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NOTULEN ALGEMENE VERGADERING 2021 

 
 

Datum : Woensdag 9 juni 2021 
Aanwezig : 11 leden (inclusief 5 bestuursleden) 

Bestuur: A.J. van Hoepen (voorzitter), H.J. van Driel (penningmeester),  
J. Leendertse, G.J. Nijsink (secretaris), A.J. Nobel 
Directie: A.F. van  Baarle (directeur) 

 
01 Opening 

• De heer Van Hoepen (voorzitter) opent de vergadering met het voorlezen van Psalm 150 vers 1 en 
Genesis 41 vers 46 tot en met 57. Hij gaat voor in gebed.  

• De heer Van Hoepen mediteert dat we net hebben gelezen over Jozef. Jozef wordt genoemd een 
type van Christus: beiden een behouder van hun volk, beiden dertig jaar oud toen ze een 
belangrijke roeping kregen. Farao wees naar Jozef zoals de profeten en Johannes de Doper naar 
Christus wezen. Er zijn ook verschillen: het brood van Jozef voedde tijdelijk en kostte mensen hun 
eigen geld; het geestelijke brood van Christus is eeuwig en wordt geschonken uit genade. Uit 
onszelf gaan we niet naar Christus, maar we hebben wel een opdracht hiertoe, en Christus laat Zich 
vinden. De heer Van Hoepen wijst op de rijkdom die bij Christus te vinden is en roept op om ons te 
laten voeden door de geestelijke vruchten van Christus’ genade. 

 
02 Mededelingen 

• De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
• Van de heren A. van Helden, C. Mouthaan, B. de Ruiter en E.C. Stolk is bericht van verhindering 

ontvangen. 
 

03 Notulen van de vergadering op 28 oktober 2020 
• De notulen van de vergadering van 28 oktober 2020 worden ongewijzigd vastgesteld. 
• De heer Los bedankt bestuur, directie en medewerkers voor de bereidwilligheid aan deelname van 

de acties van Woord en Daad.  
 

04 Presentatie jaarverslag 2020 
• De heer Van Hoepen licht het volgende toe: 

o 2020 stond in het teken van corona. Voor directie en personeelsleden betekende dit een 
onverwachte en grote uitdaging, die goed is opgepakt. We zijn dankbaar voor de wijze 
waarop het schoolwerk kon doorgaan en hopen dat we in 2021 weer naar een normale 
situatie kunnen gaan.  

o We zijn in maart 2021 opgeschrikt door het overlijden van juffrouw Heleen Platteel. Het is 
de eerste keer in het bestaan van de school dat een personeelslid in actieve dienst is 
overleden. De heer Van Hoepen spreekt zijn medeleven aan de familie uit. 

• De heer Van Baarle licht het volgende toe: 
o In maart 2021 was er een heel hectische periode door coronagevallen; uiteindelijk waren 

er een paar dagen waarop maar twee groepen op de school les kregen. De school heeft 
wat betreft het al dan niet continueren van de lessen het overheidsbeleid gevolgd, maar 
kon wat betreft het online les geven ook teruggrijpen op de ervaring inmiddels was 
opgedaan.  
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o Uit de objectieve cijfers van het leerlingvolgsysteem blijkt dat er op onze school geen grote 
daling in de leerprestaties is door het online werken tijdens coronatijd. Tegelijk investeert 
de overheid miljarden euro’s om leerachterstanden weg te kunnen werken omdat andere 
scholen wel te maken hebben met grote leerachterstanden. Wellicht heeft het relatief 
goede resultaat in onze school te maken met de grote sociale betrokkenheid en inzet van 
ouders. In vakken waarbij oefenen en training nodig zijn, zoals lezen en rekenen, zijn wel 
lagere scores behaald. Toen er weer fysieke lessen mogelijk waren, is er extra geïnvesteerd 
in groepsvorming en sociale vaardigheden. Het idee is om met de verwachte extra 
overheidsgelden langere tijd het aantal groepen gelijk te houden, en daarmee de vanwege 
krimp benodigde daling van het aantal klassen uit te stellen. Daarnaast wordt gedacht aan 
het investeren in sociale elementen, bijvoorbeeld een extra excursie, of aan extra 
ondersteuning in de klassen.  

