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Agenda
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► Opening

► Vaststellen agenda & mededelingen

► Notulen van de vorige ALV (22 maart 2021)

► Jaarverslag 2020:
► Toelichting op het jaarverslag 2020

► Verslag van de Medezeggenschapsraad

► Verslag van de Commissie van Toezicht

► Financiën:
► Jaarrekening 2020 & Begroting 2021

► Ouderfonds, vrijwillige ouderbijdrage & schoolkosten 2021-2022

► Treasurystatuut

► Decharge van het bestuur over gevoerde beleid

► Nieuwe samenstelling van het bestuur

► ‘Mijn leven’ door Brigitte – onze nieuwe directeur

► Rondvraag



Mededelingen

Algemene LedenvergaderingPagina 315 juni 2021



Notulen 22 maart 2021 (1)
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Notulen ALV 22-03-2021 via een Zoom-meeting i.v.m. Corona 
maatregelen 

 
Aanwezig: Bestuur, MR en Commissie van Toezicht zijn nagenoeg allemaal aanwezig en ook 
de externe vertrouwenspersoon en klachtencommissie zijn uitgenodigd. Er zijn veel 
teamleden en maar liefst 53 leden/ouders van de vereniging van De Nieuwe School. 
 
Opening 
Joost heet iedereen welkom bij deze online meeting en legt uit dat O&T momenten zijn om 
thema’s te bespreken onderling; vandaag wordt deze ingevuld door Andre die een terugblik 
geeft op zijn lange carrière bij De Nieuwe School. Daarvoor hebben we een korte ALV om 
een aantal onderwerpen te bespreken.   
 
Joost heet verschillende gasten welkom: de externe vertrouwenspersoon, klachtencommissie 
en Mick Nolte, bestuurder van het eerste uur. 
 
Mededelingen 

 Er zijn geen mededelingen 
 
Notulen 26 november 2020 vastgesteld door de leden. 
Notulen zijn eerder gedeeld in het weeknieuws en worden in deze vergadering zonder 
verdere opmerkingen vastgesteld. 
 
Onderwijsprogrammering na openstelling in februari  
Joost geeft aan dat het belangrijk is stil te staan bij het proces van de 
onderwijsprogrammering de afgelopen weken. Ook in weeknieuws en groepsapps hebben 
we besluiten en argumenten gedeeld.  
De heropening van de scholen vlak voor de voorjaarsvakantie is rustig verlopen. Vlak na de 
voorjaarsvakantie kregen we te maken met een besmetting. Als team en bestuur hebben we 
voor- en nadelen van verschillende optie in kaart gebracht en overwogen. Toen de tweede 
besmetting kwam hebben we besloten meteen (vanaf 8 maart) over te stappen naar 
jaargroepen. De groepen zijn kleiner ten opzichte van bouwgroepen en hiermee is de kans 
op besmetting kleiner voor zowel leerlingen als leerkrachten. Alternatief was het werken in 
stamgroepen. De gedifferentieerde manier waarop we instructie geven, gecombineerd met 
3 jaarlagen in stamgroepen, zou maken dat er meer dan we willen tijd en aandacht zou 
gaan naar instructie. We vinden het wel jammer het zo te moeten doen, omdat we ook één 
van de uitgangspunten in Jenaplan onderwijs moeten loslaten.  
 



Notulen 22 maart 2021 (2)
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De vraag wordt gesteld waarom het ineens besloten werd, mede omdat alleen Andre’s 
besmetting leidde tot quarantaine van een grotere groep. We wisten toch dat er 
besmettingen zouden komen? Antwoord: het besluit werd genomen omdat we niet wisten 
wat de omvang van de besmetting zou zijn. We wisten op dat moment niet waar de 
besmetting vandaag kwam. We wilden de groepen kleiner maken en de kans op besmetting 
te reduceren. De grotere bubbels hadden de voorkeur om zo goed mogelijk aan te sluiten bij 
wat kinderen en leerkrachten gewend waren. We vonden echter veiligheid zwaarder wegen 
en wilden een uitvoerbaar alternatief. 
 
