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VERSLAG (DEFINITIEF) 
 

Verslag  Bestuursvergadering St. Primair Onderwijs Mondriaan Abcoude 

Datum   21 april 2022 

Aanvang  19:30 uur 

Locatie   Obs Piet Mondriaan, Abcoude 

 

 

Aanwezig 

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

Hans Jansen, Caroline van Reedt Dortland, Martin Schoenmakers, 

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.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Verslag vergadering, besluitenlijst en actielijst d.d. 10 februari 2022 

Naar aanleiding van de tekst: 

− Pag. 5, punt 8, Herzien veiligheidsplan: 

Onder het eerste aandachtsstreepje dient ‘CED’ te worden gewijzigd in ‘CED-Groep’. 

Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.  

 

Naar aanleiding van de inhoud: 

− Pag. 2, punt 2, Actielijst: 

Otto heeft contact gehad met het bestuur van Sporthuis Abcoude over het zebrapad, 

maar daarna niets meer gehoord. Hij zal nogmaals bellen. (Actie 5) 

− Pag. 3, punt 7, VvE nota: 

Het IHP (Integraal HuisvestingsPlan) wordt momenteel ontwikkeld. Zodra deze gereed is, 

wordt er een tweedaagse over het IHP door de gemeente georganiseerd.  

− Pag. 5, punt 8, Herzien veiligheidsplan: 

Het protocol rond grensoverschrijdend gedrag zijn opgenomen in het veiligheidsplan, 

personeelshandboek en in de schoolgids. Martine zal dit voor de zekerheid nog even 

checken. (Actie 6) 

 

Naar aanleiding van de actielijst: 

Punt 11 Jaarverslag 2021 

 De eerste versie bespreekt Otto met Martin en Hans. Daarna wordt een concept  

 voorgelegd aan de overige leden van het bestuur met het verzoek om voor een  

 bepaalde datum te reageren. (Actie 7) De deadline voor het aanleveren van het 

 jaarverslag is 1 juni 2022.  

  

3. Mededelingen 

Otto deelt mee dat de subsidieaanvraag voor zonnepanelen lastig is. Hij heeft hierover een 

afspraak staan met een bureau van de provincie en de gemeente.  

 

B. Bestuurlijke zaken 
 

4. Managementrapportage 

Aan de orde is de managementrapportage februari, maart, april 2022. 
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− Ziekte: 

Van de 32 collega’s zijn er 16 ziek geweest in de afgelopen twee maanden. Het was 

heftig, maar het is gelukt om alles te regelen. Vandaag was de eerste dag dat iedereen 

aanwezig was.  

− Vacatures: 

Er staat nog een vacature van 1,0 fte voor een kleutergroep uit. Er is een positief gesprek 

gevoerd, maar de kandidaat moet nog een besluit nemen.   

− Interne organisatie: 

Martine heeft 22 klassen bezocht en 30 functioneringsgesprekken gevoerd.  

− Organisatorische aspecten: 

Op 22 maart zijn tien Oekraïense kinderen gestart in de kleutergroep, groep 4, groep 6 en 

groep 8. Het blijkt dat de kinderen in groep 4 extra hulp nodig hebben. Zij krijgen een 

plekje in de taalklas in Mijdrecht. De kinderen zijn eerst gestart, later volgt een uitgebreide 

intake. Vooralsnog zijn ze halve dagen op school. Gisteren was een tolk de hele dag in 

school aanwezig, om gesprekken te voeren met de ouders. Zij worden begeleid door 

buddy’s, die ingezet worden via de gemeente. 

− Modernisering Participatiefonds: 

Dit fonds regelt de bovenwettelijke uitkeringen in het onderwijs (WW-plus). De verhouding 

wie wat betaalt, gaat veranderen. Voor de werkgever zal dit 50% of meer worden. De 

insteek bij de stichting blijft dat een vertrek van een medewerker met een vast 

dienstverband bij voorkeur op eigen verzoek zal zijn.   

− Financiën: 

De schade aan het dak is voorlopig hersteld. Er is geen lekkage. De gemeente De Ronde 

Venen zal het definitieve herstel bekostigen. 

De inkomsten lopen nog achter. Inmiddels zijn de facturen voor het eerste kwartaal 

verzonden.  

− Bekostiging scholen en de nieuwe systematiek per 2023: 

Dit is een belangrijke wijziging. Het wordt overzichtelijker, omdat bedragen per 

kalenderjaar worden vastgesteld in plaats van per schooljaar. Er is een overgangsregeling 

van drie jaar en dit pakt naar verwachting positief uit voor de stichting.  