o De eindtoets 2020-2021 van groep 8 geeft een goed resultaat, terwijl er sprake was van 
een ‘gemiddelde’ groep. Vorig jaar is er vanwege corona geen toets uitgevoerd. Ook is er 
vanwege corona dit jaar geen ondergrens gesteld door de inspectie.  

• De heer Teerds spreekt zijn instemming uit wat betreft het gehanteerde beleid. Het dalend aantal 
leerlingen is naar zijn mening een externe factor die maar beperkt te beïnvloeden is. 

• De heer Los vraagt of het niet mogelijk is dat kinderen in groep 8 blijven zitten. De heer Van Baarle 
antwoordt dat dit erg ongebruikelijk is; ook niet in de andere hogere groepen.  

• De heer Van Driel geeft een toelichting op de financiële situatie:  
o Vandaag is de goedkeurende verklaring van de accountant ontvangen; de accountant is 

positief over de processen van onze school die goed op orde zijn.  
o Het eindresultaat van 2020 bedraagt € 17.000,--. Begin 2020 is met terugwerkende kracht 

een salarisverhoging voor het personeel doorgevoerd, waarvan de opbrengsten al eerder 
waren ontvangen. Dat verklaart het verschil tussen 2019 en 2020. Na correctie daarvoor is 
het financieel resultaat stabiel ten opzichte van 2020, beide jaren € 63.000,--.  

o De liquide middelen én de kortlopende schulden zijn in 2020 substantieel hoger dan in 
2019. Reden is een voorschot van de gemeente voor de nieuwbouw, dat nog slechts ten 
dele is uitgegeven. Het eigen vermogen is hoog, maar een hoog eigen vermogen roept bij 
de overheid wel vragen op; in toenemende mate wordt gevraagd om dat eigen vermogen 
goed te besteden. Het bestuur houdt een hoog eigen vermogen aan om mogelijke 
toekomstige risico’s te kunnen opvangen, onder andere ziekte van leerkrachten en 
duurdere huisvesting dan verwacht. Daarnaast geeft een eigen vermogen ruimte om krimp 
op te vangen.   

o De verwachting is dat het aantal leerlingen de komende jaren zal blijven dalen, ook al is 
het lastig te voorspellen of die trend zich daadwerkelijk zal doorzetten. Voor de langere 
termijn betekent dit dat rekening gehouden moet én kan worden met een negatief 
jaarresultaat. 

o Uit de financiële kengetallen blijkt dat de school financieel heel gezond is.  
• De heer Los vermoedt dat de nieuwe school lagere energiekosten zal hebben vanwege extra 

duurzaamheidsmaatregelen; dat pakt dus voor de school financieel goed uit. De heer Van Driel 
antwoordt dat dit juist is, maar dat er anderzijds ook sprake is van hogere installatiekosten door 
duurdere apparatuur in de nieuwe school. 

• De heer Bakker mist de aansluiting tussen de op website gepresenteerde versie van het financieel 
jaarverslag en de vanavond getoonde cijfers. De heer Van Baarle ligt toe dat er vanwege de late 
aanlevering een conceptversie moest worden gepubliceerd, en dat er ten opzichte van dat concept 
nog een aantal wijzigingen heeft plaatsgevonden die de verschillen verklaart.  

• De heer Bakker vraagt zich af of het genoemde cijfer wat betreft de Euribor correct is; hij meent dat 
het jaargemiddelde anders is dan het nu opgenomen getal.  

• De heer Teerds waardeert het gepresenteerde resultaat. Hij vraagt of de overheid het bestuur 
heeft aangesproken over het hoge eigen vermogen. De heer Van Driel antwoordt dat dit inderdaad 
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het geval is; de school is gevraagd om aan te geven op welke wijze het eigen vermogen verlaagd 
wordt. 

