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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:  Maandag 21 juni 2021 

Tijd:  20.00 uur 

Locatie:  De Kraatsschool 

Aanwezig: zie presentielijst, namens het Bestuur: HKG (voorzitter), 

WP, MB, EL AP, DvdW (notulist) 

 

1 Opening en vaststellen agenda 

HKG opent de vergadering met het lezen van Psalm 89: 1 - 8 en gaat voor in gebed. Ze heet iedereen 

welkom namens het bestuur. 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. 8 juli 2020 

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 

 

3 Toelichting op de financiën/goedkeuring 

Hieronder de hoofdlijnen: 

 

Jaarrekening 2020 

- De Jaarrekening stond per abuis tot vandaag niet op de website, dit is in de middag van 21 

juni alsnog gedaan. 

- Er is een positief resultaat geboekt van € 2000,- terwijl een negatief resultaat van 35.800 

werd verwacht. Dit is mede te danken aan efficient inkopen en extra subsidies die WP heeft  

- De afschrijvingen bedroegen in 2019 € 90.700,- en in 2020 € 64.500,-. Dit zit mede in de 

ketels die in 2019 afgeboekt zijn (vorige notulen ook benoemd). En deel van de in 2019 

gekochte meubeltjes zijn afgeschreven in 2020. 

- Inmiddels beginnen zonnepanelen vruchten af te werpen, stroomvermindering is duidelijk 

zichtbaar evenals andere energiebesparende maatregelen. 

 

Balans 

- Er is een duidelijk verschil in het banksaldo op 31 december 2019 (€ 543.000,-) en 2020 (€ 

438.500,- ). In 2020 is meer afgelost voor de school. 

- De vaste activa is voor € 200.000,- gestegen. 

- De laatste termijn van de bouw is intussen voldaan. 

 

 

Begroting 2021 

- Er wordt € 1.564.750,-  verwacht aan gelden wat binnenkomt. 

- Er wordt een negatief resultaat verwacht van € -33.500,- in verband met gelden voor 

huisvesting die we extra apart zetten ten opzichte van 2019. Dit doen we om op termijn ook 

onderhoud uit te kunnen voeren op bijvoorbeeld de warmtepomp e.d. 
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Vragen 

 

Vraag 1: We hebben begrepen dat er Coronagelden naar onderwijs komen, is dat meegenomen in de 

begroting? 

Antwoord: Die zijn toegezegd met als opmerking dat deze binnen een jaar besteed moeten worden. 

Dit is na de jaarsluiting van 2020 pas concreet geworden. 

Het gaat hier om € 700,- per leerling en het tweede jaar € 500,- euro per leerling. 

WP geeft daarnaast te kennen dat in het najaar van 2020 extra subsidie is aangevraagd voor o.a. 

extra handen in de klas. 

De MR en het Team heeft presentatie gehad over plan van aanpak voor invulling van deze subsidies. 

De teams hebben nagedacht en hier zijn een aantal zaken uitgekomen waar de gelden aan besteed 

kunnen worden: 

- meer handen in de klas 

- meer laptops (in verband met eigenaarschap, zelf weten wanneer je kan rekenen.) Dit waren 

er 25 en er zijn er nog 50 besteld. 

De OR en MR hebben ingestemd met het plan. 

 

Vraag 2: Wordt er in de begroting rekening gehouden met onderhoud van het plein? 

Antwoord: Onderhoud aan de plantenvakken zijn in de begroting meegenomen. Voor de stoeptegels 

en dergelijke wordt extra nagekeken of dit in de begroting is meegnomen. 

 

4 Jaarverslagen Bestuur, MR, OR en PR 

 

Bestuur verslag 2020 

Er is elf keer vergaderd en daarnaast een ALV georganiseerd. Met de MR is twee keer vergaderd. 

Daarnaast is een extra overleg geweest met bestuur en de MR om de samenwerking te evalueren, 

mede ingegeven door een cursus die de MR heeft gevolgd. Hieruit zijn nog wat aanvullende 

werkafspraken gemaakt. 

De Code goed bestuur is dit jaar vernieuwd. Voor 2021 zijn er aantal zaken gewijzigd. De 

documenten hiervoor worden nu op orde gemaakt. 

 

Net nu we de verbouwing achter de rug hebben kwam Corona. Het is een uitzonderlijk jaar geweest. 

Er hebben een aantal docenten wel wat langdurige klachten gehad, maar zij zijn nu gelukkig aan de 

beterende hand. 

In de 1e lockdown kreeg de bovenbouw digitaal onderwijs. In de 2e lockdown is dat uitgebreid naar 

vanaf groep 2. 

 

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. Helaas konden Kerstviering e.d. niet doorgaan ivm 

Corona. Ook schoolbezoeken konden niet doorgaan. Deze worden in dit jaar wel weer ingepland. 

Dan kijkt het bestuur mee met een aantal openingen van de dag en er zijn 1-op-1 gesprekken met 

teamleden. 

De Paasviering en de identiteitsbijeenkomst konden in verband met Corona ook niet live doorgang 

vinden. Met Pasen zijn online Bijbelverhalen en een filmpje gedeeld. De feedback die terugkwam was 

erg positief. 
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Onderhoud/beheer 

De verbouwing is in 2020 afgerond. Hierbij zijn nog veel opleverpunten bekeken en opgelost, zoals 

bijvoorbeeld het galmen in de gymzaal, het lekke dak, de warmtepomp etc. 

De voorgenomen vergroening van het plein is doorgevoerd. 

