstaat, omdat huurinkomsten kunnen 

wegvallen. Daarnaast worden in 2023 de extra inkomsten via de NPO-gelden beëindigd. Met 

deze ontwikkelingen zal voor de toekomst rekening gehouden moeten worden. De 

inkomstenkant ziet er goed uit, in de uitgavenkant moeten keuzes gemaakt worden. 

 

Otto heeft vandaag een mail gestuurd met de investeringen in de komende jaren. Die zijn 

niet opgenomen in het voorliggende document. Hans is van mening dat ze toegevoegd 

moeten worden aan de begroting. Als het bestuur akkoord gaat met de begroting, dan 

gaan ze ook akkoord met de investeringsbegroting. Nu is de informatie over investeringen te 

dun; op hoog niveau zijn de kostendragers te zien, maar niet wat de aard van de investering 

is. Otto zal de investeringsbegroting nog naar de bestuursleden sturen en los bij de begroting 

voegen. (actie 5) 

 

Peter zegt dat de verandering bij de VvE in essentie helder is. De vraag is of de begroting is 

geënt op de eigen kosten of met de kosten van de huurders erbij.  

Otto geeft aan dat in 2026 alle kosten zijn meegenomen, niet de baten.  

Peter vindt het belangrijk dat er een opmerking wordt geplaatst dat in het laatste jaar van de 

meerjarenbegroting veel gaat veranderen en dat het belangrijk is dat hier tijdig over 

nagedacht wordt. 

 

Peter noemt de eerste bullit van de risicoanalyse: ‘De parameter leerlingenaantallen staat 

niet onder druk; integendeel we kunnen minder leerlingen aannemen dan we kunnen 

plaatsen.’  

Het laatste deel van de zin wordt gewijzigd in; ‘… dan we zouden willen plaatsen.’ 

 

Hans merkt op dat in de baten en lasten van de meerjarenbegroting geen toelichtende tekst 

staat. Omdat 2026 zo’n belangrijk omslagpunt is, zou het goed zijn dat wordt vermeld dat, 
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zoals het hier staat, het ‘worst case scenario’ is. Dat is ook in lijn met de opmerking van Peter 

over de wijziging van de verdeling van de kosten vanaf 2026.  

 

Corien vraagt naar pag. 7, waar de directiekosten zijn vermeld. In 2022 zijn deze € 100.000 

lager dan in 2021. Dit bedrag wordt in de volgende jaren teruggezien bij de vacatures. Ze 

vraagt zich af hoe dit zit.  

Otto licht toe dat dit niet over personen gaat, maar om de rekenkundige manier hoe het in 

het model gezet wordt. Het is wel verwarrend, omdat de directieformatie ook in de komende 

jaren 1,6 fte is. Er staat nu 0,7 fte. Hij zal het corrigeren.  

 

De vergadering keurt de begroting goed met inachtneming van de opmerkingen die zijn 

gemaakt in deze vergadering. (Besluit 1) 

Geconstateerd wordt dat het vooroverleg met de financiële commissie, die daarna het 

bestuur adviseert, goed functioneert.  

 

 

E. Afsluiting 

 
11. Rondvraag 

Otto deelt mee dat van veel kanten waardering is voor het kerstgeschenk.  

Naar aanleiding hiervan vraagt hij zich af wat het beleid is rond de gepensioneerden.  

Geconstateerd wordt dat er nog geen beleid is vastgesteld. Besloten wordt om de 

gepensioneerden die in het lopende jaar met pensioen zijn gegaan, mee te nemen bij het 

verstrekken van een kerstattentie. (Besluit 2) 

 

12. Sluiting 

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

 

 

 

 

ACTIELIJST per 21 december 2021 

 

Nr. Uit 

vergadering 

Actie Wie Wanneer Status 

 

1 

 

24-06-2021 

Participatie- en Vervangingsfonds 

− Op agenda: Moderniseren 

Participatiefonds (Pf) en 

Vervangingsfonds (Vf); Otto 

regelt een voorbereidende 

notitie.  

 

Otto 

 

10-02-2022 

 

 

 

2a 

 

2b 

 

 

 

2c 

 

 

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. 

 

 

 

 

21-12-2021 

 

3  

16-09-2022 

VvE 

− Op agenda 

  

10-02-2022 
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4 01-11-2021 Overleg met MR 

− Contact opnemen met de 

voorzitter van de MR en 

verzoeken om het bestuur 

tweemaal per jaar uit te 

nodigen.  

 

Berend 

 

z.s.m. 

 

5 21-12-2022 Begroting 2022 

− Separaat voorstel indienen voor 

investering in zonnecellen.  

− Investeringsbegroting naar de 

bestuursleden sturen en los bij de 

begroting voegen.  

 

Otto 

 

Otto 

  

6 21-12-2022 Interne beheersing financiën 

− Een afspraak maken met bureau 

Meppel over de 

verantwoordelijkheid van het 

bestuur m.b.t. de interne 

beheersing.  

Bij de afspraak zijn aanwezig: 

Hans, Nico, Otto en de 

accountant.  

 

Hans 

  

7 21-12-2021 Gesprek met Martine en Otto 

− Agenderen voor de volgende 

vergadering. 

 

Bestuur 

 

 

 

 

10-02-2022 

 

8 21-12-2021 Zebrapad 

− Optrekken met het bestuur van 

Sporthuis Abcoude.  

 

Otto 

  

 

 

BESLUITENLIJST 21 december 2021 

 

Nr. Omschrijving 

1 Het  bestuur keurt de begroting 2022-2026 goed met inachtneming van de opmerkingen die 

zijn gemaakt in de vergadering d.d. 21-12-2021. 

 

2 Het bestuur besluit om de gepensioneerden, die in het lopende jaar met pensioen zijn 

gegaan, mee te nemen bij het verstrekken van een kerstattentie van dat jaar. 

 

 