Felix: aan het team is gevraagd om te kijken of en zo ja op welke manier een aanpak in 
stamgroepen mogelijk geacht wordt. We willen waar kan geleidelijk terug naar werken in 
bouwgroepen en instructie in jaargroepen. Dit willen we stapsgewijs doen. Hiervoor is het 
nodig dat we niet of nauwelijks besmettingen hebben, dat RIVM richtlijnen verruimd worden 
etc. In het team wordt woensdag gesproken over hoe we gedifferentieerde instructie kunnen 
bieden in stamgroepen.  Zien we dit zitten en onder welke voorwaarden? 
We hopen zo snel als mogelijk terug te kunnen naar bubbels per bouw. De realiteit is echter 
ook dat er landelijk nog geen versoepeling mogelijk is. 
 
Er is een vraag van een ouder: waarom wordt ons gevraagd mondkapjes te dragen op het 
schoolplein? Betreffende ouder vindt dit wat jammer en benadrukt dat je zelf goed moet 
blijven nadenken.  
Antwoord: We volgen het advies van het RIVM in deze: daar waar mensen dicht bij elkaar 
komen wordt geadviseerd een mondkapje te dragen. Bij de poorten is 1,5 meter afstand niet 
haalbaar. Op school proberen we - wetende dat er verschillende meningen - zijn alles veilig, 
verantwoord en uitvoerbaar te doen. Verantwoordelijkheid in het volgen van RIVM adviezen 
ligt uiteraard bij de ouders zelf. We hopen dat het snel niet meer nodig is. 
 
Joost roept ouders op om vragen te blijven stellen: die nemen we mee in de 
evaluatiemomenten en kunnen zo goed mogelijk beantwoord worden. 
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Schoolplein 
Vorige ALV is een plan gepresenteerd. Dit was ingegeven door de wateroverlast en tegels 
die scheef liggen door wortelgroei. Er is een hovenier uitgenodigd en die heeft een offerte 
uitgebracht. Met de eerste fase was een bedrag van 50.000 euro gemoeid.  
De betreffende hovenier kwam hier later op terug en gaf aan dat fases niet zouden werken. 
Hierdoor zouden we ineens een bedrag van 200.000 euro moeten investeren. Wetende dat 
het gebouw gerenoveerd wordt, vinden we een dergelijke grote investering niet 
verantwoord. We hebben daarom besloten te kijken hoe we het probleem van de 
wateroverlast kunnen oplossen en hoe we een alternatief kunnen inzetten om de 
ondergrond van houtsnippers die putten doen dichtslibben te vervangen. We gaan daarom  
op korte termijn het hoogstnodige verbeteren en een speeltoestel te plaatsen bij het 
kleutergedeelte. Dit zal tussen 10.000-12.000 euro kosten. Het hele plan om het schoolplein te 
herinrichten, zetten we op de lange baan. 
 
De renovatie van het schoolgebouw zal binnen nu en 4 jaar plaatsvinden. Op dit moment 
zijn we met de gemeente in gesprek; hier valt weinig voortgang over te melden. 
 
Financiën: cijfers 2020 & voorlopige meerjarenbegroting 2021-2024 
Max geeft beeld bij voorlopige cijfers 2020 

 Overige baten vallen op: die zijn gestegen doordat we meer leerlingen hebben 
 Uitgaven: we hebben iets meer uitgegeven aan personele lasten vanwege de 

toename aan leerlingen 
 Huisvestingslasten zijn groter: dit komt vanwege de voorziening van groot onderhoud 
 Kleine min die daardoor ontstaat is prima te dragen vanwege de 

kapitaalsvoorziening van de vereniging 
 Daarnaast goed om te melden dat we geïnvesteerd hebben in nieuwe kasten om 

spullen op te bergen en we hebben een nieuw koffiezetapparaat gekocht. 
 
Meerjarenbegroting 2021-2024: 

 Saldo baten en lasten ziet er negatief uit We hebben goed vooruitgekeken naar en 
bijvoorbeeld rekening gehouden met dat we in 2022 Chromebooks zullen moeten 
vervangen. 

 In 2024 staat een grote reservering: 150k investering in schoolplein, meubilair en 
leermiddelen. Dit heeft te maken met de renovatie en de wens om dan voor goed 
inventaris te kunnen zorgen. We activeren dat op de balans. 

