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Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de 
Bijbel te Bennekom, Algemene Leden Vergadering met 
toezichthoudend en uitvoerend bestuur 

Datum:  Woensdag 8-7-2020 

Tijd:  20.00 uur 

Locatie:  De Kraatsschool 

Aanwezig: zie presentielijst, namens het Bestuur: HKG, WP, GJ, AS, 
BM, AP, DvdW (notulist) 

 
1 Opening en vaststellen agenda 
HKG opent de vergadering met het lezen van Jacobus 4 en gaat voor in gebed. Zij heet iedereen 
welkom. Diegene die de presentielijst bij binnenkomst niet heeft getekend wordt gevraagd dit alsnog 
te doen. Het bij elkaar komen op deze ALV is met inachtneming van de RIVM maatregelen die bij de 
uitnodiging zijn gecommuniceerd. 
 
2 Notulen ALV d.d.10-4-2019 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 
3 Toelichting op de financiën/goedkeuring 
Zie voor alle info de bijgevoegde hand-out van de presentatie. Hieronder de hoofdlijnen: 
 
Jaarrekening 2019 

- De jaarrekening was vroeg klaar, (gelukkig) nog voordat Corona in Nederland opspeelde. Er 
moest nog een toevoeging over de Coronaperiode moeten worden gedaan. 

- Wat opvalt is dat in 2019 € 125.000,-  meer is binnengekomen dan begroot. Dit komt 
voornamelijk door extra vergoedingen voor personeel. Dit is in 2020 uitbetaald aan 
personeel. 

- De opgebouwde reserves van de afgelopen jaren kunnen zoals beoogd nog steeds worden 
besteed aan kleinere klassen. Daardoor zijn de uitgaven in lijn met 2018 hoger dan de baten.  

- Wat daarnaast opvalt is een extra afschrijving door activa die niet meer in de school 
aanwezig zijn. Bijvoorbeeld de CV Ketel. 

 
Balans 

- In de balans zitten wat verschuivingen. Eind 2018 zijn betalingen binnengekomen om de 
bouw te kunnen betalen. Dat is intussen in 2019 aan de bouw besteed. 

- Er zijn veel schulden door financiële verplichtingen voor de bouw, maar de bouw is intussen 
afgelost. Eind 2019 staat dan ook nog € 300.000,-  meer open in verband met een termijn 
voor de bouw die we nog moeten betalen. 

- Voor de balans na de bouw is op de ALV van 2018 besloten om een lening af te sluiten. Er is 
toestemming gegeven voor een lening van maximaal € 150.000,-. Er is uiteindelijk een lening 
aangevraagd voor € 120.000,-. Dit om ook na de bouw de dalen in het banksaldo op te 
kunnen vangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de maand mei (vakantiegeld). De lening is 
afgesloten met een aflossingsperiode van 15 jaar. Doen zich kansen voor dit sneller af te 
lossen, wordt hiernaar gekeken. 

 



Notulen ALV 08-07-2020  2 
 

 
Begroting 2020 

- Er wordt € 1.500.000,-  verwacht aan gelden wat binnenkomt. 
- Er wordt een negatief resultaat verwacht van € 35.000,- in verband met extra 

personeelsuitgaven die in 2020 nog betaald moesten worden. Deze zijn intussen ook betaald. 
 
Er zijn verder geen vragen over de jaarrekening, balans en begroting. 
 
 
4 Jaarverslagen Bestuur, MR, OR en PR 
 
Bestuur verslag 2019 
Er is zeven keer vergaderd en daarnaast een ALV georganiseerd. Met de MR is twee keer vergaderd. 
Daarnaast hebben bestuursleden in twee avonden de VERUS-cursus “Deskundig van start” gevolgd. 
WP is als uitvoerend bestuurder zeer nauw betrokken geweest bij het bouwproces. Het bestuur 
bedankt haar voor haar inzet. 
 
