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Doel: Uitvoering geven aan een aantal bepalingen in de Code Goed Bestuur (verplicht) 
Versie juli 2019 
 

 
Bestuursreglement van de Stichting Primair Onderwijs Mondriaan 
Abcoude  
 
 

Inleiding 
 
Het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Mondriaan Abcoude is eindverantwoordelijk voor de 
kwaliteit van het onderwijs op de obs Piet Mondriaan. Om aan deze eindverantwoordelijkheid 
zorgvuldig vorm en inhoud te geven is een heldere verdeling aangebracht tussen de taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur en die van de directie. Belangrijke 
uitgangspunten hierbij zijn efficiency en effectiviteit en het beleggen van taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. Het bestuur bepaalt de strategische koers 
en bevordert een stimulerende en open cultuur voor de professionals die op school werkzaam zijn.  
 
Het bestuur is wettelijk verplicht een scheiding aan te brengen tussen bestuur en intern toezicht. 
Deze scheiding is bedoeld om de kwaliteit van goed bestuur te bevorderen en daarmee bij te dragen 
aan beter onderwijs.  
 
In het Managementstatuut van juni 2018 is zowel de verdeling van taken en bevoegdheden tussen de 
uitvoerende en de toezichthoudende bestuursleden vastgelegd als die tussen bestuur en directie. 
 
Het voorliggende Bestuursreglement geeft, samen met het al genoemde Managementstatuut, 
uitvoering aan de Code Goed Bestuur (CGB) van de PO-Raad, waarbij onze school is aangesloten.  
 
Het geeft informatie over:  

1. De samenstelling en inrichting van het bestuur  
2. De benoeming van het bestuur   
3. De werkwijze van het bestuur    
4. De wijze waarop het bestuur intern verantwoording aflegt  
5. Het beleid met betrekking tot horizontale dialoog  

 
Toegevoegd zijn de volgende bijlagen: 

a. Overzicht zittende bestuursleden en hun taakaccenten 
b. Bestuursprofielen  
c. Toezichtskader ten behoeve van de toezichthoudende leden van het bestuur 
d. Jaarplanner bestuur en toezicht  
e. De professionaliseringsagenda voor het bestuur. 
f. Het overzicht van stakeholders waarmee het bestuur en de directie in contact staan. 

 
1. Samenstelling en inrichting van het bestuur van de Stichting Primair onderwijs Mondriaan 

Abcoude 

Het bestuur van de Stichting Primair onderwijs Mondriaan Abcoude bestaat uit onbezoldigde 
bestuurders, die op basis van hun expertise ieder een eigen inbreng hebben in het bestuur.  
 
Het bestuur heeft, ter uitvoering van de wettelijke verplichting om bestuur en toezicht te scheiden, 
gekozen voor een zogenaamd “one tier”-model. Dat betekent dat bestuur en toezicht zijn 
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ondergebracht in één orgaan, te weten het schoolbestuur. Daarbinnen is een functionele scheiding 
aangebracht: de bestuurlijke taken en bevoegdheden zijn belegd bij de uitvoerende bestuursleden en 
de toezichthoudende taken bij de toezichthoudende bestuursleden. Het bestuur als geheel blijft 
verantwoordelijk naar buiten toe.  
 
Er zijn ten minste twee (2) toezichthoudende bestuursleden en ten minste drie (3) uitvoerende 
bestuursleden. De uitvoerende bestuursleden bepalen in samenspraak met directie het beleid voor 
de school en sturen op hoofdlijnen. De dagelijkse leiding van de school berust bij de directeur, aan 
wie daartoe in het Managementstatuut alle benodigde bestuursbevoegdheden zijn gemandateerd. 
De directeur wordt bijgestaan door de adjunct directeur, die een submandaat heeft voor de 
uitoefening van een aantal specifieke bevoegdheden. 
 
 toezichthoudende bestuursleden 
 
De taak van de toezichthoudende bestuursleden is in het Managementstatuut als volgt gedefinieerd: 

De toezichthoudende bestuursleden houden toezicht op de kwaliteit van het bestuurlijk 
handelen en op het functioneren van de organisatie. Zij zijn klankbord en adviseur van de 
uitvoerende bestuursleden en bewaken hun kritisch en onafhankelijk functioneren.  

 

Er is een toezichthoudend bestuurslid met het taakaccent onderwijsinhoud en -organisatie en een 

toezichthoudend bestuurslid met het taakaccent financiën. Zie ook bijlage a, Overzicht zittende 

bestuursleden en hun taakaccenten. In bijlage b, Bestuursprofielen, is beschreven welke 

competenties voor de toezichthoudende bestuursleden zijn vastgesteld. 

In de bijlage bij het Managementstatuut is concreet beschreven met welke taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden de toezichthoudende bestuursleden zijn toegerust. 

Uitvoerende bestuursleden 

De taak van de uitvoerende bestuursleden is in het Managementstatuut als volgt gedefinieerd: 
De uitvoerende bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van 

het onderwijs, voor het besturen van de organisatie, voor het adequaat functioneren van de 

organisatie en voor het geven van richting door het vaststellen van het strategisch beleid en 

het stellen van heldere doelen. Zij fungeren als klankbord en adviseur van de directie. 

