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VERSLAG (DEFINITIEF) 
 

Verslag  Bestuursvergadering St. Primair Onderwijs Mondriaan Abcoude 

Datum   30 juni 2022 

Aanvang  20:00 uur 

Locatie   Het Sporthuis, 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. 21 april 2022 

Naar aanleiding van de tekst: 

− Pag. 1, punt 2, VvE-nota: 

De tweede zin wordt aangevuld met ‘over het IHP door de gemeente’.’ 

− Pag. 1, punt 2, Herzien veiligheidsplan: 

De woorden ‘De voorzieningen rond grensoverschrijdend gedrag’ worden gewijzigd in: 

‘Het protocol rond grensoverschrijdend gedrag’. Dit dient ook gewijzigd te worden in de 

actielijst.  

Met deze wijzigingen wordt verslag vastgesteld.  

 

Naar aanleiding van de actielijst: 

Punt 6 Grensoverschrijdend gedrag: 

Martine licht toe dat er een gedragscode is voor medewerkers en ouders. De 

integriteitscode schuurt hier tegenaan. In de arbeidsovereenkomst bij aanstelling 

wordt verwezen naar de cao. Het punt kan van de lijst.  

Punt 9 Interne audit 

Het blijkt dat de school die Martine op het oog had geen optie is voor een interne 

audit. Ze wil graag lid worden van de Vereniging Algemeen Bijzondere Scholen 

(VBS) ter vervanging van VOS/ABB. De scholen die hierbij zijn aangesloten – ook 

veel éénpitters - verzorgen onderling audits. Het bestuur vindt dit goed klinken.   

Het punt kan van de lijst. De interne audit blijft wel staan als actiepunt. (actie 3) 

Punt 10  Ouderraad 

 De directie heeft overleg met de ouderraad over de financiën. Het punt kan van 

de lijst.  

 

3. Mededelingen 

Bereikbaarheid bestuur 

Otto zal een lijstje rondsturen waarop de bestuursleden kunnen aangeven wanneer ze 

afwezig zijn door vakantie en of ze wel of niet bereikbaar zijn.  
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B. Bestuurlijke zaken 
 

4. Managementrapportage 

Aan de orde is de managementrapportage mei en juni 2022 

− Personeel 

Er blijkt toch weer een vacature te zijn: een van de gymleraren vertrekt. Er worden 

inmiddels gesprekken gevoerd met een kandidaat. 

Er is voor het eerst in het LIO- stagiaire, zij gaat meedraaien in groep zes.  

− Interne organisatie: 

Martine licht toe dat met de leerlingarena een activiteit wordt bedoeld waar de kinderen 

van de leerlingenraad in een cirkel zitten, met de leerkrachten daar omheen. Aan de 

leerlingen worden vragen gesteld over bijvoorbeeld doelen, kwaliteit en lezen. De 

leerkrachten zeggen niets en nemen kennis van de antwoorden. 

Het eindejaarsfeest op 8 juli a.s. is voor ouders en kinderen. Ook de bestuursleden zijn van 

harte welkom.  

− Onderwijskundige ontwikkelingen: 

Volgende week wordt een keuze gemaakt voor de nieuwe technisch lezen methode.  

De methode wereldoriëntatie is leuk voor de leerlingen, maar de kennisopbouw van de 

verschillende vakken blijkt beperkt te zijn. Daarom worden in de groepen 5 en 6 de 

vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek apart aangeboden in plaats 

van geïntegreerd. In de groepen 7 en 8 gebeurt dit thematisch, maar wel met de oude 

methode biologie. Voor techniek wordt geprobeerd om inwoners van Abcoude te 

betrekken.  

− Klacht:  

Naar aanleiding van een klacht is nagegaan of het echtscheidingsprotocol op school 

voldoende duidelijk is. Dit blijkt het geval.   

De klachtenregeling start met de mededeling dat de school is aangesloten bij een 

geschillencommissie. Op verzoek van het bestuur zal Martine de route duidelijker 

aangeven in de regeling: eerst bespreken met de leerkracht/directie, daarna met het 

bestuur en dan pas kan de geschillencommissie ingeschakeld worden. (actie 4) 

− Parameters: 

Martine licht toe dat er gedurende drie jaar voortgezet onderwijs terugkoppeling is over 

de leerlingen. Het is goed om dit te blijven volgen. Het blijkt dat de scholen vertrouwen 

hebben in de advisering door de obs Piet Mondriaan.  

− Huisvesting: 

Het dak is gerepareerd en de kosten zijn betaald via de verzekering van de gemeente 

DRV.  

− Integraal HuisvestingsPlan (IHP): 

In oktober wordt het voorlopige IHP aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarin wordt 

opgenomen dat obs Piet Mondriaan geen dislocatie wenst en dat binnen het pand naar 

mogelijkheden moet worden gezocht.  

