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Verslag Algemene Ledenvergadering 
 

Datum/tijd:  maandag 21 juni 2021/19.30 uur 

Plaats:  De Beijer in Rinsumageast 

Aanwezig:  van de leden: mevrouw N. de Jong en de heer G. Postema 

van het bestuur: mevrouw B. Damstra en de heren W. van der Kooi (voorzitter 

toezichthoudend bestuur)), E.J. de Vries, Sj. Postma alsmede de heer G. van Tol 

(directeur-bestuurder) 

van het bestuursbureau: Alie Meindertsma (verslag)  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Opening 

Gert van Tol, directeur-bestuurder en voorzitter van deze vergadering, opent met een gedicht van 

Alfred Bronswijk: ‘U stimuleert ons elke dag’ en geeft een korte toepassing daarop. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

Geen. 

 

4. Verslag ledenvergadering 15 juni 2020 

Ook het verslag wordt overeenkomstig vastgesteld. Er zijn geen vragen en opmerkingen. 

 

5. Personeel 

- Het ziekteverzuim is onder de 4% gebleven, net als in het jaar 2019. Dit ondanks COVID-19. 

Veel dank aan de collega’s, die veel voor elkaar hebben opgevangen. 

- Er zijn niet of nauwelijks invallers beschikbaar; dit blijft een zorgpunt. Ook de vacatures voor 

leerkrachten zijn moeilijk in te vullen. Inmiddels zijn er drie zij-instromers uit andere 

bedrijfstakken bij ons in opleiding. Daarnaar gevraagd zegt de directeur-bestuurder dat 

instroom vanuit de reguliere PABO steeds lastiger wordt, mee vanwege de identiteit. 

NHLStenden verschiet van kleur. Inmiddels is ook contact gezocht met de Hogeschool van 

VIAA in Zwolle, die qua christelijke identiteit beter aansluit bij PCBO Dantumadiel. 

- Er heeft een directiewisseling op De Sprankeling en De Frissel plaatsgevonden. Martin Boersma 

is de nieuwe directeur van De Sprankeling en Rudolf de Vreeze van De Frissel. Laatstgenoemde 

was al directeur van De Tarissing. Hij is daarmee meerscholendirecteur geworden. Op korte 

termijn zal er ook een vacature zijn van directeur op De Wynroas. De huidige directeur heeft te 

kennen gegeven een andere weg in te willen slaan. 

 

6. Onderwijs 

- Alle scholen staan onder regulier toezicht (van de inspectie); daar zijn we dankbaar voor. In 

verband met corona heeft de inspectie heeft erg gemonitord op het thuisonderwijs. Voordeel 

van corona is dat de collega’s erg gegroeid zijn in ICT-vaardigheden. 

- Het project ‘meerkunners & hoogbegaafden’ onder leiding van leerkracht Willem Riemersma is 

voortgezet en de scholing van het personeel is op dit punt uitgebreid. 
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- Het speerpunt ‘wetenschap & techniek’ is vanwege corona in het jaar ‘20/’21 niet uit de verf 

gekomen. Dit zal in het volgend schooljaar opnieuw worden opgepakt met een werkgroep 

bestaande uit medewerkers van PCBO Dantumadiel. 

- Per 1 augustus 2020 zijn twee kindcentra gerealiseerd: De Tarissing en De Wel. Ook voor De 

Sprankeling en De Boustien worden hiervoor voorbereidingen getroffen. Dit in samenwerking 

met Roobol, Kids First en ’t Flinterke. 

- In het kader van de bestrijding van eventuele achterstanden, opgelopen door de sluiting van 

de scholen tijdens de Coronapandemie, heeft de overheid besloten voor het komende 

schooljaar minimaal € 700 per leerling ter beschikking te stellen. Deze gelden worden per 1 

augustus uitgekeerd aan het bestuur en worden door het bestuur verdeeld over de scholen. 

Met deze gelden hopen we de komende jaren een extra impuls te kunnen geven aan het 

onderwijs op onze scholen. De vertaling van de plannen zal worden opgenomen in de 

jaarplannen van de scholen. Elke directeur zal u de komende tijd met enige regelmaat 

informeren over de voortgang van de verschillende onderdelen in de eigen school. De gelden 

zullen worden verantwoord in de jaarrekeningen van 2021, 2022 en 2023. 

 

Wist u dat: 

- de gemeente Dantumadiel en PCBO Dantumadiel vallen in een inspiratieregio voor Passend 

Onderwijs en dat we als één van de eerste gemeenten in Friesland de samenwerking tussen 

onderwijs en jeugdzorg gaan verbeteren door medewerkers van de gebiedsteams een 

werkplek op de scholen te geven? 

- we alle ouders hebben laten genieten van een heerlijk suikerbrood als dank voor de 

ondersteuning bij het thuisonderwijs? 