Het bestuur kent de volgende uitvoerende leden: 

Voorzitter 
De voorzitter is belast met het in samenspraak met de secretaris en de directeur voorbereiden van 
de bestuursvergaderingen, het voorzitten van de vergaderingen en het voeren van periodiek 
algemeen overleg met de directie over de voortgang van het afgesproken beleid en de gestelde 
doelen. 
Secretaris 
De secretaris is belast met het voorbereiden van de agenda van de bestuursvergaderingen, het 
bewaken van de jaarplanning beleids- en besluitvorming en de archivering van de vergaderstukken. 
Penningmeester 
De penningmeester is verantwoordelijk voor een zorgvuldige totstandkoming van alle financiële 
documenten en voor de bewaking en controle van inkomsten en uitgaven. 
Lid met taakaccent onderwijs 
Dit bestuurslid is onderwijsexpert binnen het uitvoerend bestuur en sparring partner voor de directie 
waar het gaat om de inhoud van het onderwijs. 
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In bijlage a, Overzicht zittende bestuursleden en hun taakaccenten, is aangegeven welke inhoudelijke 

taakaccenten de bestuursleden op grond van hun eigen expertise hebben. In bijlage b, 

Bestuursprofielen, is beschreven welke competenties voor de toezichthoudende en uitvoerende 

bestuursleden zijn vastgesteld. 

In de bijlage bij het Managementstatuut is concreet beschreven welke met welke taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden de uitvoerende bestuursleden zijn toegerust. 

 

2. Benoeming van het bestuur 
 
De leden van het bestuur worden op grond van artikel 48 van de Wet primair onderwijs benoemd 
door de gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen. Ten minste een derde deel van het 
bestuur wordt benoemd op bindende voordracht van de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad.  In de statuten van de Stichting komt dit terug.  
 
   

3. Werkwijze van het bestuur 

Principes van waaruit we besturen 

Zoals hierboven al beschreven heeft de Stichting Primair onderwijs Mondriaan Abcoude een bestuur, 

dat bestaat uit een toezichthoudend en een uitvoerend deel. De bestuursleden worden niet 

bezoldigd voor hun werkzaamheden en oefenen hun taak in onafhankelijkheid uit. Zij zijn zich bewust 

van de verschillende rollen van de toezichthoudende bestuursleden en de uitvoerende 

bestuursleden. Leidend voor alle bestuursleden is steeds de maatschappelijke opdracht die de 

Stichting heeft: het verzorgen van kwalitatief goed openbaar onderwijs in overeenstemming met de 

eigen missie en visie (zie schoolplan en schoolgids.) Het bestuur ziet het daarbij als zijn plicht om de 

publieke middelen die de Stichting daarvoor ter beschikking gesteld krijgt doelmatig en rechtmatig in 

te zetten.  

De uitvoerende bestuurstaken zijn voor het overgrote deel gemandateerd aan de directie. Hiermee 

geeft het uitvoerend deel van het bestuur uitdrukking aan het principe dat bevoegdheden zo laag 

mogelijk in de organisatie worden belegd. Dit is een principe dat is neergelegd in de Code Goed 

Bestuur van de PO-Raad. Ook overigens volgt het bestuur deze Code. 

Passend bij het zijn van éénpitter is dat de lijnen tussen de verschillende gremia (toezichthoudend 
bestuur, uitvoerend bestuur, directie, MR) kort zijn.  
Het bestuur communiceert open en investeert veel in een goede samenwerkingsrelatie met elkaar en 

de directie. Het bestuur werkt vanuit vertrouwen en respecteert de professionele ruimte van de 

directie, zoals de directie de professionele ruimte van de leerkrachten en andere professionals op 

school respecteert. Het bestuur bevordert een open organisatiecultuur, waarin mensen zich veilig 

voelen en ook de verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen om bij te dragen aan een positieve 

sfeer. Het Bestuur is zich ervan bewust dat het eigen gedrag en hetgeen de bestuursleden uitstralen 

doorwerken in de organisatie en dat zij daarmee een voorbeeldfunctie hebben. 

Naast de formele contactmomenten, zoals bestuursvergaderingen en gesprekken met de directie 

volgens de vastgestelde gesprekkencyclus, vindt ook tussentijds afstemming plaats als dat wenselijk 

is. Beslissingen worden in beginsel na overleg en in samenspraak genomen. Het bestuur hecht eraan 

te streven naar consensus, omdat dat draagvlak geeft voor genomen besluiten.  

 



 

4 
 

Vergaderstructuur 

Het bestuur als geheel vergadert, conform de statuten, ten minste 4 keer per jaar gezamenlijk met de 

directie. De agenda wordt voorbereid door de directie in samenspraak met de voorzitter en de 

secretaris. Het bestuur wordt ondersteund door een externe notulist. 

Voor de toezichthoudende bestuursleden is de bestuursvergadering een belangrijk moment om 

informatie te verkrijgen over de wijze waarop het uitvoerend bestuur inhoud geeft zijn 

verantwoordelijkheid en daarnaast een moment waarop “on the spot” toezicht wordt uitgeoefend. 