• De heer Los vraagt of al het geld is weggezet op één bankrekening, omdat voor grotere bedragen 
momenteel een negatieve rente op spaargeld geldt. De heer Van Driel antwoordt dat het bestuur 
hier aandacht voor heeft, en dat het geld verdeeld is over meerdere bankrekeningen. 

• De heer Los vraagt of er door onlinelessen wellicht minder ziekteverzuim van het personeel was. De 
heer Van Baarle antwoordt dat er door corona ook sprake was van uitval; uiteindelijk was er geen 
verschil ten opzichte van een normale situatie. 

• Het bestuur wordt door de leden gedechargeerd voor het gevoerde beleid. 
 

05 Bestuurlijke samenwerking 
• De heer Van Hoepen beschrijft het gevoerde proces wat betreft de beoogde fusie met de 

reformatorische schoolvereniging van Hendrik-Ido-Ambacht, inclusief de eerdere besluitvorming in 
de Algemene Ledenvergadering. Uiteindelijk gaf adviseur VGS echter aan dat een nieuwe 
berekening aantoonde dat vanwege de rekensystematiek wat betreft de instandhoudingsnormen 
een fusie geen oplossing zou bieden voor het vraagstuk wat betreft de continuïteit van de 
Zwijndrechtse school.  

• De heer Los constateert dat er sprake is van een geluk bij een ongeluk dat Ambacht nog niet had 
ingestemd en dat de VGS nog eens goed heeft gerekend. De heer Van Driel ligt toe dat als de fusie 
was doorgegaan, dit voor het vraagstuk in Zwijndrecht geen verschil had gemaakt, maar dat 
Ambacht er wel een probleem bij gekregen zou hebben. 

• De heer Mol vraagt of een fusie met een school in een dunbevolkt gebied wellicht een oplossing zou 
kunnen zijn. De heer Van Hoepen antwoordt dat de VGS inderdaad heeft geadviseerd om de 
samenwerking te zoeken met een schoolvereniging in een gemeente met een lage opheffingsnorm, 
waarbij voorwaarde wel is dat het een schoolvereniging is in een naburige gemeente.  

• De heer Teerds constateert dat het niet doorgaan van de fusie ook gevolgen heeft voor de 
samenwerking tussen de peterspeelzalen De Benjamin (Zwijndrecht) en De Kleine Prinses 
(Ambacht). Hij roept op om toch te kijken naar mogelijkheden om samen te werken. De heer Van 
Hoepen antwoordt dat de besturen van Zwijndrecht en Ambacht hebben uitgesproken dat de 
bestaande goede samenwerking moet worden gecontinueerd, ook nu er geen sprake meer is van 
een fusie. 
 

06 Nieuwbouw en tijdelijke huisvesting 
• De heer Van Baarle geeft een korte toelichting op het proces wat betreft tijdelijke huisvesting en 

nieuwbouw: 
o De architect is geselecteerd, het programma van eisen en het technisch ontwerp zijn 

uitgewerkt. Momenteel vinden de laatste gesprekken plaats met een geselecteerde 
aannemer. Punt van aandacht is dat door stijgende materiaalkosten gekeken moet worden 
hoe het ontwerp passend te maken is in de financiële kaders. Als dit opgelost is, wordt een 
overeenkomst opgesteld en kan aan de leden en ouders bekend gemaakt worden wie de 
nieuwe school gaat bouwen. 

o Bedoeling is dat over ongeveer drie weken de sloop van de huidige school start. 
Omwonenden wonen geïnformeerd. 

o De planning is dat de nieuwbouw gereed is per zomer 2022, maar wat dit betreft moet wel 
een voorbehoud worden gemaakt, onder meer vanwege de levertijden van materialen.  

