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Onderwijrgroep PRIMO vpr
Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs
Voorne-Putten en Regio
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39 1044

Correspondentieadres: GemeenlandsedijkNoord26A,32l6AGAbbenbroek

E-mail:

info@primorpr.nl

Verslag 34" vergadering Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep óíPRIMOvpr"
d.d. 21 februari 2018 - openbaar

Aanwezig:

de heren G.M.L. Schott, N.D.R. Jaspers en de dames B.F.L. Vermaas-van de Bilt, I.
van Doesburg (CvB), W. Lageweg (bestuursmanager) en A. Kranenburg (verslag)

Voorafgaand aan de vergadering wordt door de directie van Schrijverke, Wateringe en
Montesorrischool (Linda de Wit, Karine de Jong en Sylvain Bogerd) een presentatie gegeven over het
door hen gevolgde studietraject "Dynamische school".
De voorzitter heet de directieleden welkom en meldt dat de RvT dit een goede manier vindt om
contact te hebben met directies om vooral een beter iruicht te krijgen in wat mensen in het veld
beweegt en welke ontwikkelingen gaande zijn.
Mevrouw Van Doesburg meldt dat deze drie directieleden een ontzettend intensief traject achter de rug
hebben en dat het heel boeiend is om te laten zien wat de opbrengsten zijn voor directie en school.
Aangegeven wordt dat de scholen bezig zljn om een High Performance school te worden en daartoe
hebben de directieleden een Z-jarigstudietraject gevolgd dat er op gericht is om de totale school, dus
directie en leerkrachten naar een hoger plan te tillen. De directie heeft zich daarom zeer intensiefbezig
gehouden met leiderschapsontwikkeling en verbreding van kennis van onderwijs en
onderwijsontwikkeling. Dit alles om het teamte kunnen stimuleren en inspireren om in
gezamenlijkheid te komen lot een meer professionele onderwijscultuur in de school. Daartoe is missie
en visie herschreven en is een intensieve dialoog gevoerd tussen schoolleiding en team over de echte
zaken die met onderwijsgeven te maken hebben. Er wordt biruren het schoolteam veel nagedacht en
gesproken over hoe op de juiste wijze onderwijs gegeven moet worden.
Creconstateerd kan worden dat er zeker al verbeteringenzichlbaar zijn en dat de juiste weg ingeslagen
is, hetgeen zichvertaalt in een meer tevreden leerkracht en betere resultaten.
De voorzitter dankt de drie directieleden voor de zeer uitgebreide toelichting en wenst hen succes met
het verder voortzetten van de zeer positieve ontwikkelingen.

l.Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom en meldt dat de heer Struijk afiuezig is
met kennisgeving.
In verband met de tijd wordt besloten om de agenda van de besloten vergadering te verschuiven naar
de volgende vergadering.
De openbare agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen Raad van Toezicht.
Geen
3. Mededelingen College van Bestuur.

Naar aanleiding van bijlage 3C §otitie M. de Haas, onderwijskantoor De Cirkel) wordt door mewouw
Vermaas gewaagd wat de visie is van de Cirkel op de klant. Mevrouw Van Doesburg geeft aan dat de
Cirkel moet standaardiseren waar het kan en maatwerk moet leveren wanneer daar om gevraagd wordt,
waarbij het dus vooral moet gaan om het 'ontzorgen' van de klant.
Punt 5, de geplande extra vergadering van het Samenwerkingsverband van14 maart a.s. levert enige
discussie op ovff hoe deze avond qua breedte van het onderwerp samenwerking precies in te steken.
(inmiddels is bekend dat deze vergadering niet doorgegaan is).
4. Verslag 32e vergadering Raad van Toezicht, d"d. 1 november 2017.
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

Actielijst.
Het onderwerp 'toelichting studietraject "Dlmamische scholen" is afgedaan en wordt van de actielijst
gehaald.

Planning en control cyclus.
Het onderdeel Dynamische elementen zalnogaangevuld worden door mevrouw Van Doesburg.
Het onderdeel "Jaarlijkse klassebepaling bezoldiging" zalvoor de volgende vergadering geagendeerd
worden.

Het onderdeel "Management-letter interim controle accountant" (december) zalvoot de volgende
vergadering geagendeerd worden. De accountant kon het document ook nu niet tijdig leveren voor deze
vergadering.
Mewouw Van Doesburg geeft aan dat het 4-jaarlijkse onderhoud dat de onderwijsinspectie met de Raad
van Toezicht zal hebben, voorlopig nog niet zalplaats vinden. Het ligt in de verwachting dat dit nog wel
een kleine 4 jaarkanduren.

Besluitenlijst.
Is akkoord.
5. Ingekomen en uitgaande stukken.

Brief Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, d.d. 1 februari 2018, aangaande een klacht van een
ouder van een leerling van o.b.s. de Wateringe.
Mevrolrw Van Doesburg geeft voorts aandatinmiddels nog een klacht ontvangen is: Brief t andelijke
Klachtencommissie Onderwijs, d.d. 13 februari 2018, aangaande een klacht van een ouder van een

leerling van o.b.s.