Daarnaast ontmoeten de toezichthoudende bestuursleden ten minste twee maal per jaar de MR om 

zich vanuit die hoek te laten informeren over de gang van zaken op school. Voor het uitvoerend deel 

van het bestuur zijn de bestuursvergaderingen belangrijke contactmomenten met de directie, 

waarop het uitvoerend bestuur via de managementrapportages en concept-beleidsdocumenten 

wordt geïnformeerd en waarop het beleid op hoofdlijnen wordt vastgesteld en geëvalueerd.   

Het bestuur werkt planmatig; er is een Jaarplanner bestuur en toezicht (bijlage d), waarin staat welke 

onderwerpen wanneer ter vergadering aan de orde komen. Het gaat daarbij zowel om cyclisch 

terugkerende onderwerpen als om onderwerpen die op initiatief van bestuur of directie op de 

agenda zijn gezet. Zo blijft de voortgang en een tijdige afhandeling bewaakt en is het bestuur 

controleerbaar op resultaat. Het bestuur evalueert ook het eigen functioneren periodiek.  

 

4. Interne verantwoording  

Met behulp van de al genoemde Jaarplanner bestuur en toezicht verantwoorden beide delen van het 

bestuur en de directie zich ten opzichte van elkaar. Bestuur en directie willen transparant zijn over en 

aanspreekbaar op het gevoerde beleid en gemaakte keuzes. Hiertoe worden belangrijke 

beleidsdocumenten gepubliceerd op de website van de school. Ook de notulen van de 

bestuursvergaderingen worden op de website openbaar gemaakt. Personeel en ouders worden door 

de directie periodiek geïnformeerd over actualiteiten via nieuwsbrieven en informatiebrieven waarin 

uitleg wordt gegeven over gemaakte (beleids-)keuzes. 

Het bestuur heeft in de afgelopen jaren de gewoonte ontwikkeld om de MR tussentijds te 

informeren over belangrijke en/of precaire kwesties, die het personeel of de ouders direct raken. Het 

bestuur verantwoordt zich zo over het eigen handelen en geeft de MR de gelegenheid daar feedback 

op te geven.  

Wanneer dat passend is wordt het personeel door het uitvoerend bestuur rechtstreeks geïnformeerd 

over genomen besluiten. Dat gebeurt meestal via de mail.  

 

5. Horizontale dialoog 
 
De horizontale dialoog wordt op bestuursniveau met andere stakeholders gevoerd dan op 

directieniveau. Om deze reden geven wij apart aan met welke stakeholders het bestuur en de 

directie in contact staan. In Bijlage f wordt schematisch aangeven met welke stakeholders  het 

bestuur en met welke stakeholders de directie in contact staat.   

Over het algemeen kan gesteld worden dat de groep stakeholders die het dichtst bij de school staan, 

evenveel wordt geïnformeerd als dat zij gevraagd wordt om input te leveren. De verhouding van 

informeren en informatie ophalen ( input) verschuift naarmate de stakeholders verder van de school 
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af komen te staan. De stakeholdersgroep  die verder weg van de school staat, wordt minder 

geïnformeerd en juist meer gebruikt om informatie op te halen.  

Het bestuur is zich ervan bewust dat er een juiste balans moet zijn in de communicatie en dialoog  

met de stakeholders in de verschillende groepen. Het bestuur vindt de horizontale dialoog met de 

stakeholders een belangrijke voedingsbron voor het schoolbeleid.  Jaarlijks wordt het onderwerp 

‘communicatie en dialoog met de stakeholders ’met de directie geagendeerd. 
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Bijlagen: 
a. Overzicht zittende bestuursleden en hun taakaccenten  
b. De bestuursprofielen 
c. Het toezichtskader ten behoeve van de toezichthoudende leden van het bestuur 
d. Jaarplanner bestuur en toezicht 
e. De professionaliseringsagenda voor het bestuur 
f. Het overzicht van stakeholders waarmee het bestuur en de directie in contact staan. 
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Bijlage a 

Overzicht zittende bestuursleden en hun taakaccenten 

toezichthoudende bestuursleden:  

Mw S. (Sylvia) Korthals Altes-Beste, BA 
Achtergrond en ervaring: Na een aantal jaren werkzaam geweest te zijn in de evenementen- en 
gastvrijheidsindustrie in binnen en buitenland als afdelingshoofd, ruim 10 jaar werkzaam geweest in 
de IT sector in commerciële functies. Daarnaast actief geweest op gebied van coaching (op soft 
skills), facilitator strategie workshops en geven van trainingen.. 
Thans werkzaam als Senior Proposal Advisor bij KPMG 
Nevenfuncties: - 
Taakaccent binnen het bestuur: toezicht met nadruk op de financiële bedrijfsvoering. 
 
Dhr B. (Berend) Plant 
Achtergrond en ervaring: begonnen als onderwijzer en later directeur van een basisschool en daarna 
vele jaren werkzaam geweest als interim manager in het onderwijs, zowel op directie- als op 
bestuursniveau. Vrijwel steeds binnen het openbaar basisonderwijs. Ook als coach en supervisor 
actief geweest. 
Thans gepensioneerd en nog werkzaam als coach van leidinggevenden in het onderwijs. 
Nevenfuncties: Voorzitter Stichting Erf Abcoudermeer; Voorzitter Vereniging van Eigenaren 
appartementencomplex.  
Taakaccent binnen het bestuur: toezicht met nadruk op onderwijskwaliteit in brede zin. 
 