− Memo salarissen: 

Het personeel is heel blij met de salarisverhoging. Een keerzijde is dat de school het geld 

moet voorfinancieren, omdat het pas in september wordt overgemaakt.  

  

5. Voortgang bestuursvorm/structuur 

Eerder is apart met de twee directieleden gesproken over een nieuwe bestuursvorm. Het  

bestuur heeft voorafgaand aan deze vergadering over de vorm overlegd. Het  bestuur heeft 

het besluit genomen de bestuursvorm te wijzigen naar een structuur met een directeur-

bestuurder en een Raad van Toezicht. (Besluit 1) De MR moet over dit besluit worden 

geïnformeerd.  

 

De relatie tussen het huidige bestuur en de directeuren zal gedurende het proces 

veranderen. Het is van belang om veel met elkaar te overleggen richting de nieuwe situatie. 

Het bestuur heeft er in principe vertrouwen in dat Martine de nieuwe functie van directeur-

bestuurder goed kan invullen.  
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Na de zomer zal een implementatietraject worden ingericht, waarbij het bestuur zich laat 

ondersteunen door Jos van Elderen van B&T. Er zal onder andere worden gekeken naar de 

invulling van de directietaken en de omvang van de Raad van Toezicht.  

  

 

6. Voorstel data bestuursvergaderingen 

De vergadering besluit om de bestuursvergaderingen in het vervolg op de dinsdagavonden 

te organiseren. Voor het volgende schooljaar worden de volgende data afgesproken: 

27 september, 22 november, 7 februari, 11 april, 27 juni.   

 

 

C. Onderwijskundige zaken 
 

7. Analyse eind Cito groep 8 2022 

Het bestuur is enthousiast over de resultaten van de eindtoets.  

Martine zegt dat andere scholen in Abcoude een hogere score hadden. In Vensters PO 

worden scholen vergeleken en daar wordt rekening gehouden met de schoolweging. Dan 

blijkt dat Piet Mondriaan de enige school is die het referentieniveau haalt.  

 

8. Opbrengsten Zien! 

Martine geeft aan dat de waardes van Zien! omhoog zijn gegaan.  

De resultaten van de inzet door de gedragsspecialist worden steeds groter. Er zijn weinig 

ruzies op school. Alleen via WhatsApp gebeuren nare dingen. Het is moeilijk om hier grip op 

te krijgen, omdat het buiten de school gebeurt, waardoor het een taak is voor de ouders. Er 

wordt wel via lessen mediawijsheid verteld wat de gevaren zijn van social media.  

 

Omdat digitaal pesten ook veel impact kan hebben op het sociaal emotionele welbevinden 

van kinderen, stelt het bestuur voor dat er wellicht bij de start van het schooljaar of tijdens 

een thema-avond iets voor ouders georganiseerd worden op dit gebied. Daarvoor zou ook 

een specialist uitgenodigd kunnen worden. Het is goed als ouders zich bewust zijn dat dit 

soort problemen spelen. 

Martine gaat bij Zien! navragen of het thema social media toegevoegd kan worden aan de 

vragenlijst. (actie 5) 

 

9. Schoolgids en kleutergids 2022-2023 

Aan de orde is de schoolgids 2022-2023. 

− Het bestuur vraagt of de foto’s (de volgende keer) vervangen kunnen worden door meer 

recente exemplaren.  

− Op pag. 39 wordt ‘Schoolpleinverbod’ gewijzigd in ‘School(plein)verbod’.  

Met laatstgenoemde wijziging wordt de schoolgids 2022-2023 vastgesteld. (besluit 2) 

 
Aan de orde is de kleutergids 2022-2023. 

− Het is goed om onder punt 6, bewegingsonderwijs, aan te geven dat het speellokaal 

inpandig is.  

Met deze wijziging wordt de kleutergids 2022-2023 vastgesteld. (besluit 3) 

 

 

D. Organisatie en bedrijfsvoering 
 

10. Treasurystatuut; vierjaarlijkse update 

Peter wijst op paragraaf 3.2 van het treasurystatuut, waar het volgende staat: ‘De hoofdsom 

van de belegging wordt door de financiële onderneming te allen tijde gegarandeerd.’ Bij 

een negatieve rente is dat niet zo. Otto zegt dat de school momenteel geen rentegevende 

bankrekeningen bezit. Negatieve rente is wel een aandachtspunt.  
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Het uitvoerend bestuur stelt het treasurystatuut vast, het toezichthoudend bestuur keurt het 

treasurystatuut goed. (besluit 4) 

 

  

11. Jaarverslag 2021 

Otto bedankt de bestuursleden voor de input voor het jaarverslag 2021. Na het 

beantwoorden van veel vragen van de accountant is het vandaag gereed gekomen, met 

uitzondering van de standaardbankverklaring van ABN-AMRO. Die wordt nagestuurd.  

Vandaag is het jaarverslag gedeponeerd, samen met de LOR. 

