
 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadergadering VCPO Spijkenisse d.d. 20 juni 2019 

Locatie: De Branding, Spijkenisse 

Aanwezig: 18 personen (inclusief bestuurder + de toezichthouders). 

Afwezig met afmelding: de heer De Komen, mevrouw A. van Wijk, mevrouw T. Jardez 

Notulen: S. Bootsma. 

1. Opening  

De voorzitter, de heer P. van Nieuwamerongen, heet de aanwezigen welkom. Hij opent met 

een stuk tekst van Hans de Boer, voorzitter, uit het jubileumboek VCPO 100 jaar. 

2. Notulen 

De notulen van de ALV 2018, d.d. 19 juni 2018, worden ongewijzigd goedgekeurd en 

vastgesteld. 

3.  Bestuursverslag 2018 

 

De heer M. Groeneveld, bestuurder van de VCPO Spijkenisse, geeft een toelichtingen op 

het jaarverslag 2018. Dit was digitaal aan de leden ter beschikking gesteld en het is ook te 

lezen op de website van de VCPO Spijkenisse.  

Het is hier terug te vinden: https://vcpospijkenisse-live-1a40a5e484874afaa-

341e98a.aldryn-media.com/filer_public/d1/dd/d1ddeb8e-2a3c-4615-9552-

4cd722d83223/vcpo_bestuursverslag_2018.pdf 

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten: 

Onderwijs 

De resultaten op sommige scholen bleven achter. 

De scholen maken een eigen keuze wat betreft de pedagogische lijn. 

Passend Onderwijs 

De VCPO is aangesloten op het samenwerkingsverband Kindkracht. Het afgelopen jaar is 

een groei van het SBO en SO te zien. Dat is enerzijds goed voor die scholen, maar 

anderzijds ook zorgwekkend, want het houdt in dat meer middelen daarheen gaan en 

minder naar het basisonderwijs. Daarom moeten we als VCPO de gewone school 

ondersteunen in de basis. 

Vijf ROK’s in Spijkenisse. De plannen moeten nog worden gemaakt, maar het doel is 

versterking  van het onderwijs en zorg in de wijk (wijkteams). 
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Kwaliteit 

Binnen vereniging en door scholen wordt hard gewerkt om kwaliteit op gewenst peil te 

houden en te verbeteren. Referentieniveaus = uitstroom van 4 tm 23 jaar. Is zien welk 

niveau is nodig om over te stappen. Dit wordt ook nieuwe toezichtkader van de inspectie.  

 

Personeel 

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: 

Er wordt ingezet op het binden en het boeien van huidig personeel. 

Er wordt ook opgeleid binnen de school. 

Ook is er volop aandacht voor de regionale personeelsvoorziening (VPR-pool). Feit is dat 

personeel daaruit al doorstroomt naar vacatures binnen organisaties. 

Om het personeel te behouden en te versterken is er oog voor vitaliteit, duurzame 

inzetbaarheid, ziekteverzuim  (er is een licht stijgend, langdurig verzuim). 

Daarbij is er aandacht voor werkdruk. 

 

Materieel 

Komende jaren wordt er met gemeente ingezet op nieuwbouw voor De Elementen en in het 

Sterrenkwartier. Ook worden andere locaties nauwlettend gevolgd. 

Door de veelal oudere staat van gebouwen is het ook nodig om meer geld te doteren voor 

groot onderhoud. Daarvoor dient er rekening te worden gehouden in begrotingen. 

Financiën 

2018 is afgesloten met een verlies van 275.615,00 euro. Het verlies uit de gewone 

dagelijkse werkzaamheden was ruim 40.000 euro. De aanvullende 235.000 euro ging naar 

extra reserveringen die moesten worden gedaan in verband met andere wet- en 

regelgeving. 

Wat niet wegneemt dat de VCPO Spijkenisse er financieel goed voorstaat met een 

solvabiliteit en weerstandsvermogen dat ruim voldoet aan de gestelde normen. 

Toekomst 

VCPO streeft naar boeien en binden van personeel en ook met oog voor werkdruk. 

Kwaliteit leeraanbod is belangrijk. Daarnaast staat de leerling en het in zijn/haar kracht 

zetten centraal.  

 

Accountant 

De accountant heeft een positief advies over het bestuursverslag. Hij adviseert de 

vergadering het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat unaniem akkoord. 

 

Vraag J. Langeveld over personeel: Goed voor je personeel zorgen? Blijft het thema 

binnen de gesprekken? Blijft het haalbaar voor leerkrachten ondanks druk en andere 

zaken? 

DB: We proberen in alles uitval te voorkomen. Er blijft volop aandacht voor duurzame 

inzetbaarheid van personeel. 

Tot slot spreekt de DB een woord van dank uit aan collega's binnen de school en van De 

Cirkel. 



 

4. Samenwerking VCPO-Prokind 

De DB geeft uitgebreid over de stand van zaken. Deze is aangepast aan de actualiteit en 

eindigt niet bij kalenderjaar 2018. De eerste fase van de verkenning is nagenoeg afgelopen. 

De GMR beslist spoedig over het doorgaan naar de tweede fase (= ook gebeurd in 

positieve zin).  Dat betekent dat na de zomer de volgende fase begint en naar een 

bestuurlijke samenwerking wordt gestreefd. Er zullen daarvoor nog diverse officiële 

momenten komen en ook zal er nog verder onderzoek plaatshebben. Uiteindelijk zal in 

2020 een buitengewone ledenvergadering worden gehouden, waarin de leden zich over de 

toekomst van de vereniging van de VCPO mogen uitspreken. 

5. Bestuurssamenstelling 

Introductie door de heer T. Scheffers, bestuurslid van de VCPO Spijkenisse. Hij wordt de 

nieuwe secretaris, omdat de heer S. Bootsma aftreedt wegens het bereiken van de 

maximaal toegestaan bestuursperiode. Hij is bestuurslid geweest van 2006 tot en met 2019. 

Hij krijg als dank een bos bloemen van de voorzitter. 

Als nieuwe bestuurslid introduceert zich mevrouw Rubinia Tjon-a-Sam. Zij is in het 

dagelijks leven woordvoerder bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Zij is ook ouder 

van een nieuwe leerling op de Hoeksteen. De ledenvergadering steunt haar voordracht door 

het bestuur. 

De heer R. van der Sluijs is herkiesbaar voor een tweede termijn. Hij wordt door de 

ledenvergadering herkozen. 

Er waren voor beide posities geen tegenkandidaten. 

Rooster van aftreden huidige bestuursleden: 

2020 T. Kruithof (2), T. Scheffers (2) 

2021 J. Nederhand (2) 

2022 P. van Nieuwamerongen (2), T. Jardez (1) 

2023 R. van der Sluijs (2), R. Tjon-a-Sam (1) 

6. Rondvraag 

Geen. 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de avond. 

 