 

5. Voortgang bestuursvorm/structuur 

Op 12 maart was de studiedag over de wijziging van de bestuursvorm. De extern adviseur 

heeft een samenvatting van de dag gemaakt.  

 

Om tot een weloverwogen en gedragen keuze te komen over de gewenste bestuursvorm, 

zullen Berend en Hans namens het bestuur op korte termijn aparte gesprekken voeren met 

Martine en Otto, om na te gaan wat hun mening is. (Actie 8)  

De uitkomst van deze gesprekken worden meegenomen in een apart bestuursoverleg op 30 

juni a.s. van 17.00 – 20.00 uur. Daarna volgt de reguliere bestuursvergadering.  

 

6. Honorarium bestuur 

Het bestuur heeft advies gevraagd aan de directie over een mogelijke aanpassing van de 

bezoldiging van het bestuur.  

 

De directie staat positief tegenover een aanpassing van de bezoldiging van het bestuur, 

maar adviseert wel om de aanpassing niet per 1 januari 2022 te laten ingaan. De invoering is 

te snel; het is niet meegenomen in de begroting. Het is ook beter om de gewijzigde 

bezoldiging in te voeren op het moment dat de nieuwe bestuursvorm ingaat, ook omdat 

zeven bestuursleden voor een school veel is.  

 

Bovengenoemde argumenten worden door het bestuur meegenomen in het overleg over 

het nieuwe bestuursmodel (inclusief samenstelling).  

 

 

 



3 
Verslag bestuursvergadering  21 april 2022 
 

C. Onderwijskundige zaken 
 

7. Jaarplan 2021-2022 

Aan de orde is het jaarplan 2021-2022. Judith heeft eerder een aanzet gemaakt, Martine 

heeft het aangevuld. Het document moet nog worden vastgesteld.  

 

Martine geeft aan dat er onvrede is over de huidige oudergesprekkencyclus, maar dat ze 

nog zoekt naar een nieuwe inrichting. Het gaat enerzijds om vorm en structuur 

(gesprekkencyclus), anderzijds om inhoud (ouderbetrokkenheid). De oudergeleding van de 

MR is nog niet aangehaakt, maar zal binnenkort meegenomen worden.  

      
Het bestuur stelt het jaarplan 2021-2022 met de bovengenoemde tekstwijziging vast.  

(Besluit 1) 

 

Hans geeft de tip om, in plaats van acties, de doelen en de prestatie indicatoren te 

benoemen: wat er klaar is als het klaar is. In de managementrapportage kunnen ze dan aan 

de voortgang gekoppeld worden.  

 

8. Opbrengsten midden toetsen 

Aan de orde is het document ‘Schoolopbrengsten midden 2022’. 

 

Martine geeft een toelichting.  

De school heeft hoge ambities gesteld. Bij taalverzorging wordt die gehaald. Het niveau 

technisch en begrijpend lezen kan nog hoger. In het team wordt gesproken om de huidige 

technisch en begrijpend lees methode vervangen. De insteek zou dan kunnen zijn dat er t/m 

groep 4 een leesmethode wordt aangehouden, daarna wordt ingezet op leesplezier. Het 

laatste jaar wordt al veel geïnvesteerd in boeken. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt 

dat ouders soms niet weten hoe belangrijk (voor)lezen is. Wellicht is dit onderwerp iets voor 

een thema-avond.  

 

Bij rekenen is een grote slag geslagen na de invoering van een nieuwe methode, maar de 

ambitie is nog niet gehaald. Hopelijk wordt bij de afname in mei/juni de ambitie wel gehaald.  

 

9. Checklist onderwijskwaliteit 

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

2022. In deze vergadering worden de hoofdstukken 4 en 5 besproken. 

 

Martine licht toe dat ze collegiale consultatie belangrijk vindt. De cyclus van Stichting 

Leerkracht heeft stil gelegen door corona, maar is inmiddels weer opgestart. Zelf geeft ze er 

een impuls aan in de vorm van klassenbezoeken.  

 

Ze streeft ernaar om beleid te schrijven voor nieuwe leerkrachten. Nieuwe leerkrachten 

krijgen nu een ‘maatje’ van de parallelgroep, maar het zou goed zijn als er schoolbreed wat 

meer structuur in komt.  

 

Bij de conclusie staat de vorig jaar uitgesproken wens van het bestuur om in schooljaar 2022-

2023 een interne audit uit te voeren. Hier staat men nog steeds achter.  