Uitvoerende bestuursleden: 
 
Mw mr H. (Heleen) Koldewee, voorzitter 
Achtergrond en ervaring: ruim 25 jaar werkzaam geweest als jurist, eerst in de advocatuur en daarna 
bij de overheid. Opgeleid tot mediator. 
Thans werkzaam als natuurgeneeskundig therapeut.  
Nevenfuncties: lid van het bestuur van het Sociaal Fonds Politie Amsterdam, lid van de commissie 
Sportiviteit en Respect van de HV Abcoude. 
Taakaccent binnen het bestuur: externe vertegenwoordiging bestuur, juridische vraagstukken, 
organisatievraagstukken, gesprekkencyclus directie. 
 
Mw dr C. (Corrien) Blom, secretaris 

Achtergrond en ervaring: ong. tien jaar ervaring als beleidsadviseur bij de Koninklijke Nederlandse 

Akademie van Wetenschappen, daarvoor werkzaam als onderzoeker en docent taalwetenschap aan 

de Vrije Universiteit Amsterdam en als taaltrainer/communicatieadviseur.  

Thans werkzaam als programmamanager bij de Nederlandse Taalunie te Den Haag.  

Nevenfuncties: - 

Taakaccent binnen het bestuur: beleid en processen algemeen; communicatie.  

 
Dhr N. (Nico) Veenman, penningmeester 
Achtergrond en ervaring: 28 jaar werkzaam geweest bij IBM, wisselend in professionele en 
management functies. Daarna 6 jaar als interim manager bij de Postbank en KPN. 15 jaar eigenaar 
van een ICT bedrijf geweest. Ook praktijk gevoerd als mediator.  Financiële ervaring dmv opleidingen, 
PDB, MBA, SPD, praktijkervaring middels vele penningmeesterschappen. 
Thans gepensioneerd. 
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Nevenfuncties: Lid wijkcomité “InVinkeveen”, lid Rotary club Vinkeveen-Abcoude, mede organisator 
jaarlijks 55+ tennistoernooi; vertrouwenspersoon voor basisschool de Schakel te Vinkeveen. 
Taakaccent binnen het bestuur: Financiën en ICT.  
 
Mw drs C. A. (Corien) van der Linden MSc, lid  
Achtergrond en ervaring: studeerde Communicatiewetenschap en Onderwijskunde aan de 
Universiteit van Amsterdam.  
Werkt ruim 30 jaar als (wetenschappelijk) onderzoeker in de onderwijssector - met als focus primair 
onderwijs -  en in de culturele sector. Heeft veel kennis van basisonderwijs en Passend onderwijs, en 
beschikt over een groot netwerk in de onderwijssector. 
Nevenfuncties: voorzitter van de Stichting Zwembad Abcoude (SZA) - verantwoordelijk is voor de 
realisatie van Het Sporthuis Abcoude. Bestuurslid van de Stichting Abcoude Sport (SAS), eigenaar en 
beheerder van gymzaal de Kees Bonzaal te Abcoude 
Taakaccent binnen het bestuur: onderwijszaken, gesprekkencyclus directie. 
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Bijlage b  
 

Bestuursprofielen 
 
A. Competenties 
 
Voor elk bestuurslid gelden de volgende competenties: 

1. Respecteert de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs en kan zich identificeren met 
de visie en missie van de OBS Piet Mondriaan; 

2. Kan de organisatie vanuit een helikopterview beschouwen en heeft strategisch inzicht. Kan 
denken, overleggen, sturen, strategische doelen formuleren en besluiten op hoofdlijnen; 

3. Weet gepaste afstand te houden tot de directie (voor uitvoerende bestuursleden), 
respectievelijk tot het uitvoerend bestuur (voor toezichthoudende bestuursleden), maar 
weet ook wanneer het nodig is dichterbij te komen en eventueel te interveniëren; 

4. Kan contacten leggen en onderhouden met maatschappelijk relevante partijen. Houdt 
voeling met en laat zich voeden door de maatschappelijke omgeving; 

5. Heeft oog voor de interne zwakten en sterkten en de externe kansen en bedreigingen van de 
organisatie; 

6. Is onafhankelijk en positief-kritisch; 

7. Is een teamspeler, gericht op samenwerken, verbinden en het bereiken van consensus; 

8. Is integer en beschikt over maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel; 

9. Kan reflecteren op zichzelf en de eigen rol. 

 

Voor de voorzitter gelden daarnaast de volgende competenties: 

1. Is een verbindende en stimulerende leider; 

2. Is in staat de andere bestuursleden en de directie hun rol optimaal te laten spelen. 

 

B. Kennis en ervaring 
 
Naast bovenvermelde competenties dienen in beide delen van het bestuur in elk geval een bepaalde 
kennis en ervaring vertegenwoordigd te zijn. Deze kennis- en ervaringseisen koppelen wij, om 
praktische redenen, niet steeds op voorhand aan specifieke bestuurszetels. Verder zij opgemerkt dat 
gewenste kennis en ervaring ook variëren, al naar gelang de actuele thema’s die spelen (denk 
bijvoorbeeld aan een verbouwing van de school.) 
 
