
It"Xffi @
Onderwijsgroep PRIMO vpr
Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs
Voorne-Putten en Regio

Bezoekadres: GemeenlandsedijkNoord 26A, Abbenbroek telefoon: 0l8l 39 10 44

Correspondentieadres: GemeenlandsedijkNoord26A,32I6AGAbbenbroek
E-mail: info@primovpr.nl

Verslag 36" vergadering Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep "PRIMOvpr"
d.d.31 mei 2018 - openbaar

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

Aanwezig voor agendapunt 7: dhr. Arends en mew. Wielemaker
Afwezig met kennisgeving: R.P.M. Struijk

l.Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom en meldt dat de heer Struijk afivezig is
met kennisgeving.
De openbare agenda wordt aangevuld met een ingekomen stuk (offerte Minderman) en vervolgens
vastgesteld.
In verband met de aanwezigheid van de accountant, dhr. Arends en de controller, mevr. Wielemaker,
wordt besloten om eerst agendapunt 7, dat betrekking heeft op dejaarstukken te behandelen.

7. Voorlopige jaarrekening en concept bestuursverslag in bijzijn van accountant.
Als eerste wordt het accountantsverslag betreffende de accountantscontrole over het jaar 2017
besproken.
De accountant is zeer positief over de ontwikkeling van de organisatie, wel is er nog het pijnpunt van
de eigen wachtgelders; voor het overige gaat het heel goed en verdient de organisatie een compliment.
De accountant is dan ook voornemens om een goedkeurende controleverklaring afte geven.

Het accountantsverslag wordt doorgenomen en dat levert de volgende wagen/opmerkingen op:
- Blz.6, als de gewaagde documentatie rond de eigen wachtgelders niet geleverd gaat worden

- dan zal de accountant een rapport van bevindingen moeten maken, met eventuele financiële
consequenties

- Blz 6, op waag van de heer Jaspers wordt aangegeven dat het niet Europees aanbesteden van
het netwerkbeheer bij de vorige controle ook al aangekaart is door de accountant. Mew. Van
Doesburg geeft echter aandat zij op dit moment niet wil kiezen voor veranderingen in het
netwerkbeheer omdat het risico op problemen bij scholen veel te groot is. Zijl.rujgt liever een

opmerking van RvT en accountant dan dat zij op dit moment hierin veranderingen aanbrengt.
- Blz 7, op het advies rond het voorafgaand bespreken van dejaarrekening in de

auditcommissie, wordt door de voorzitter opgemerkt dat de RvT vorig jaar bewust heeft
gekozen om de jaarstukken twee keer in voltalligheid te bespreken. Hij mist ook enigszins de

argumenten waarom bespreking in de auditcommissie vooraf 'beter' zou zTjn en hij is echt niet
blij met de (verderop in het rapport) genoemde urgentie hoog. De accountant geeft aan dat bij



voorbespreking in een auditcommissie, de bespreking in de voltallige raad vaak een wat meer
beleidsmatig karakter krijgt. Hij geeft echter aan dat het een advies betreft en dat de RvT wij
is om het anders in te kleden. Besloten wordt om wanneer de RvT weer voltallig is dit punt
nog eens te bespreken.

- Blz.9: geconcludeerd wordt dat ondanks veel investeringen PRIMOvpT toch een rijke
organisatie blijft.

- Blz 13, mew. Vermaas merkt op dat van alle kengetallen, de huisvestingsratio aangeeft dat

daar nog het meeste risico gelopen wordt. Voorts wordt opgemerkt dat ook ziekteverzuim en

het eigen risicodragerschap ook nog wel wat risicovol zijn. Mew. Van Doesburg merkt op dat
in samenspraak met de controller hard aan gewerkt wordt om dit beter te beheersen. De
controller is ook bezig om de vorig jaar gestarte VPR-pool financieel beter onder controle te
krijgen. De VPR-pool gaat maandelijks rapportages leveren. Afgesproken wordt dat in de

kwartaalrapportage het onderwerp VPR-pool een van de te belichten onderwerpen wordt.
Mew. Vermaas waagt of alle administratieve rompslomp opweegt tegen de resultaten. Het
antwoord is ja, omdat het niet alleen gaat om het organiseren van vervanging, maar ook om
talent te ontdekken en dit ook aan de regio te binden.

