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Code Goed Bestuur:
Het is wettelijk bepaald, dat er een scheiding moet zijn tussen toezicht en bestuur. De Schakel hanteert
de Code Goed Bestuur. Er wordt geen gebruik gemaakt van uitzonderingen op die code. De manier
waarop de functies van het uitvoerend bestuur en intern toezicht (CvT) onderscheiden en gescheiden
worden, werd vastgelegd in de statuten.
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Naleving wettelijke voorschriften en taken:
Hiervoor verwijst de CvT naar artikel 25 van de statuten van de Schoolvereniging.
Daar staat onder andere:
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De CvT houdt zich, namens de leden van de schoolvereniging, onder andere bezig met de volgende
aandachtspunten voor het toezicht:
-Het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan
-De kwaliteit van het onderwijs
-De kwaliteit van het bestuur en de organisatie
-De doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen (en keuze accountant)
-De kwaliteit van toezicht en het functioneren van de medezeggenschap
-De Code Goed Bestuur

Leden CvT/werkwijze:
Leden: Wim Nicolaas, voorzitter; Jaap van der Velde, secretaris; Annet Zwaneveld-Meijers, algemeen lid.
Alle leden van deze CvT hebben, voordat zij toetraden, de nodige bestuurservaring opgedaan.
Dirk Vis is per 1 juli afgetreden. Vanaf deze datum is Annet Zwaneveld-Meijers toegetreden tot de CvT.
De benoeming van Annet Zwaneveld-Meijers is formeel gemaakt in de ledenvergadering van 7 juli 2021.
De CvT komt minimaal twee keer per schooljaar bijeen en bespreekt dan met elkaar de voor- en
najaarsrapportage (zie verder in dit verslag). Voorts bezoekt de CvT minimaal twee keer per jaar het
bestuur en de directie om die rapportages te bespreken.
Daarnaast heeft de CvT dit schooljaar overleg gehad met de Medezeggenschapsraad van De Schakel.
Deze overleggen hebben plaatsgevonden op 8 juni 2021 en 10 november 2021.
De CvT heeft het jaarverslag en de jaarrekening over 2020 goedgekeurd.
De CvT houdt haar kennis onder andere actueel door het lezen van alle ontvangen informatie.

Informatievoorziening CvT:
De CvT is verantwoordelijk voor de eigen informatievoorziening. Zij dient goed te zijn geïnformeerd over
de gang van zaken binnen school en wat daar leeft, om zo beter in staat te zijn feedback/advies te geven
aan de bestuurders. Dat is van essentieel belang voor de versterking van het zelfcorrigerend vermogen
in school. In dit schooljaar zijn we goed op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen de school
door het bestuur, directie en MR.
De CvT houdt zich in het bijzonder bezig met de kwaliteit van het onderwijs dat op De Schakel wordt
gegeven en de financiële ontwikkelingen van de Vereniging.

Informatiepositie CvT i.v.m. afstemmingsoverleg bestuur/directie:

In deze rapportage, gericht aan de CvT, verwoorden directie en bestuur halfjaarlijks aan de hand van
specifieke vragen, het door hen gevoerde (financiële) beleid in combinatie met de ontwikkelingen
binnen de school. Verwonderpunten worden tijdens de overleggen besproken. Indien nodig adviseert de
CvT het bestuur/directie of geeft het feedback. In de overleggen die de CvT heeft met het bestuur zijn,
aan de hand van de rapportages de kwaliteit van het onderwijs alsmede de financiële ontwikkelingen,
onderwerp van gesprek. Deze worden in grote mate van openheid toegelicht en besproken.
Op de vragen die gesteld zijn wordt adequaat en naar tevredenheid gereageerd. Het is voor de CvT
duidelijk welke koers gevaren wordt op de korte en middellange termijn op beide terreinen.
De CvT is geïnformeerd over de personele bezetting en de bouwkundige uitbreiding van de school.
De aanlevering van de twee jaarlijkse management rapportages verliep volgens planning deze periode.

Verantwoording wettelijke taken aan de leden van de Schoolvereniging:
Een maal per schooljaar legt de CvT mondeling verantwoording af aan de leden van de Schoolvereniging.
Dit gebeurt tijdens de Algemene ledenvergadering. De basis van die verantwoording is te vinden in de
eerder opgesomde aandachtspunten voor het toezicht. Ondanks de beperkende omstandigheden
wegens Corona-virus is het ook dit schooljaar weer gelukt de leden te informeren via de
ledenvergadering d.d. 7 juli 2021.

Optreden als werkgever van het uitvoerend bestuur/bezoldiging:
De CvT treedt niet op als werkgever van het uitvoerend bestuur. De Algemene ledenvergadering
benoemt haar bestuursleden namelijk uit leden van de Schoolvereniging. Het bestuur draagt leden van
diezelfde Vereniging voor, die zitting kunnen nemen in de CvT. Benoeming, schorsing en ontslag van de
leden van de CvT geschieden door de Algemene ledenvergadering. De leden van het uitvoerend bestuur
en de CvT zijn onbezoldigd.

Verslag CvT De Schakel Vinkeveen, t.b.v. het Bestuursverslag | 3/24/2022

De basis voor dit overleg is de zogenaamde voor- en najaarsrapportage.
Deze rapportage wordt gemaakt door de directie en het bestuur.
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Conclusie van de CvT over het jaar 2021:
Op basis van de ons ter beschikking gestelde documenten en de toelichtingen alsmede de informatie
door bestuur en directie, concludeert de CvT dat het bestuur en de directie De Schakel naar behoren
leiden. Daarbij heeft de CvT vastgesteld:
- De opgestelde meerjarenbegroting laat voldoende herstel zien.
De zorg is weggenomen omtrent de ontstane financiële situatie en we ervaren voorzichtigheid bij
het opstellen van de meerjarenbegroting i.v.m. negatieve ervaringen uit het verleden.
De CvT heeft het als prettig ervaren meegenomen te zijn in dit proces. Tevens hebben wij inzicht
gekregen in het plan van aanpak wat is opgesteld voor het besteden van de ontvangen NPO-gelden.
- Het kwaliteitsniveau en de schoolresulaten zijn op basis van de rapportages die gezien zijn in orde.
Er is een duidelijke toelichting ontvangen m.b.t. rapportages door de IB-er.
- Naar aanleiding van het aandachtpunt m.b.t. de rapportages van vorig schooljaar hebben wij deze
periode uitgebreide rapportages ontvangen en ook volgens afgesproken tijdschema, zodat wij deze
goed konden beoordelen. Deze werkwijze is als zeer positief ervaren.
- Er is voldoende aandacht voor de identiteit van het Christelijk Onderwijs.
De opgestelde beleidsnotitie is gedeeld en besproken met de CvT.
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- Het bestuur heeft goed contact met de directie en streeft de zorg en aandacht voor kind en
leerkracht in hoge mate na.
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- De omschakeling naar afstandsonderwijs wegens de coronamaatregelen is door bestuur en directie
opnieuw zeer adequaat opgepakt. Tevens is er aandacht voor signaleren negatieve effecten /
leerachterstanden bij leerlingen.
- Zoals reeds vermeld is de aanlevering van de management rapportages aan de CvT door het
bestuur sterk verbeterd. Hiernaast ontvangen wij wekelijks vanuit de directie de nieuwsbrieven en
het Schakeltje wat ons een goed beeld geeft wat dagelijks speelt op school.

Vinkeveen, 24 maart 2022.

Namens de Commissie van Toezicht,

Wim Nicolaas
voorzitter

