Concept NOTULEN
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Bestuursvergadering
Vereniging Oecumenisch Onderwijs Maarn

Datum:

Woensdag 20juni 2018, 20u00

Aanwezige bestuursleden en directie
Wiegerina Huistra, Lianne van den Essenburg, Arjan Spruijt, Ralf Fietje, Righard Atsma. Marco
Pater, Derk Welling
Aanwezige leden van Vereniging Oecumenisch Onderwijs Maarn
Léon de Ruiter, Ellen Veenvliet
Afwezige leden van Vereniging Oecumenisch Onderwijs Maarn met kennisgeving
Erik van Wijk, Sancho Hofman, Guido Bergh, Caroline Vroon, Heidi Greven

1. Opening en mededelingen
Righard Atsma opent, als voorzitter van de ALV, de ALV en heet alle aanwezigen welkom.
Tijdens de ALV legt het bestuur formeel verantwoording af aan de leden van de vereniging
(ofwel de ouders/ verzorgers van de leerlingen). Deze verantwoording gaat over het gevoerde
beleid en de jaarrekening van het afgelopen jaar. Daarnaast is er de gelegenheid met elkaar
van gedachten te wisselen over de toekomst en onderwerpen die alle betrokkenen in en rond
de school bezighouden.
2. Verslag van de vorige ALV (28 juni 2017)
De vergadering bespreekt per pagina het ALV verslag van de voorgaande ALV,
De vergadering keurt het ALV verslag van 28 juni 2017 goed.
3. Bestuursverslag en terugblik 2017
Righard Atsma en Lianne van den Essenburg lichten de enkele ontwikkelingen van De Ladder
in het kalenderjaar 2017 nader toe:
Onderwijs (toelichting Lianne)
De Ladder scoort t.a.v. cito score en uitstroom naar voortgezet onderwijs boven het
benchmarkcijfer.
Personeel en formatie (toelichting Lianne)
Door uitstroom van relatief oudere leerkrachten en instroom van jongere leerkrachten is de
gemiddelde leeftijdsopbouw van personeelsbestand lager geworden.
In 2017 is er voor de kleuters een extra instroomgroep geweest (zogenaamde groep nul), ook
in 2018 zal hierin extra worden geïnvesteerd.
In het formatieplan dat in april 2017 is geschreven, is rekening gehouden met een lagere

Financien (toelichting Arjan)

De Ladder is financieel gezond; het voldoet aan alle wettelijke ratio’s. de schuldpositie
is nagenoeg nihil en de operationele kasstroom is gezond.
In 2017 is een start gemaakt met investeren in de huidige school i.v.m. vertraging van
de potentiele nieuwbouw. Ook in 2018 zal een benodigd investeringsprogramma
gevoerd worden.
De ALV keurt de jaarstukken 2017 goed en verleent decharge aan het bestuur.

4. Bestuur (toelichting Righard)
Tijdens de ALV treedt Ralf Fietje af; de ALV bedankt hem voor alle inzet.

Hij zal niet vervangen worden omdat 6 bestuursleden resteren waarmee de
continuïteit en governance gewaarborgd is.
Het bestuur bestaat uit:
-

Righard Atsma: voorzitter
Arjan Spruijt: penningmeester
Marco Pater: secretaris
Natanja de Kok: algemeen lid
Derk Welling: algemeen lid
Wiegerina Huistra: algemeen lid

5. Rondvraag
Er zijn geen verdere vragen, waarna de voorzitter de ALV sluit, onder dankzegging aan alle
aanwezigen.