- Blz.16: op een vïaag merkt de accountant op dat nog twee Verklaringen Eigen Wachtgelders
ontbreken; wanneer dezeniet tijdig geleverd worden danzal een rapport van bevindingen
opgemaakt moeten worden. Mew. Lageweg legt uit dat dit onderwerp veel aandacht krijgt
(alle besturen kampen met deze problemen) en dat onderwijskantoor De Cirkel een tijdelijke
l«acht gaat huren met specialistische kennis op dit terrein, die ook voor PRIMOvpT ingezet
gaat worden. Het probleem ligt overigens net zo goed bij DUO en Ul[V die kampen met
achterstanden en ook niet altijd even eenduidig zijn in hun communicatie. De accountant
merkt op dat eer,zo goed mogelijke administratie wel helpt bij het onder controle krijgen. Hier
wordt door het bestuurskantoor ook op ingezet.

- Blz 19, EFS subsidie. De accountant adviseert PRIMOvpT om ook op het bestuurskantoor alle
documenten die hierop betrekking hebben in dossier te hebben.

- Blz 23, Bescherrning persoonsgegevens (AVG); mewouw Lageweg meldt dat de besturen
gezamenlijk een databeheerder hebben ingehuurd en dat het onderwijs nog twee jaar de tijd
heeft om precies aan de wetgeving te voldoen. Wel wordt druk gewerkt aan bewustwording op

de scholen en bij de samenwerkingsverbanden en dat heeft ook al resultaten. Afgesproken
wordt dat de voortgang op het terrein van deze wetgeving gerapporteerd zal worden in de

kwartaalrapportages en de risico-analyse.
De RvT sluit de bespreking van het accountantsverslag af met positieve woorden: men is blij met de
positieve doorgaande lijn en complimenteert CvB en bestuurskantoor.

Vervolgens komt het Financieel Jaarverslag 2017 aanbod.
In een korte toelichting geeft de controller aandat t.o.v. 2016 sprake is van een school minder, i.v.m.
de overgang van een school naar de St. Samenwerkingsscholen Voorne-Putten (De Vlasbloem).
Verder geeft zij aan dat er door scholen minder is gernvesteerd dan was gepland ) maaÍ dat komt omdat
blijkt dat een geplande investering soms best veel (voorbereidings)tijd waagt om tot daadwerkelijke
realisatie te komen.
De voorzitter concludeert dat er feitelijk niet veel is aan te merken op het Financieel Jaarverslag 2017.

[at gedurende het jaar over tafel gaat heeft hij hierin teruggevonden; kortom er zijn geen

verrassingen. De RvT complimenteert de bestuurder en het bestuurskantoor.

Tot slot wordt het Bestuursverslag 2017 besproken.
Mew. Van Doesburg merkt op dat het verslag voor het laatst in deze vorm opgesteld zal worden.
Vanaf 2018 komt een format beschikbaar vanuit het ministerie dat landelijk gebruikt kan worden en

dat de zaakwatbeknopter zalmaken.
Het bestuursverslag wordt per hoofdstuk doorgelopen en dat leidt tot de volgende
opmerkingen/aandacht spunten :

- Blz. 17 Zorgen kwaliteit. De RvT wil bij de vijf genoemde punten graag toevoegen: doen we
dingen veitg. Dit omdat de inspectie in het nieuwe toezichtskader ook aandacht voor waagt.



- Blz.35 Treasurybeleid. De beleggingscommissie zal gevormd worden op het moment dat de

RvT weer voltallig is.
- Blz.51: aangegeven wordt dat de heer Schott niet hemoembaar is. Bij ieder lid van de RvT de

nevenfunctie (waar van toepassing) aanvullen en voorts van ieder lid de reguliere functie in
het dagelijks leven opnemen.

- Tot slot wordt besloten om het overzicht planning en control per ultimo 2017 op te nemen.

Ook hier concludeert de RvT dat er sprake is van een positieve doorgaande lijn, waarvoor
complimenten.
De RvT besluit over te gaan tot goedkeuring van het concept Financieel Jaarverslag 2017 en het

concept Bestuursverslag2}lT. De gemaakte opmerkingen zullen in de definitieve versie verwerkt
worden en beide stukken zullen in de aanstaaude RvT vergadering van 26 juni 2018 definitief
goedgekeurd worden en getekend ten behoeve van inzending naar het ministerie.

8. Bestuursrapportage incl. MARAP 1" kwartaal.
I.v.m. de aanwezigheid van de controller wordt ook dit punt vooraan de agenda besproken.

De controller geeft een korte toelichting, waarbij o.a. vermeld wordt dat recent Europees is aanbesteed

voor aanschaf leermiddelen en dat alle leermiddelen nu aangeschaft moeten worden bij Heutink.
Ondanks de digitalisering is er toch nog sprake van veel aanschaf van niet digitale leermiddelen.