Voor het toezichthoudend deel van het bestuur gelden de volgende kennis- en ervaringseisen: 

 
1. Kennis van en ervaring in/met het (bij voorkeur: primair) onderwijs op managementniveau; 
2. Kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit van het onderwijs; 
3. Ervaring met (bij voorkeur: onderwijs-)financiën op managementniveau; 

 
 

Voor het uitvoerend deel van het bestuur gelden de volgende kennis- en ervaringseisen: 
 
1. Kennis van en ervaring in of met het (bij voorkeur: primair) onderwijs op 

managementniveau; 
2. Kennis en ervaring op het gebied van onderwijsinhoud en/of kwaliteit van het onderwijs; 
3. Ervaring met (bij voorkeur: onderwijs-) financiën op managementniveau (geldt in elk geval 

voor de penningmeester); 
4. Kennis van en ervaring met organisatie- en/of juridische vraagstukken, bij voorkeur binnen 

de overheid. 
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5. Kennis van Informatie Technologie. 
 
  

De functie van bestuurslid is niet te combineren met:  
- de functie van advocaat, procureur of adviseur, die in geschillen werkzaam is ten behoeve 

van de stichting dan wel ten behoeve van een wederpartij van de stichting; 
- het lidmaatschap van de MR; 
- het lidmaatschap van het college van B&W of de gemeenteraad van de gemeente De Ronde 

Venen.  
De toezichthoudende bestuursleden en de uitvoerende bestuursleden hebben geen nauwe 
persoonlijke of zakelijke banden met elkaar. 

 



 

11 
 

Bijlage c  

Het toezichtkader ten behoeve van de toezichthoudende leden van het bestuur 
 

1. Vooraf 

 

Deze notitie is bedoeld om de toezichthoudende activiteiten van het bestuur in een kader te plaatsen 

en wel op zo’n manier dat dit kader tevens richting geeft aan het concreet handelen van het 

toezichthoudende bestuur.  

 

Dit toezichtskader is opgesteld op basis van het enkele documenten te weten; 

a. Het managementstatuut vastgesteld op 23-5-2018 
b. De code goed bestuur (PO-Raad) 

 

De Stichting Primair Onderwijs Mondriaan Abcoude heeft gekozen voor een bestuursmodel waarbij 

de functies van uitvoerend bestuur en toezichthoudend bestuur zijn ondergebracht in één orgaan, te 

weten het schoolbestuur. Daarbinnen is een functionele scheiding aangebracht; de bestuurlijke 

taken zijn belegd bij de uitvoerende bestuursleden en de toezichthoudende taken bij de 

toezichthoudende bestuursleden. Het bestuur als geheel is naar buiten toe verantwoordelijk.  

 

 

 

 

De taak van de toezichthoudende bestuursleden is in het Managementstatuut als volgt gedefinieerd:  

De toezichthoudende bestuursleden houden toezicht op de kwaliteit van het bestuurlijk handelen en 

op het functioneren van de organisatie. Zij zijn klankbord en adviseur van de uitvoerende 

bestuursleden en bewaken hun kritisch en onafhankelijk functioneren. 

 

Er is een toezichthoudend bestuurslid met het taakaccent onderwijs en een toezichthoudend 

bestuurslid met het taakaccent financiën. Samen zijn ze verantwoordelijk voor alles wat valt onder 

‘organisatie’. 
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Bij de toezichthoudende taak wordt onderscheid gemaakt in het toezicht houden vooraf (de 

goedkeuringsbevoegdheid) en het toezicht houden tijdens en achteraf (deels ook vallend onder de 

goedkeuringsbevoegdheid). Om dit goed te doen is een toezichtskader nodig dat richting geeft aan: 

- de inhoudelijke beoordeling van het door het bestuur en directie in gezamenlijkheid 
geformuleerde strategisch beleid; 

- de inhoudelijke beoordeling van de rapportages van de directie over de stand van zaken 
(toezicht tijdens en achteraf) 

- De uitoefening van de goedkeuringsbevoegdheid van beleid en besluiten van het uitvoerend 
bestuur 

 

Ten behoeve van een goede oordeelsvorming is het van belang dat het toezichthoudend bestuur, bij 

het uitoefenen van zijn toezichthoudende taak, de juiste volgorde der dingen in acht neemt, dat wil 

zeggen,  eerst informeren, dan oordelen en dan pas interveniëren.  

 

2. Taken van het toezichthoudend bestuur 

 

Het toezichthoudend bestuur heeft de volgende taken: 

a) Bestuurlijke taken op hoofdlijnen; denk daarbij o.a. aan: 
o Beleid op o.a. personeel, onderwijs, veiligheid, huisvesting en financiën.   
o Strategievorming  
o Relatie met interne en externe stakeholders  
o Bedrijfsvoering  
o Realisatie doelstellingen  

 

b) Toezichthoudende taken 
Het intern toezicht houden zal steeds primair gericht zijn op het handelen van het uitvoerend 

bestuur en de organisatie en zal daarbij gaan over:  

o De vraag of het uitvoerend bestuur een onderbouwde langetermijnvisie heeft 
(strategievorming) en deze weet te vertalen in concreet beleid (realisatie 
doelstellingen). 

o De vraag of het uitvoerend bestuur en de directie een gezonde organisatie 
neerzetten en in stand houden (bedrijfsvoering) 

o De vraag of het uitvoerend bestuur en de directie oog hebben voor de belangrijkste 
belanghebbenden zoals leerlingen, ouders, personeel, de medezeggenschapsraad, de 
rijksoverheid, de gemeente en de maatschappelijke omgeving. 

o De vraag of het uitvoerend bestuur en de directie de doelstellingen van de 
organisatie realiseren;  

o De vraag of het uitvoerend bestuur en de directie de wettelijke (bekostigings-) 
regelingen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur naleven.  