- we onze medewerkers laten scholen in een eigen online academie met inmiddels meer dan 

100 cursussen? 

 

7. Financiën 

Aan de hand van een infographic vertelt de directeur-bestuurder over de belangrijkste financiële 

wederwaardigheden van het jaar 2020. Een enkel punt uitgelicht: 

Leerlingen. PCBO Dantumadiel verzorgt het onderwijs voor bijna 1000 leerlingen. Het aantal 

leerlingen is van 1.011 op 1 oktober 2019 gedaald naar 973 op 1 oktober 2020. Dit is het gevolg 

van een daling van leerlingen in de onderbouw en een hoge uitstroom van leerlingen in groep 8. 

Deze daling is geen verrassing. De verwachting is dat het leerlingenaantal licht verder zal dalen, 

maar dat dat niet voor alle scholen zal gelden. PCBO Dantumadiel wil anticiperen op het dalende 

aantal leerlingen door nadrukkelijk de samenwerking te zoeken met andere onderwijsbesturen 

met als doel het realiseren van brede scholen en integrale kindcentra.  

Corona. Het jaar 2020 stond in het teken van corona. Deze pandemie heeft grote impact gehad 

op het onderwijs. Tweemaal een lockdownperiode met dichte scholen. Dan nog een periode met 

halve groepen. Ook was er geen Eindtoets basisonderwijs. Alle teams hebben zich in hoog tempo 

moeten scholen voor wat betreft de digitale vaardigheden en het thuisonderwijs. Dit kwam eerder 

in de vergadering ook al aan de orde. Een en ander heeft geld gekost. Op pagina 20 van het 

jaarverslag wordt dit uitgebreid toegelicht. 

 

Vaststellen jaarrekening 2020 

De jaarrekening 2020 wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 

 

Meerjarenbegroting 2021-2025 

Ook de meerjarenbegroting geeft geen aanleiding tot vragen en wordt voor kennisgeving 

aangenomen. 
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8. Op weg naar samenwerking met PCBO Ferwerderadiel 

Voortgang van de huidige samenwerking: 

- Detacheren van personeel naar elkaar en gezamenlijke werving en selectie. 

- Voorbereiding portefeuilleverdeling bestuurders. 

- Elkaars achtervang zijn. 

- Organiseren van gezamenlijke scholing. 

- In het schooljaar ‘21/’22 enkele keren gezamenlijk vergaderen als directeuren en 

kwaliteitsmedewerkers. 

 

Plannen: 

- Vergelijken en afstemmen van organisatiestructuur. 

- Houden van gezamenlijke inhoudelijke ledenvergadering in september ’21. 

- Afstemmen van administratieve systemen. 

- Afstemmen van didactisch handelen. 

 

De directeur-bestuurder zegt dat beide verenigingen in een verkenningsfase zitten, maar dat er 

een moment komt dat de samenwerking zich zal verdiepen. Daarom is ook de intentieverklaring 

geschreven. Vanuit de leden wordt opgemerkt dat dat verdergaande samenwerking niet alleen 

voordelen heeft.  

 

9. Huisvesting scholen Gemeente Dantumadiel 

In 2020 is de nieuwbouw afgerond in Damwâld en was er de opening van De Sprankeling. Nu zijn 

er voorbereidende besprekingen rondom nieuwbouw in Feanwâlden. Geprobeerd wordt om 

samen met Roobol een soortgelijk initiatief van de grond te krijgen als de Campus Damwâld.  

Binnen CBS De Wynroas is verdergaand onderhoud gepleegd en is het schoolgebouw 

gemoderniseerd. Tot slot vertelt de directeur-bestuurder dat er een huisvestingsnotitie in de 

maak is.  

 

10. Bestuurssamenstelling / nieuwe voorzitter 

- De heer Willem van der Kooi heeft besloten zijn bestuurslidmaatschap niet te verlengen. Met 

goede woorden van de nieuwe voorzitter, mevrouw Binnie Damstra-Hoekstra, wordt van de 

heer Van der Kooi afscheid genomen.  Willem van der Kooi bedankt in zijn slotwoordje het 

bestuur en de medewerkers van PCBO Dantumadiel voor de fijne samenwerking en wenst hen 

alle goeds toe. 

- De algemene ledenvergadering gaat akkoord met toetreding van nieuw bestuurslid Kees ten 

Cate uit Twijzel. 

 

11. Wat verder ter tafel komt / rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

Wel worden complimenten gegeven voor het jaarverslag en de inzichtelijke infographic.  

 

12. Sluiting 

De voorzitter bedankt de leden voor hun komst en betrokkenheid. Hij bedankt de 

toezichthoudende bestuursleden voor hun ondersteuning en meedenken. Ook dank aan de 

schooldirecteuren, de leerkrachten en de medewerkers van het bestuursbureau. Samen vormen 

we een mooi team, wat het werken binnen PCBO Dantumadiel fijn maakt. 