Onderhoud/beheer 
Het grootste aandachtspunt in 2019 is de verbouwing geweest. Er is volgens de BENG eisen 
gebouwd. Concreet is bijna energie neutraal gebouwd. Vanuit de overheid is deze eis gesteld. Dit 
vertaalt zich in de praktijk naar toepassingen als onder andere warmte en koude pompen, 
zonnepanelen en een vergroening van het schoolplein. 
 
Identiteit 
Dit punt wordt minimaal 2 keer per jaar op de agenda van het bestuur gezet. Dan wordt besproken 
wat er speelt en wat we belangrijk vinden. Ook in 2019 hebben schoolbezoeken plaatsgevonden. Er 
is in de klas gekeken bij een opening. Als ouder merk je ook waar een kind mee terugkomt. Het 
bestuur vindt het belangrijk de identiteit jaarlijks te toetsen. Ook participeert iemand van het bestuur 
bij de voorbereiding van de startdienst. 
In verband met Corona is een schoolbezoek in het leerjaar 2019/2020 (nog) niet gelukt. 
 
Onderwijs kwaliteit 
Momenteel hebben we 13 groepen met in totaal 273 leerlingen. Dit is een stabilisatie ten opzichte 
van voorgaande jaren. We voorzien een kleine groep die in 2020 van school af gaat. Daarentegen is 
dat een jaar later een dubbele klas á in totaal +/- 40 leerlingen. In het schooljaar 2020/2021 is 
vooralsnog geen dribbelgroep voorzien. 
Er is dit jaar een Citoscore van 538.9 gehaald. Het landelijke gemiddelde ligt op 536.1. Resultaten dus 
om positief en dankbaar te zijn. 
Vanaf 2019 is een plusgroep gestart voor een dagdeel in de week. Er was altijd al de vb-groep, maar 
daar is nu een plusgroep naast gekomen. 
 
Personeel 
Binnen het landelijke onderwijs zijn er nog steeds veel personeelstekorten. Binnen onze school vallen 
de problemen mee omdat we een iets ruimere bezetting hebben en dankzij de flexibele inzet van het 
team onderling. 
Het team heeft tijdens studiedagen veel teambreed gedaan. Ook zijn teambreed trainingen gevolgd 
waarbij onderwerpen als gedrag, begaafdheid, mindset en Snappet voorbij zijn gekomen. Een aantal 
leerkrachten zijn als begaafden expert opgeleid, naast dat dit in teamverband is opgepakt. 
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Zo is er veel expertise aan het team toegevoegd. Zo heeft bijvoorbeeld ook een leerkracht een 
diploma gehaald opleiding Schoolmuziek behaald. 
Speerpunt van de teamsessies is de inhoud van het onderwijs. Zakelijke communicatie gaat veelal 
over e-mail. 
 
Verkeer 
De groei van de school heeft ook gevolgen voor de verkeerssituatie; we houden dit nauwkeurig in de 
gaten. Er is dankbaarheid voor de groei. Dat brengt met zich mee dat we de veiligheid in de 
verkeerssituatie moeten blijven evalueren. Het verkeer is nu rustiger in tijden van Corona. De kiss en 
ride-maatregel bij het wegbrengen van de kinderen bevalt goed, dit wordt in 2020 voorlopig 
vastgehouden. 
 
Schoolverslag, inleiding door WP 
Voor de verbouwing, was het een gebouw die lekte. Nu staat er een fantastisch opgeknapt gebouw 
met allerlei duurzame toepassingen. De laatste zaken moeten nog gedaan worden, bijvoorbeeld de 
akoestiek in de gymzaal. Er is een klimaatbeheersysteem waarbij de lucht constant wordt ververst, 
inclusief overwerkfunctie. Verlichting kan nu centraal worden geschakeld. En binnenkort wordt het 
systeem geactiveerd waarbij de zonneschermen op het weer schakelen. 
WP is op school gebleven tijdens Corona als aanspreekpunt voor het team en om vragen over de 
bouw adequaat op te kunnen volgen. 
 