• De heer Van Baarle toont een aantal illustraties wat betreft de nieuwbouw. De grondoppervlakte 
van de nieuwbouw zal kleiner zijn dan die van het bestaande gebouw. Op het plein wordt een soort 
fietsstrook met een fietsenstalling geplaatst, die ook een afscheiding voor de buurtbewoners 
oplevert. Hoewel de gemeente nu geen ‘kiss and ride’ strook wil maken, wordt de ruimte daarvoor 
wel gereserveerd gehouden, zodat dit in de toekomst altijd mogelijk is.  

• De heer Teerds maakt zich zorgen over het schuine dak van de nieuwbouw. Hij noemt een aantal 
voorbeelden van kerken en scholen met schuine daken waarbij sprake is van lekkages bij de randen 
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en hoeken. De heer Van Baarle antwoordt dat het architectenbureau ervaring en een goede naam 
heeft; hij heeft vertrouwen in een goede aanpak.  

• De heer Mol vraagt of het beschikbare budget van de school wordt gecorrigeerd voor de hogere 
bouwkosten. De heer Van Baarle antwoordt dat de normbedragen worden geïndexeerd, maar dat 
de school wel met de gemeente in gesprek wil over de hogere bouwkosten. De heer Mol vraagt of 
het uiteindelijk de schoolvereniging geld kan kosten. De heer Van Baarle antwoordt dat dit nog niet 
zeker is. Het schoolbestuur heeft wel uitgesproken dat het mogelijk is dat er vanuit de 
schoolvereniging een bijdrage wordt geleverd, maar dat kan alleen de private middelen van de 
vereniging betreffen; de publieke middelen mogen hiervoor niet worden gebruikt. 

• De heer Van Baarle noemt als zorgpunt dat de tijdelijke school wel is voorzien van ventilatie, maar 
niet van koeling. Op warme dagen loopt de temperatuur in de lokalen op de bovenste verdieping 
snel op. Sommige ouders hebben al een mobiele airco aangeboden. De heer Van Driel denkt dat de 
lucht wel schoner is, dus minder CO2-uitstoot; in dat opzicht is de tijdelijke school een verbetering 
ten opzichte van de eerdere school. De heer Van Baarle meldt dat er vertraging is wat betreft de 
aanleg van nutsvoorzieningen, waardoor de waterdruk laag is en een aggregaat nodig is voor de 
elektriciteit.  

 
07 Verkiezing bestuursleden 

• De heer Van Hoepen licht toe dat de heer Van Driel aftredend en herkiesbaar is. De heer Leendertse 
was aftredend en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Het bestuur heeft de heer De Ruiter, 
Prinsessenpark 1, bereid gevonden om hem op te volgen.  

• Als stembureau fungeren de heren Mol en Van Rossum. Er zijn op het moment van stemming nog 
10 stemgerechtigden aanwezig. Op de heer Van Driel worden 10 stemmen uitgebracht. Op de heer 
De Ruiter worden 10 stemmen uitgebracht.  

• De heer Van Hoepen constateert dat de twee voorgedragen personen door de vergadering zijn 
gekozen. Hij bedankt de heer Van Driel dat hij bereid is een nieuwe periode deel te nemen in het 
schoolbestuur. Hij heet de heer De Ruiter van harte welkom in het schoolbestuur. 

• De heer Van Hoepen neemt afscheid van de heer Leendertse als bestuurslid. Hij noemt de 
correctheid en de droge humor van de heer Leendertse en vindt het jammer dat de heer 
Leendertse vanwege andere werkzaamheden afscheid moest nemen van het schoolbestuur. 

• De heer Leendertse bedankt voor de gesproken woorden. Hij bedankt de (oud-)bestuursleden voor 
de prettige samenwerking en geeft aan dat het een interessante tijd was waarin hij veel geleerd 
heeft. 
  

08 Rondvraag 
• Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 
09 Sluiting 

• De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid. De heer Nijsink gaat voor in dankgebed.  
De heer Van Hoepen sluit de vergadering. 

 

 