Tevens is er sprake van hoge licentie kosten voor software.
Mew. Van Doesburg meldt dat de resultaten van de Centrale Eindtoets zijn opgenomen, maar dat de

uitslag rLog zo vers is dat deze nog niet besproken is met de directies. Inhoudelijk is er op dit moment
dus nog niet veel over te zegget. In het verlengde hiervan wordt afgesproken dat het CvB in een

komende vergadering :uitlegzal geven over het berekenen van leerwinst.

2. Mededelingen Raad van Toezicht.
In het besloten deel is kort gesproken over de voortgang van het sollicitatietraject en over het afscheid

van de heer Struijk.
Aangaande de selectie: de heer Van Dam komt op 6 juni om 19.15 i.p.v. 20.15 uur en de heer Lionaar
komt op donderdag 21 juni om 18.00 uur.
De voorzitter heeft met de heer Struijk afgesproken dat hlj in de eerstvolgende vergadering na de

zomervakantie langs zal komen om afscheid te nernen.

3. Mededelingen College van Bestuur.
In aanwlling op de schriftelijke mededelingen schetst mevr. Van Doesburg een aantal personele

ontwikkelingen op directiegebied, o.a. het vertrek van de directeur van o.b.s. De Brandaris en o.b.s. De

Remix..
Tevens wordt als aanvulling gemeld de VSO Maarland op 23 juni 2018 een open dag houdt. De RvT
leden zijn van harte uitgenodigd.
Medegedeeld wordt ook nog dat de klacht (landelijke klachtencommissie) tegen o.b.s. De Wateringe op

alle punten ongegrond is verklaard.

4. Verslag 35e vergadering Raad van Toezicht, d.d. 11 april2018.
De laatste zin op pagina 2 wordt verwijderd.

$et verslag wordt met inachtnemingvatdeze wijzigng vastgesteld.

Actielijst.
Mewouw Vermaas zal dewaget formuleren die er zijn op het gebied van huisvesting t.b.v.
voorlichting/toelichting door Anculus.

Planning en control cyclus.
Geen opmerkingen.

g"sluilsntijst.
Is akkoord.



5.Ingekomen en uitgaande stukken.
Offerte Mindennan Research, d.d. 2l mei 201 8 inzake vastlegging governance in statuten, reglementen,

gedragscodes etc.
Bij de leden blijkt enige onduidelijkfieid te zijn over wie de stukken gaat produceren en welke stukken

dat dan precies zullen zgn.De voorzitter zal cofiact opnemen met de heer Mindemran.

In principe akkoord met offerte Oedrag past binnen het budget van de RvT) en plannen voor het llariaar.

6. Samenwerking met andere schoolbesturen
De voorbereiding voor de fusie van de Remix met de Baron Vos van Steenwijkschool en overgang nÍrar

de Stichting Samenwerkingsscholen Voome Putten is wijwel afgerond enzalper 1 augustus 2018 plaats

gaan vinden.
Rond de fusie in Heenvliet speelt op dit moment het gegeven dat de MR van de Merulaschool heeft

aangegeven dat nog niet positief gereageerd kan worden op het verzoek tot instemming met de fusie.

Mevr. Van Doesburg schetst de situatie die nu ontstaan is en geeft aan welk overleg tot nu toe gevoerd is

en wat aan beide MR-en schriftelijk is geantwoord. Onduidelijk is op dit moment wat de uitkomst zal

zijn.
Ook de ontwikkelingen rond de voorgenomen fusie in Brielle worden geschetst.

9. Verslag wethoudersoverleg.
Een vertegenwoordiging van de RvT en het CvB hebben het halfiaarlijkse overleg met de wethouders

bijgewoond.Deznbijeenkomst is in prima sfeer verlopen. Onder andere is de begroting is besproken
(waarvoor complimenten) en werd positief gesproken over de goede samenwerking met PRlMOvpr.

10. Voortgang selectie traject leden RvT/rooster van aftreden.
In het kort wordt nog even gesproken over de positiefverlopen briefselectie.
Het rooster van aflreden z,al aargepast en verduidelijkt worden nadat de nieuwe leden benoemd zijn.

11. Vergaderschema schooljaar 2018-2019.
In het voorgestelde schema worden de navolgende wijzigingen aangebracht:

10 oktober wordt 17 oktober 2018 en 12 december wordt 11 december 2018. De overige datazijr:- 20

februari 2019, 10 apil20l9,29 meí 2019 en 26 itunlz0lg.
Het definitieve schema zal ter vaststelling bij de stukken van de volgende vergadering geleverd worden.

12. Rondwaag
Mevrouw Verrnaas zou gÍaagzo snel mogelijk de datum van de opening van het nieuwe schooljaar

willen weten.

13. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 22.30 uur.

de Raadvan Toezicht van 26juni 2018:Vastgesteld in de 37e
de ambtelij k secretaris :

A. Kranenburg