Het onderwijs is ook in 2019 doorontwikkeld. Door een samenwerking met de CHE hebben allerlei 
onderzoeken in de school plaatsgevonden. Er is bijvoorbeeld een klusklas enquête geweest waar als 
aanbeveling is uitgekomen ook een klusklas gericht op handenarbeid te beginnen. 
Daarnaast is onderzoek gedaan naar digitale geletterdheid. Dit thema krijgt in 2020 verdere 
aandacht. Door de Corona situatie is dat wat in een stroomversnelling geraakt. 
 
Tijdens de Corona perikelen zijn de kinderen een langere periode thuis gebleven. Uit onderzoek 
daarna onder de kinderen kwam onder andere naar voren dat ze het fijn vonden zelf een volgorde 
van de te behandelen lesvakken te bepalen. Dat bevordert het leren en heeft als neveneffect dat er 
meer tijd is voor verrijking. Ook krijgen leerkrachten zo meer aandacht voor verbreding en 
kindgericht werken. 
In het schoolplan is het Thematisch Onderwijs één van de speerpunten. Het voorbereiden van lessen 
vanuit de thema’s krijgt steeds meer aandacht. 
 
Vraag: Er is destijds een avond geweest over seksuele voorlichting. Hoe loopt dat nu in de klassen? 
Antwoord: Dit krijgt elk jaar aandacht. Leerkrachten voeren mooie gesprekken met de kinderen. Wat 
opvalt is dat de kinderen heel open zijn. Daarnaast krijgen nieuwe ouders hier ook jaarlijks informatie 
over. 
 
Jaarverslag MR 
Er heeft een wisseling plaatsgevonden in samenstelling. Er is afscheid genomen van MB, MN en BvH. 
Nieuwe MR-leden zijn CS, DW en MB. 
Met de nieuwe leden is een trainingsavond gevolgd bij VERUS. 
Alle Coronaprotocollen zijn langs MR gekomen. Ook is meegedacht over een manier om de musical 
binnen de RIVM maatregelen plaats te kunnen laten vinden. 
Het bestuur bedankt voor hun inzet. 
 



Notulen ALV 08-07-2020  4 
 

Jaarverslag OR 
De OR heeft een rustig jaar achter de rug, omdat veel activiteiten door Corona niet door zijn gegaan. 
Ook hier heeft een wisseling plaatsgevonden in samenstelling. Er is afscheid genomen van WK. FdB 
neemt haar plaats in. 
CvdP heeft zich herkiesbaar gesteld en is gekozen. 
Het bestuur bedankt voor hun inzet. 
 
Jaarverslag PR 
Geen bijzonderheden, het bestuur bedankt voor hun inzet. 
 
5. Bestuurssamenstelling 
Er vindt een wisseling plaats in samenstelling. Er wordt afscheid genomen van GJ, BM en AS. 
De kandidaat-bestuursleden DvdW, EL en MB stellen zich - aanvullend op het voorstelstukje bij de 
uitnodiging - nog eens voor. Unaniem worden deze bestuursleden gekozen voor een termijn van vier 
jaar. DvdW wordt met terugwerkende kracht vanaf 2019 gekozen. Hij heeft de plek van AS in 2019 
ingevuld. 
  
6 Rondvraag 
- Vraag: Wat zijn de plannen voor de fietsenstalling voor de kinderen? Deze begint wat klein te 
worden. 
- Antwoord: Er wordt nagedacht over de indeling van de fietsenstalling. Zo wordt bijvoorbeeld 
gekeken naar een mogelijkheid om tussen de bomen tegenover de huidige fietsenstalling uit te 
breiden. Maar het blijft wel een zoektocht. 
 
Op de vraag vanuit het bestuur of voor ouders voldoende ruimte is om bij wegbrengen of ophalen 
van de kinderen de fietsen even neer te zetten wordt bevestigend geantwoord. 
 
7 Sluiting 
21.15 uur AP sluit af. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor akkoord: 
 
 
. . . . . . . . . . . . . 
HKG, 
Voorzitter 
 
 
. . . . . . . . . . . . . 
DvdW, 
Secretaris 