 

c) Klankbord en adviestaak 
              Gevraagd advies geven m.b.t. beleidvorming en –uitvoering. Sparringpartner voor uitvoerend 

bestuur en directie.   
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d) Werkgeverstaak 
Het toezichthoudend bestuur is verantwoordelijk voor de functionerings- en 

beoordelingsgesprekken, het aanstellen en ontslaan van directie. 

 

e) Verantwoording afleggen van eigen functioneren als toezichthoudend bestuur. 
Ten behoeve van transparantie en de borging van kwaliteit geeft het toezichthoudend 

bestuur periodiek inzicht in het eigen functioneren. 

 

3. Toetsingsinstrumenten 

 

Het toezichthoudend bestuur gebruikt de volgende middelen om cyclisch de nodige informatie op te 

halen en om zicht te houden op het bestuurlijk handelen en functioneren van de organisatie:  

– Managementrapportages; hierin wordt verslag gedaan van personeel, financiële zaken, 
kwaliteit onderwijs, materiële zaken, vertegenwoordiging en organisatie en alle verdere 
relevante zaken. (frequentie minstens vijf keer per jaar) 

– Checklist Onderwijskwaliteit 

– Schoolplan. 

– Tevredenheidsonderzoeken: overzicht en reactie directie, frequentie één keer per twee 
jaar 

– Inspectierapporten: overzicht en reactie/mondelinge toelichting directie; in ieder geval 
altijd na inspectiebezoek  

– Aantal klachten en wijze van afhandelen (frequentie één keer per jaar) 

– Overige schoolmetingen kwaliteit/resultaten. (gegevens uit schooladministratiesysteem) 

– Kennis nemen van (school) nieuwsbrieven. 

– Begroting en personeelsformatieplan. 

– Jaarverslag.  

– Jaarrekening. 

– De verklaring van de accountant. 

– De notulen van de MR-vergaderingen. 

– Begroting. 

– Bestuursevaluatie. 

– Jaarplan; wordt ieder jaar door de directie opgesteld. 

– Strategisch beleidsplan (frequentie eens per vijf jaar) en de jaarlijkse updates. 

– Nieuw beleid n.a.v. en in samenhang met ontwikkelingen in de samenleving. 

– De rapportages van de onderwijsinspectie omtrent kwaliteit van het onderwijs. 
 

   4. Informatiemomenten 

 

Het toezichthoudend bestuur gebruikt de volgende contactmomenten om cyclisch de nodige 

informatie op te halen en om zicht te houden op het bestuurlijk handelen en functioneren van de 

organisatie:  
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– de algemene bestuursvergadering waar directie, uitvoerend bestuur en toezichthoudend 
bestuur in gezamenlijkheid discussiëren over alle mogelijke relevante onderwerpen en 
thema’s en waar beleid wordt vastgesteld en besluiten worden genomen. Frequentie 
minstens 5 keer per jaar. 

– Gesprek met de vertrouwenspersoon (frequentie één keer per jaar) 

– Twee keer per jaar ontmoeting met de MR. 

– Eén keer per jaar  gesprek met de directie, of vaker indien daar noodzaak toe is.  

– Gesprek met de accountant. (frequentie één keer per jaar) 
 

 

5. Uitvoering van het toezichtskader 

 

 

 

Het toezichthoudend bestuur maakt ieder jaar gebruik van de, door de directie geleverde, 

jaarplanner waarin concreet staat aangegeven op welk moment de interne toezichthouders voorzien 

worden van de informatie die zij nodig hebben om hun taken uit te kunnen voeren.  

De interne toezichthouders maken ieder jaar een verslag van hun werkzaamheden en hun 

bevindingen. Dat verslag zal in de bestuursvergadering besproken worden en uiteindelijk ook 

openbaar gemaakt worden. 

Naast deze verantwoording zal het toezichthoudend bestuur ook meedoen aan de zelfevaluatie die 

het bestuur ieder jaar organiseert.  
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Bijlage d  

 Jaarplanner bestuur 

Het bestuur werkt met een jaarplanner. De jaarplanner is een werkdocument waarin de data van de 

bestuursvergaderingen per schooljaar worden aangegeven. Van elk onderdeel wordt aangegeven 

wanneer het op de bestuursvergadering wordt besproken (planning) en tevens wordt aangegeven als 

het besproken is (besproken).  