De vraag is of deze audit door een bedrijf uitgevoerd moet worden. Martine voelt meer voor 

peer feedback. Ze gaat de mogelijkheden onderzoeken. (Actie 9)  
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D. Organisatie en bedrijfsvoering 
 

10. Formele benoeming van Martin Schoenmakers 

Otto deelt mee dat het penningmeesterschap van de stichting bij de Kamer van 

Koophandel is gewijzigd. Het administratiekantoor stuurt binnenkort een mail dat Martin in de 

procuratiematrix staat. Dan kan de tekenbevoegdheid overgaan van Nico naar Martin. Nico 

neemt tot die tijd nog even waar.   

 

11. Bestuurlijke aansprakelijkheid Oudervereniging (Ouderraad) 

Otto en Martine gaan een gesprek aan met de Oudervereniging over de  

aansprakelijkheidsverzekering. (Actie 10) 

 

12. Modernisering Participatiefonds 

Dit agendapunt is besproken bij de Managementrapportage.  

 

 

E. Afsluiting 

 
13. Meerjaren investeringsbegroting 

Aan de orde is de meerjaren investeringsbegroting 2022-2026.  

De vergadering vraagt zich af of de posten niet overzichtelijker ingedeeld kunnen worden.  

Otto en Martin zullen er samen naar kijken en het overzicht aanpassen. Daarna kan het 

geagendeerd worden voor de volgende vergadering. (Actie 11)  

 

14. Rondvraag 

Kijkje in de klassen 

Op 18 mei is het open dag. De bestuursleden zijn welkom om die dag een kijkje in de klassen 

te nemen. Berend is dan verhinderd. Hij maakt een aparte afspraak.  

 

Stagiaire 

Martine deelt me dat ze een LIO-stagiaire heeft aangesteld voor de bovenbouw; een 

derdejaars student.  

 

Archivering 

Corien verzoekt om de bestuursstukken op een centrale plek te archiveren.  

Martine kan een digitale map open zetten. Martin maakt een nieuwe map aan voor het 

bestuur, waardoor de bestuursleden toegang hebben tot de stukken. (Actie 12) 

 

15. Sluiting 

Berend bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.10 uur.  
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ACTIELIJST per 21 april 2022 

 

Nr. Uit 

vergadering 

Actie Wie Wanneer Status 

1  

10-02-2022 

 

Begroting 2022-2026 

− Contact met gemeente.  
 

Hans/ 

Otto / 

Martin 

  

2  

10-02-2022 

 

21-04-2022 

Gebruikersovereenkomst met DRV 

− Vragen aanleveren als leidraad 

voor het gesprek in het bestuur.  

− Aanhouden. Wachten op IHP en 

de separate gesprekken over de 

zonnepanelen.  

 

Otto 

  

3  

10-02-2022 

Klokkenluiders- en integriteitsregeling 

− Protocollen opzoeken en erop 

terugkomen.  

− Op de agenda. 

 

Martine 

 

 

 

30-06-2022 

 

4 10-02-2022 Ondersteuning directie 

− Met een voorstel komen.  

 

Otto 

  

5. 21-04-2022 Zebrapad 

− Contact opnemen met het 

bestuur van Sporthuis Abcoude.  

 

Otto 

  

6. 21-04-2022 Grensoverschrijdend gedrag 

− Checken of het protocol rond 

grensoverschrijdend gedrag zijn 

opgenomen in het 

veiligheidsplan, 

personeelshandboek en in de 

schoolgids. 

 

Martine 

  

7. 21-04-2022 Jaarverslag 2021 

− Concept voorleggen aan de 

overige leden van het bestuur. 

 

Otto / 

Martin 

 

z.s.m. 

 

8. 21-04-2022 Voortgang bestuursvorm / structuur 

− Aparte gesprekken voeren met 

Martine en Otto. 

 

Berend / 

Hans 

 

z.s.m. 

 

9. 21-04-2022 Interne audit 

− Mogelijkheden onderzoeken. 

 

Martine 

  

10. 21-04-2022 Ouderraad 

− Gesprek aangaan.  

 

Otto / 

Martine 

  

11. 21-04-2022 Meerjaren investeringsbegroting 

− Overzicht aanpassen.  

Op de agenda. 

 

Otto / 

Martin 

 

30-06-2022 

 

12. 21-04-2022 Archivering 

− Digitale map open zetten. 

− Nieuwe map voor het bestuur 

aanmaken. 

 

Martine 

Martin 
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BESLUITENLIJST 21 april 2022 

 

Nr. Omschrijving 

1 Het bestuur stelt het jaarplan 2021-2022 vast, met de tekstwijziging genoemd in de 

vergadering.  

 

 