 Duidelijk moeten zijn dat grote uitgaven tegen die tijd altijd worden besproken in de 
ledenvergaderingen. 

 We gaan uit van leerlingenaantal rondom 190: hier zijn de rijksbijdragen op 
gebaseerd 

 Wetgeving rondom bekostiging verandert: ook hier hebben we rekening mee 
gehouden. 
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Als laatste goed om te noemen: het nationaal programma onderwijs komt beschikbaar. Doel 
hiervan is het opvangen van onderwijsachterstanden. We hebben hier in de begroting nog 
geen rekening mee kunnen houden.  
In ALV van juni 2021 worden de (meerjaren)begroting en jaarrekening vastgesteld. 
 
Voortgang sollicitatieprocedure directeur 
Jacqueline licht toe hoe het proces verloopt van de werving en selectie van een nieuwe 
schooldirecteur. We hebben het proces in de volgende stappen ingericht: 

 Opstellen profiel  directeur   nov – dec 2020   
 Vacature open stellen (43 reacties)   15 jan – 14 feb 2021  
 Eerste selectie kandidaten     Afgerond 19 feb 2021 
 Eerste ronde gesprekken (4 kandidaten)  Afgerond 16 mrt 2021 
 Tweede ronde gesprekken (2 kandidaten)  Gepland 30 mrt 2021 
 Benoeming directeur     April 2021 

 
Stappen lopen conform onze planning. Na benoeming van de directeur willen we aan de 
slag met de vacatures die ontstaan door het vertrek van Andre, Hilde en Nico (ICT). In mei en 
juni willen we samen met de nieuwe directeur aan werken.  
We willen begin volgend schooljaar op volle sterkte doorgaan. Jacqueline benadrukt dat we 
in formatie er niet op achteruitgaan. We bepalen later in welke samenstelling we het team 
brengen. 
 
Vacature bestuur - secretaris 
Omdat er verschillende mensen in het team/bestuur weg gaan, heeft Joost Jacqueline als 
bestaand lid van het bestuur (verantwoordelijk voor personeel) gevraagd om de rol van 
voorzitter over te nemen. Joost stelt de ALV voor haar te benoemen tijdens de ALV van 17 
juni 2021. Mirjam heeft aangegeven de portefeuille personeel over te willen nemen. Er 
ontstaat hierdoor een vacature voor de rol van secretaris. De vacature zal geplaatst worden 
in het weeknieuws en oproep aan ouders om je aan te melden als je de rol in wilt vullen.  
 
 
Genomen besluiten door de ALV 22 maart 2021 

 De tuincommissie krijgt de ruimte om voor 10.000-12.000 euro de voorgestelde 
aanpassingen te doen. 

 Tijdens de ALV van juni 2021 wordt er een besluit genomen over de aanstelling van 
Jacqueline Can als voorzitter van het bestuur en over de aanstelling van Mirjam Visser 
in de portefeuille personeel.  

 Er wordt een vacature geplaatst in het weeknieuws voor de rol van secretaris in 
bestuur. 
 

Rondvraag 
 Opmerking van een ouder: er zijn allerlei meningen, ze wil complimenten maken over 

hoe er over gecommuniceerd is. Dit is helder en duidelijk voor ouders. Vanuit haar 
professie vindt ze dat de communicatie goed adequaat en duidelijk is. Als bestuur en 
directie kies je niet voor zo’n situatie. Reactie: het bestuur realiseert zich dat ook over 
communicatie meningen kunnen verschillen. 

 
Sluiting 
Joost sluit hiermee de ALV af en schakelt over naar de presentatie van Andre. 



Toelichting op het jaarverslag 2020

► Bestuursverslag

► Commissies

► Onderwijskundig verslag
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Verslag van medezeggenschapsraad
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Verslag van medezeggenschapsraad
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Verslag Commissie van Toezicht
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Verslag Commissie van Toezicht
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Verslag Commissie van Toezicht
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Financiën
Staat van baten en lasten 2021
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Financiën
Staat van baten en lasten 2020
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Financiën
Balans per 31 december 2020
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Financiën
Balans per 31 december 2020
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Financiën
Balans per 31 december 2020
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Financiën
Begroting 2021
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Financiën
Begroting 2021
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► 2021 – 2025 uitgaande van 192 leerlingen, formatie hier 
op aangepast.