De jaarplanner is een excell-bestand dat bestaat uit de volgende acht hoofdstukken en subkopjes:   

1. Algemeen 

-  Aantal groepen 

- Aantal leerlingen per 1-10 

- Aantal aanmeldingen 4-jarigen 

- Aantal schoolverlaters groep 8 

 - Aantal verwijzingen naar speciaal   bb 

 - Aantal verwijzingen speciaal  ob 

 - Aantal doublures 

 - Aantal versnellers 

 - Aantal arrangementen  Passenderwijs/Viertaal 

 - Aantal OPP’s 

 - Integraal aanbod ketenpartners 

 

2. Kwaliteit onderwijs  

- Oordeel inspectie 

- Opbrengsten 2x per jaar 

- Zien- score 

- Kijk! 5 jarige% onder, op, boven niveau 

- aanwezigheid LOVS 

- Score eind-CITO 

- Checklist onderwijskwaliteit: samenvatting eind schooljaar 

- Voorbereiden inspectiebezoek 

 

3. Werkgeverschap 

- Ziekteverzuim niet-lesgevende (%) 

- Ziekteverzuim lesgevende (%) 

- beoordelingsgesprekken (%) 

- Cursussen leerkracht individueel (> eerder op dit niveau: zijn er opleidingsplannen; 

worden er opleidingen gevolgd?) 

- Functioneringsgesprek directeur 

- Verloop personeel (+ of – in fte) 

- opleidingen leerkrachten individueel aantal 

- cursussen leerkrachten individueel aantal 

- studiedagen personeel-team 

- Personeel met ib bevoegdheid 

- Personeel met rt bevoegdheid 

- personeel met diploma middenmanagement 
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4. Stakeholdermanagement 

- Aantal klachten 

- Communicatie met ouders ( veranderingen) 

- Enquête ( 1x per 3 jaar) 

- Terugkoppeling VO na 2 jaar op niveau (%) 

- Terugkoppeling VO; doublures voor het 3e jaar 

- Vensters PO 

 

5. Intern functioneren 

- Aantal bestuurs-/toezichtsvergaderingen 

- Aantal vergaderingen bestuur – MR 

- Managementstatuut 

- evaluatie lidmaatschap PO raad 

- Kijkje in de keuken 

- nieuwjaarsattentie 

- externe contacten 

- nieuwjaarsreceptie 

- Samenstelling en evaluatie bestuur; evaluatie éénpitter 

- Statuten Stichting Primair Onderwijs Mondriaan Abcoude 

- Bezoldiging bestuursleden 

- Schoolplan (1 x per 4 jaar) 

- Jaarplan 

- Schoolgids 

- Meerjareninvesteringsplan (MIP) 

- Begroting 

- Jaarverslag 

- Treasurystatuut (1 x per 4 jaar) 

- Treasuryplan (1 x per jaar) 

- Arbo- en personeelsplan (1 x per 4 jaar) 

- Schoolondersteuningsprofiel (1 x per 2 jaar) 

- Klachtenregeling (1 x per 4 jaar) 

- Pestprotocol (1 x per 4 jaar) 

- Protocol excursies (1 x per 4 jaar) 

- Protocol social media (1 x per 2 jaar) 

- Veiligheidsplan (1 x per 2 jaar) 

- Meerjarenbeleidsplan (1 x per jaar) 

 

6. Bedrijfsvoering 

- Exploitatieresultaat 

- Weerstandsvermogen 

- Rentabiliteit 

- Solvabiliteit (incl. voorzieningen) 

 

7. Nieuw beleid 

 

8. Publicaties website 
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Bijlage e  

 
 

 

Professionaliseringsagenda 

 

Bestuur 

 

Toezicht-

houdend 

bestuur 

Fre 

quent 

ie 

Onderwijszaken 

 

1 

 

 

Lezen vakbladen, bv Didaktief,  Kader Primair 

 

 

✔ 

  

mnd 

 

2 

 

 

Lezen nieuwsbrieven, zoals van de PO-raad, Vereniging 

Openbaar Onderwijs (VOO),  Cito, DUO, VOS ABB 

 

 

✔ 

  

continu 

 

3 

 

 

Bezoeken regio-bijeenkomsten PO-raad,  (enkele keren per 

jaar), DUO 

 

 

✔ 

  

jaarlijks 

 

4 

 

 

Bezoeken talent circuit (jaarlijks) 

 

✔ 

 

✔ 

 

jaarlijks 

 

5 

 

 

Bijwonen relevante congressen 

 

✔ 

  

1 x 2 jr 

Financiën 

 

1 

 

 

Interne workshop onderwijsfinanciën 

 

 

✔ 

  

1 x 2 jr. 

 

2 

 

 

Bezoeken bijeenkomsten financieel ondersteuner, bureau 

Meppel 

 

 

✔ 

 

✔ 

 

jaarlijks 
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3 

 

    

Bestuurlijke zaken/organisatie 

 

1 

 

 

Bijhouden Wetgeving/besluiten middels nieuwsbrief 

overheid (DUO) 

 

 

✔ 

  

continu 

 

2 

 

 

Bestuurlijke visitatie / contact met andere besturen 

 

✔ 

  

1 x 2 jr. 
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Bijlage f 

 

In deze bijlage wordt aangegeven met welke stakeholders het bestuur en de directie in dialoog zijn. 

De groep stakeholders hebben wij in drie groepen verdeeld. De directe betrokkenen, de betrokkenen 

uit de onderwijskolom en de partners rond de school.  