En tenslotte is er een meer jaren onderhoudsbeleid gemaakt en goedgekeurd. 

 

Onderwijskwaliteit 

Momenteel hebben we 13 groepen met in totaal 276 leerlingen. Dit is een stabilisatie ten opzichte 

van voorgaande jaren. 

Door Corona zijn de zwakkere klassen wat zwakker geworden. De Coronasubsidies worden ingezet 

om aan deze achterstanden te werken. 

Er is in 2020 geen eindtoets afgenomen in verband met Corona. Er is wel een proeftoets afgenomen 

waarvan de resultaten er goed uitzien. 

 

Er is een nieuwe rekenmethode “Wereld van Getallen” ingevoerd die in alle klassen worden gebruikt. 

Dit school is veelal ingezet op het ontwikkelen van ICT vaardigheden. Er is begonnen met de groepen 

6 t/m 8. Deze aanpak wordt nu voorbereid voor groep 5 en het doel is om vanaf volgend schooljaar 

hier vanaf groep 1 aandacht aan te besteden. 

 

Personeel 

Binnen het landelijke onderwijs zijn er nog steeds veel personeelstekorten. Er gaan aan het einde van 

dit schooljaar zes leerkrachten weg. Het was een flinke uitdaging om alle vacatures gevuld te krijgen. 

Maar tot nu toe ziet de formatie er goed uit. 

Voor dit jaar stond een inspectiebezoek gepland. In verband met Corona is de audit digitaal gedaan 

en wel in een compacte variant. Er is met name ingezoomd op het uitvoerende bestuur deel en de 

financiën. 

 

Schoolverslag, inleiding door WP 

Er is met kinderen en ouders veel geëvalueerd op de impact van Corona. Tijdens de lockdowns is er 

extra aandacht uitgegaan naar de wat kwetsbare kinderen, om die in overleg met de ouders in school 

te halen. Toch was ook dit een mooie tijd waarin de onderlinge contacten toch anders waren. 

In verband met Corona heeft de overheid subsidies beschikbaar gesteld. Dit wordt mede gebruikt om 

genoeg personeel te krijgen om ook extra aandacht te kunnen geven aan de extra leerbehoeften van 

de kinderen. 

 

Kinderen groeien en bloeien zichtbaar van het thematisch onderwijs. Kinderen hebben bijvoorbeeld 

nu de gelegenheid om onderwerpen op de computer te onderzoeken. Ook taalthema’s zijn nu naast 

Aardrijkskunde en Biologie toegevoegd aan thematisch onderwijs. 

De voortgang legt het team digitaal vast in het zogeheten ABC boek. Deze wordt het jaar erop 

gebruikt om het onderwijs op te vervolgen en her te gebruiken in nieuwe klassen. 

 

Scholing 

Het team heeft onder andere de cursus trauma sensitieve school ingevuld. Dit was een goede 

training, maar wel veel digitaal. 

 

Basicly 

Het omgaan met computer, informatiemanagement, sociaal media en probleemoplossend denken is 

dit jaar nog meer centraal komen te staan. Deze lessen zijn opgestart in de groepen 6 t/m 8. Groep 5 
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wordt nu voorbereid. En het doel is om vanaf het nieuwe schooljaar hier al vanaf groep 1 aandacht 

aan te besteden. 

 

 

Jaarverslag MR 

De mooie uitkomsten van het inspectiebezoek zijn besproken. 

Er is onderling en met het uitvoerend bestuur veel contact geweest over thuisonderwijs en de 

bijbehorende protocollen. 

De evaluatiepunten uit de 1e lockdown zijn zichtbaar meegenomen in de aanpak van onderwijs in de 

2e lockdown. De positieve verschillen in aanpak worden gewaardeerd is de feedback die de MR van 

ouders heeft gekregen. 

Er is met regelmaat contact met het bestuur. Dit verloopt goed ook nu het veelal online ingevuld 

wordt. 

De MR is tevreden over de voortgang van het thematisch onderwijs, de klus- en de plusklas. HKG 

dankt de MR namens het bestuur voor hun inzet. 

 

Er zijn geen vragen naar aanleiding van het verslag. 

 

 

Jaarverslag OR 

De OR heeft een rustig jaar achter de rug, omdat veel activiteiten door Corona niet door zijn gegaan. 

De avondvierdaagse in Bennekom gaat volgend jaar niet door, omdat de huidige organisatie ermee 

stopt. 

Er zijn twee leden uittredend die voorlopig niet worden vervangen. AG en WK zijn 

uittredend/stoppen met het werk in de OR. GG heeft aangegeven een nieuwe termijn door te willen. 

Voorlopig worden er even geen nieuwe leden geworven in verband met minder toernooien en 

twijfels over de avondvierdaagse etc. 

HKG dankt de MR namens het bestuur voor hun inzet. 

 

Er zijn geen vragen naar aanleiding van het verslag. 

 

 

Jaarverslag PR 

AVG blijft een aandachtspunt om scherp op te zijn. 

De communicatiemiddelen Parro, Kraatsflits en Kraatsjournaal werken goed. Dit wordt goed 

ontvangen gezien de positieve feedback die hierop komt. 

HKG dankt de MR namens het bestuur voor hun inzet. 

 

Er zijn geen vragen naar aanleiding van het verslag. 

 

 

5 Rondvraag 

Geen vragen 

 

6 Sluiting 

21.15 uur EL sluit af. 
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Voor akkoord: 

 

 

. . . . . . . . . . . . . 

HKG, 

Voorzitter 

 

 

. . . . . . . . . . . . . 

DvdW, 

Secretaris 