► Eenmalige groeibekosting meegenomen voor begroting 
2021

► Subsidies en NPO zullen nog voor extra inkomsten 
zorgen, deze subsidies hebben wel een gericht 
bestedingsdoel (uitgave).

► Lasten huisvesting (klein onderhoud) en dotatie 
voorziening groot onderhoud. 

► Speeltoestel / ondergrond investering



Financiën
Continuïteitsparagraaf
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► 2022 Chromebooks mogelijk vervangen EUR 60.000,-

► 2024 (aanname) schoolplein (150/k) en inrichting (150/k) en leermiddelen 80/k

► 2026 Digiboards



Financiën
Ouderfonds en ouderbijdragen 2020
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Financiën
Voorstel vrijwillige ouderbijdragen en schoolkosten 21/22
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Vrijwillige ouderbijdragen worden besteed aan zaken die de kinderen 
rechtstreeks ten goede komen, zoals uitstapjes, excursies, een extra bijdrage 
aan het schoolkamp, de musical, het vieren van feesten zoals Sinterklaas, 
Kerstdiner en Pasenontbijt en het inrichten van het schoolplein. De vrijwillige 
ouderbijdragen is afhankelijk van het belastbaar inkomen en het aantal kinderen 
dat per gezin op school zit.

In aanvulling op de vrijwillige ouderbijdragen, vraagt de school van de ouders 
een bijdrage in de kosten voor het schoolreisje (onderbouw), het schoolkamp 
(bovenbouw) en het busvervoer voor schoolzwemmen. De ouders wordt 
gevraagd een machtigingsformulier voor deze bijdrage te tekenen. 

Indien ouders niet in de gelegenheid zijn om de vrijwillige ouderbijdragen en 
vrijwillige bijdragen in de kosten voor schoolreis, schoolkamp en busvervoer voor 
schoolzwemmen te voldoen, dient dit bij de penningmeester kenbaar gemaakt te 
worden. Het beleid is om alle kinderen aan alle activiteiten te laten deelnemen, 
ongeacht of ouders de bijdragen kunnen voldoen. 



Vrijwillige ouderbijdragen:

Bijdragen in schoolkosten:

- Schoolreisje voor onderbouw: € 15,00

- Schoolkamp voor midden- en bovenbouw: € 80,00

- Busvervoer schoolzwemmen vanaf groep 3: € 17,50 (was vanaf 2)

Financiën
Voorstel vrijwillige ouderbijdragen en schoolkosten 21/22
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Besluit: Goedkeuring vrijwillige ouderbijdragen 2020-2021

Besluit: Goedkeuring vrijwillige bijdragen in schoolkosten 2021-2022



Treasurystatuut

Negatieve rente

Actualisering treasurystatuut
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Besluit



Actualisering treasurystatuut
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Actualisering treasurystatuut

Algemene LedenvergaderingPagina 2715 juni 2021



Actualisering treasurystatuut
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Actualisering treasurystatuut
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Actualisering treasurystatuut
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Actualisering treasurystatuut
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Decharge en samenstelling bestuur

Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid

Invulling vacature secretaris

Benoeming portefeuille personeel

Benoeming voorzitter
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Besluit
Besluit

Naam Portefeuille Vanaf Tot Termijn

Joost Waals voorzitter Januari 2009 Juni 2021 3e

Jacqueline Can voorzitter Juni 2021 Juni 2023 1e

Jacqueline Can personeel Juni 2019 Juni 2021 1e

Winnie Ottenhof secretaris Juni 2021 Juni 2025 1e

Mirjam Visser personeel Juni 2021 November 2024 1e

Mirjam Visser secretaris November 2020 Juni 2021 1e

Max Meerman penningmeester Juni 2019 Juni 2023 1e

Edwin Hoogland gebouw Juni 2019 Juni 2023 1e

Besluit

Besluit



Overige agendapunten

Rondvraag 

Sluiting van de vergadering (rond 21.30 uur)
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