 

Tevens heeft de dialoog die wij voeren een wisselende inhoud. Deze is gerangschikt op de 

onderstaande wijze.   

 

i = informeren: bestuur/directie informeren stakeholder 
m =  meedenken: bestuur/directie wisselen informatie uit met stakeholder 
v =  verantwoorden: bestuur/directie verantwoorden zich aan stakeholder 

o =  oriënteren: bestuur/directie oriënteren zich (bv op verschillende 
mogelijkheden).  

 
Bestuur 

In onderstaand schema is aangegeven wat het doel is, in welke vorm en met welke frequentie de 

communicatie/het contact plaatsvindt met de stakeholders waarmee het bestuur in contact staat.  

Bestuur doel vorm frequentie 

Direct betrokkenen 

Directie m vergaderen   4x per jaar en naar behoefte 

team i, m vergaderen 
jaarverslag 
mail 

Naar behoefte 
Jaarlijks 
Naar behoefte 

MR i, m vergaderen 
jaarverslag 

Naar behoefte 
jaarlijks 

ouders i persoonlijk gesprek 
jaarverslag 

Naar behoefte 
Jaarlijks website 

 

Bestuur doel vorm frequentie 

Betrokkenen onderwijskolom 

Inspectie v inspectiebezoek Eens per 4 jaar 

gemeente i jaarverslag 
bezoek 

Jaarlijks 
Naar behoefte 
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Bestuur doel vorm frequentie 

Partners rond de school 

Collega 
schoolbesturen 

m vergaderen Naar behoefte (eens per jaar) 

 

 Directie 

In onderstaand schema is aangegeven wat het doel is, in welke vorm en met welke frequentie de 

communicatie/het contact plaatsvindt met de stakeholders waarmee de directie in contact staat.  

Directie doel vorm frequentie 

Direct betrokkenen 

Leraren i/v/m 
i/m 
m 
m 
v/m 
m 

vergaderen,  
briefing, leergemeenschappen 
commissies 
gesprekkencyclus 
medewerkerbetrokkenheid 
enquête  

maandelijks 
dagelijks 
naar behoefte, min 6x p/jaar 
naar behoefte 
2 gesprekken p/jaar 
1x p/3 jaar 

leerlingen i/m 
m 
m 

lespraktijk 
leerlingenraad 
leerlingenenquête  

dagelijks 
1x p/maand 
2x p/jaar 

MR i/v/m vergaderingen 5x p/jaar 

Ouders m 
i 
i,m 
i 
i 
i/v/m 
i 
i 
i/v 
i/v 
i/v 

ouderraad 
informatieavonden 
oudergesprekken ( via 
leerkrachten) 
inloopmiddag 
projectavond 
thee met de directie 
nieuwsbrief  
nieuwsbulletin  
website  
scholen op de kaart 

4x p/jaar 
2x p/jaar 
3x p/jaar 
1x p/jaar 
2x p/jaar 
1xp/jaar 
2x p/jaar 
1x p/ 2 weken 
3x p /jaar  
permanent 
permanent 
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Directie doel vorm  frequentie 

Onderwijskolom 

inspectie v bezoek en  verslag jaarlijks, 1x p/4 jaar 

kinderopvang i/m 
i/m 
i/m 
i/m 
i/m 

vergaderingen 
thema-overleg 
feesten en project 
dagelijkse praktijk 
kindbespreking 

5x p /jaar 
5x p/jaar 
5x p/jaar 
permanent 
1x p/ 2 maanden 

basisscholen Abcoude i/m 
i 

vergadering 
zij-instromers 

4x p/jaar 
incidenteel 

SBO/SO  o bezoek scholen incidenteel 

Voortgezet scholen o 
m 
 
m 

bezoek scholen  
monitor uitstroom 
 
VO scholenmarkt 

incidenteel 
jaarlijks 
 
jaarlijks 

samenwerkingsverban
d 

m 
m 
m/v 

algemene informatievoorziening 
netwerkbijeenkomsten 
onderwijsbegeleidings gelden.  

permanent 
5x p/ jaar 
jaarlijks 

PO raad m algemene informatievoorziening  

Bibliotheek i/m overlegmomenten incidenteel 

Sporthal i/m overlegmomenten regelmatig 

Psychologen, 
fysiotherapeuten, 
logopedisten 

o/m  naar behoefte 

uitgeverijen  o/m  naar behoefte 

leveranciers 
schoolmaterialen 

o/m overlegmomenten 2x p/jaar 
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Directie doel  vorm frequentie 

Partners rond de school  

Gemeente de Ronde 
Venen 

m 
v 
v 
i/m/v/ 

bestuurlijk overleg  
leerlingaantallen  
begroting 
huisvesting 

4x p/jaar 
1x p/jaar 
jaarlijks 
jaarlijks 
5x p/jaar 

 CJG m casusbesprekingen incidenteel 

Sportverenigingen 
Abcoude 

i/m overlegmomenten incidenteel 

Cultuurhuis Abcoude i/m overlegmomenten incidenteel 

Politie i/m  overlegmomenten incidenteel 

Omwonende  i/m verkeers- 
veiligheidsoverleg 
momenten 

structureel 

   

 