 

Het uitvoerend bestuur stelt het jaarverslag 2021 vast, het toezichthoudend bestuur keurt het 

jaarverslag 2021 goed. (besluit 5) Het wordt nog naar de gemeente gestuurd voor 

goedkeuring.  

 

Vergoeding bestuur 

Het bestuur besluit – na advies van de directie - om per 1 juli a.s. de vergoeding voor 

bestuursleden te verhogen. (besluit 6) 

 

 

E. Afsluiting 

 
12. Rondvraag 

Deur kamer Martine 

Corien zegt dat er in de deur van de kamer van Martine geen raam zit. Ook de deur van 

Myrthe blijkt geen raam te hebben.  Ze vraagt of er in de zomervakantie nieuwe deuren 

geplaatst kan worden.  Dit is akkoord. (actie 6) 

 

Telefoon 

Corien zegt dat in de loop van de middag, als er geen ondersteuning meer is, telefoontjes bij 

Martine binnenkomen. Ze vraagt zich af of het mogelijk is dat ouders de leerkrachten 

rechtstreeks bellen. De vergadering vindt dit niet wenselijk. Martine zegt dat in de situaties dat 

ze ’s middags overleg heeft, ze meestal aan een leerkracht vraagt om de telefoon op te 

pakken. Dit gaat goed.   

  

Zomervakantiecadeautje 

Corien vraagt of het bestuur er voor voelt om de teamleden, voorafgaand aan de 

zomervakantie, een presentje te geven.  

Na discussie wordt besloten om het team op de laatste schooldag te trakteren op een 

broodje kroket. Martine gaat dit regelen. (actie 7) 

 

Gespreid leiderschap 

Corien vraagt of Martine in de volgende vergadering iets wil vertellen over gespreid 

leiderschap. Dit is akkoord. (actie 8) 

 

Aftreden Hans Jansen 

In verband met privéredenen heeft Hans na afloop van de vorige vergadering aangegeven 

terug te treden uit het bestuur per 31 juli 2022. De vergadering besluit om Peter tijdelijk te 

benoemen als toezichthoudend bestuurslid per 1 augustus 2022. (besluit 7) 

 

13. Sluiting 

Berend bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.50 uur.  
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ACTIELIJST per 30 juni 2022 

 

Nr. Uit 

vergadering 

Actie Wie Wanneer Status 

1.  

10-02-2022 

Klokkenluiders- en integriteitsregeling 

− Protocollen opzoeken en erop 

terugkomen.  

− Op de agenda. 

  

 

Martine 

 

 

 

27-09-2022 

 

2. 21-04-2022 Meerjaren investeringsbegroting 

− Overzicht aanpassen.  

Op de agenda. 

 

 

Otto / 

Martin 

 

27-09-2022 

 

3. 21-04-2022 Interne audit 

Mogelijkheden onderzoeken. 

 

Martine 

  

4. 30-06-2022 Klachtenregeling 

− In de tekst volgorde wijzigen: 

eerst leerkracht/directie, daarna 

geschillencommissie 

 

 

Martine 

  

5. 30-06-2022 Zien! 

− Navragen of het thema social 

media toegevoegd kan worden 

aan de vragenlijst. 

 

 

Martine 

  

6. 30-06-2022 Deur 

− Deuren met raam laten plaatsen 

in de kamer van Martine.  

 

 

Gebouw

beheerd

er 

 

Zomervakantie 

 

7. 30-06-2022 Zomervakantiecadeautje 

− Namens het bestuur het team 

op de laatste schooldag 

trakteren op een broodje kroket.  

 

 

Martine 

  

8. 30-06-2022 Gespreid leiderschap 

− In de volgende vergadering hier 

iets over vertellen.  

 

 

Martine 

 

27-09-2022 

 

 

 

 

BESLUITENLIJST 30 juni 2022 

 

Nr. Omschrijving 

1. Het bestuur heeft het besluit genomen om de bestuursstructuur van de stichting PRIMA te 

wijzigen in een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.   

 

2. Het bestuur stelt de schoolgids 2022-2023 vast, met de tekstwijziging genoemd in de 

vergadering.  
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3. Het bestuur stelt de kleutergids 2022-2023 vast, met de tekstwijziging genoemd in de 

vergadering.  

 

4. Het uitvoerend bestuur stelt het treasurystatuut vast, het toezichthoudend bestuur keurt het 

treasurystatuut goed. 

 

5. Het uitvoerend bestuur stelt het jaarverslag 2021 vast, het toezichthoudend bestuur keurt het 

jaarverslag 2021 goed. 

 

6. Het bestuur besluit om per 1 juli a.s. een vergoeding aan de leden van het bestuur te 

verhogen. 

 

7. Het bestuur besluit om Peter Roelofs tijdelijk te benoemen als toezichthoudend bestuurslid per 

1 augustus 2022, als vervanger voor Hans Jansen. 

 

 


