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Verslag bijeenkomst ALV SWV PO-ZK 
Datum: 14 december 2016 
Locatie: vergaderzaal 1.13 Schipholpoort, Haarlem 
Aanwezig: Ben Cüsters (Salomo); Marten Elkerbout (Spaarnesant); 
Ronald de Groot (St. Bavo); Irene Jansen (STOPOZ), Remco Prast 
(Aloysius Stichting);  Lucas Rurup (PO-ZK); John van Veen, vz (Jong 
Leren); Ria Robison (PO-ZK notulen).  
Afwezig mk: Piet Klein (Waterlelie), Yvette Loog (Antoniusschool), 
Tobias Meenhorst (Josephschool), Barbara de Munnik (Gunning SO) 

  

 
1. Opening en vaststelling agenda 

John van Veen opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
 

2. Mededelingen 
John van Veen: de OPR is op zoek naar een ouderlid uit groep 2: Spaarnesant, Jong Leren en El 
Amal. Graag uw aandacht hiervoor. De besturen uit dit cohort zijn verantwoordelijk om deze 
vacature te helpen vervullen.  
 
JvV: het bestuur heeft de functie van directeur opnieuw laten waarderen vanwege interne en 
externe ontwikkelingen en grotere verantwoordelijkheid. Er is een andere waardering uitgekomen.  
 

3. Verslag ALV 29 juni 2016, zie bijlage 
Geen opmerkingen. Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 
Lucas Rurup: een verslag van de toezichthouder over de jaarrekening moet meegenomen worden 
in het  jaarverslag. De ALV wil oordelen over een goedgekeurd jaarverslag/rekening. Dit kan niet 
allebei.  
Bestuursverslag aan de toezichthouders mailen, 2 x jaar ALV, met een formeel verslag van de 
toezichthouder, parallel aan de jaarrekening. 
 

Actie: t.b.v. de jaarrekening 2016 zal de voorzitter een verslag van de activiteiten van de 
toezichthouders aanleveren. 

 
 

4. Vervolg toezicht Samenwerkingsverband, 21 juni 2017 
LR: we willen weer een verhalen-event organiseren, analoog aan 2016. Tijdens de algemene 
ledenvergadering zitten we over het algemeen met dezelfde mensen om tafel die in het dagelijks 
bestuur zitten.  
Bevragen waarom de andere besturen er vaak niet zijn; voelen ze geen betrokkenheid en/of gevoel 
van invloed of is er juiste veel vertrouwen in directie en bestuur en het gaat goed zo.  
We moeten ernaar streven dat leden er zijn; hoe krijgen wij u hier, wat maakt dat u er niet bent. 
 
JvV: er is destijds besloten om in een pilot af te wijken van de statutaire besluitvorming, ter 
bescherming van de eenpitters.  De kleine besturen vonden dat een goede ontwikkeling.  
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Via andere wegen afdwingen, het is belangrijk om dit goed te inventariseren. Denken we over na. 
Voor verhalen-event alle besturen nodig,  meer thematisch, sturend en met schriftelijke 
terugkoppeling. 
 

Actie: inventarisatie bij alle besturen: hoe kijken ze aantegen het huidige SWV en hoe kijken ze 

aan tegen hun eigen rol als toezichthouder in de ALV. 

 
5. Financiën 

- Begroting 2017 en meerjarenraming met toelichting, zie bijlage. 

JvV: er zijn geen bestuurlijke afspraken gemaakt over wat er gebeurt met de middelen wanneer 
SBO onder 2% komt.  
LR: dit wordt momenteel verrekend met de groeibekostiging en TLV’s voor kinderen die we 
zwaarder bekostigen, dus feitelijk vindt er al verrekening plaats en is er geen noodzaak om 
daarover nu afspraken te maken.  
Dit punt wordt meegenomen in de gehele discussie over het SO-SBO en het plan dat voort gaat 
komen uit de ontwerpwedstrijd.  

 

Besluit: de ALV gaat akkoord met de verhoging van het ondersteuningsbedrag naar  

€ 245/leerling m.i.v. 1 januari 2017.  

De ALV keurt de begroting 2017 en de raming 18-20 goed.  

 

6. Sluiting  
John van Veen bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.  