't Schrijverke.

Voorts deelt mewouw Van Doesburg dat van de MR-en van JPS De Driehoek en o.b.s. De Mildenburg
bericht is ontvangen dat de MR van beide scholen ingestemd heeft met de FER en de fusie tussen JPS De
Driehoek en o.b.s. De Mildenburg; beide brieven zijn gedateerd op 14 februari 2018.
Tot slot deelt mevrouw Van Doesburg mee dat van het college van b en w van de gemeente Westvoorne
een brief is ontvangen, gedateerd 13/15 februari 2018, waarin meegedeeld wordt dat het college een
positief standpunt heeft ingenomen over de fusie-eflecterrapportage m.b.t. de scholen Remix en Baron
dè Vos van Steenwiik. Tevens wordt in de brief medegedeeld dat de gemeenteraad in de vergadering van
20 februari 2018 gewaa gd zal worden om in te stemmen met de statutenwijziging van de Stichting
Samenwerkings scholen Voome-Putten.
6. Goedkeuring fusie Driehoek/lVlildenburg.
Gevraagd wordt of in de nieuwe school nog plaats is voor het Janaplan concept. Mewouw Van Doesburg
antwoordt dat de directeur samen met de teams en de ouders heel nadrukkelijk gesproken heeft over het
behouden van het beste uit beide scholen en dat er zeker nog nadrukkelijk ruimte is voor het Jenaplan
concept.
De Raad van Toezicht besluit tot goedkeuring van de fusie tussen JPS De Driehoek en o.b.s. De

Mildenburg.

7. Voortgang governance traject Kindkracht.
B1j dit agendapunt is tevens verstrekt het functieprofiel bestuurder en de notitie "De nieuwe governance

van SWV Kindracht".
De pensionering van de huidige bestuurder is aanleiding geweest voor de 'interne Raad van Toezicht'
(de schoolbestuurders) om de thans geldende governance structuur kritisch onder de loep te nemen.
E.e.a. onder leiding van extem adviseur, dhr. Goos Minderman.
Dit heeft geleid tot bovengenoemd functieprofiel bestuurder en de genoemde notitie. Beide zijn in
principe akkoord bevonden door de deelnemende schoolbesturen; wel leeft er nog een vraag over hoe te
handelen waÍureer het deelnemerspercentage boven de vastgestelde 2%o uitkomt. De extern deskundige
zal zichbezig gaanhouden met de beantwoording van deze waag.
8. Voortgang sollicitatietraject leden RvT.
Er hebben in totaal tien personen gereageerd op de advertentie. De selectiecommissie heeft besloten om
drie daarvan voor een gesprek uit te nodigen (waarbij met twee daarvan eerst telefonisch contact zal
plaats vinden om nog wat nadere informatie te verl«ijgen). De overige personen zullen om diverse
redenen niet uitgenodigd worden.
9. Regelen bijeenkomst met Goos Minderman
Er ligt een vraag hoe te komen tot een visiedocument (welke documenten zijn nodig en hoe verhouden
die zich tot elkaar). De heer Minderman is benaderd om dit proces te begeleiden, Inaar er ligt bij hem de
wens om een 'intake-gesprek' te houden met de RvT.
Afgesproken wordt dat dit op dinsdag 3 april 2018 om 14.30 uur plaaÍs zal vinden.
10. Rondvraag

Mewouw Vermaas lraagt of de op woensdag 27 |ir:r:,t 2018 geplande vergadering verschoven kan
worden naar dinsdag 26 jw12018. Dit is akkoord. @e resterende vergaderdata voor eerste helft 2018
zijn daarmee dus: woensdag 1 1 april, donderdag 31 mei en dinsdag 26 juni 2018).
Merryouw Van Doesburg geeft aan dat zij weer met de Rabobank over beleggen gesproken heeft; dit
omdat de spaarrekening vrijwel niets oplevert en het risico bestaat dat de rente negatief wordt. Zlj geeft
voorts aan dat ze op het beleggingsvoorstel van ongeveeÍ een jaar geleden niet gehandeld heeft omdat zlj
zich niet helemaal zeker voelde of dit wel de juiste stap was en of er niet een te groot risico genomen zou
worden. Het is nu echter duidehjk dat ook sparen een risico met zich brengt. Vanuit de Rabobank werd
voorgesteld om een treasury-commissie samen te stellen, bestaande uit het firnncieel onderlegde lid van
de RvT, de controller en de bestuurder en om deze commissie in overleg met de bank een advies op te
laten stellen, om daarmee een afgewogen voorstel tot stand te laten komen.
De Raad van Toezicht gaat hiermee akkoord en besluit om het nieuw te benoemen lid met financiën in
de portefeuille met deze taak te belasten.

11 Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om22.30 tttx.

Vastgesteld in de 35e vergaderingvan de Raad van Toezicht van I I april 2018:
de ambtelijk secretaris:
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A. Kranenburg

