
 
Notulen ledenvergadering 13 juni 2022 
 

1. Welkom door directeur dhr. J. Bosma 
           Op koers, Psalm 25:1-7 
 

             ‘Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden gaan.’ 
 

 
2. Bestuur. 

2.1  Zakelijk gedeelte vereniging/stichting.  
Organisatie en financiële structuur wordt besproken. We werken met een 
mandaatmodel. Nieuwe organisatieplaatje ter inzage op school.  
Financiën vereniging wordt besproken. De begroting was negatief. 
Enerzijds voor investering in het schoolbouw, anderzijds meer leerkrachten 
en stijging salaris.  
Ook de begroting voor volgend jaar is negatief, daarna zullen de 
begrotingen stijgen.  
De afgelopen jaren zaten de leerlingenaantallen op 140. In de prognoses 
is rekening gehouden met een lichte daling. Verwachting is dat we dalen 
naar 133 in 2025. Dit wisselt echter per jaar.  
Ook is er nog een grote buffer. Het doel is om de gelden te gebruiken voor 
het onderwijs/leerlingen. 
We hebben relatief veel extern personeel in dienst. Daar kunnen we evt. 
bezuinigen, indien nodig.  
Financiën stichting en leden wordt besproken 
 

2.2  Jaarverslag bestuur 
Jaarverslag bestuur wordt besproken. Punten die besproken zijn: 
- Korte blik op 2022: Inspectiebezoek 2022. Positief oordeel. Om trots op 

te zijn 
- Jubileumweek 100-jarig bestaan, groot succes. 
- COVID-19, thuisonderwijs 
- NPO-gelden; bewegingsonderwijs, Kanjertraining, scholing leerkrachten 
- Investering duurzaamheid; o.a. zonnepanelen, luchtventilatie 
- Wisseling samenstelling bestuur 
- Visie/missie 
- Bestuurlijke ambities 2023-2027 
- Schoolplan 2023-2027 

 
 

2.3  Aftreden bestuurslid 
Ingrid Snoeijink en Linda Kroek nemen afscheid van het bestuur.  
 

2.4 Voorgedragen bestuursleden 
Bianca Pap en Gerben Timmer 

 



       
3. OR. 

3.1 Zakelijk gedeelte 
Financiën worden besproken. Kascontrole heeft plaatsgevonden. 
 
3.2 Jaarverslag OR 
OR kon niet alles organiseren zoals gewenst t.g.v.Covid. Onderstaande is wel 
gerealiseerd 

- Paaslunch 
- Lunch bij de Koningsspelen 
- Koffie en lekkers bij de Open Dag 
- Catering bij afscheid groep 8 en ALV 
- Leerkrachten attentie 
- Kamp groep 8 attentie 
- Afscheid groep 8 
- Vieringen, Sinterklaas en Kerst 
- Kerstattentie 
- Vogelvoeractie 
- Meesters- en juffendag 
- Startactiviteit, speurtocht 
- Brigadiers 

 
3.3 Aantredende en aftredende leden 
Aftredend: Miralda Fidom, Corina Ploegman 
Aantredend: Ashley Meerveld, Judith Jongkind 

 
 

4. MR.   
4.1  Jaarverslag 
Er zijn in het afgelopen jaren weinig mogelijkheden geweest om te vergaderen   
ivm COVID. Wel is er contact onderhouden met elkaar. Notulen van het  
bestuur waren altijd inzichtelijk. 
Huidige bezetting is besproken 
Voorkeur gaat uit naar een bezetting van 2 personeelsleden en 2 ouderleden 
 
4.2  Aantredende en aftredende leden 
Aftredend: Barry Nijboer en Ilona Bolks 
Aantredend: Martin van Braam 
 

5. Rondvraag 
Complimenten worden uitgesproken naar het team. 
 

                                                                                       
6. Sluiting door dhr. J.H. Bosma 

 
Afsluiting ‘Dat telt’ uit ‘Gewoon…. bijzonder’, Chris Lindhout 


