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1. Opening
De voorzitter van het algemeen bestuur, Bauke ten Klooster heet iederen van harte
welkom en opent deze vergadering met het lezen van Matheüs 18:1-14
Waarna hij uitlegt dat de gelezen tekst te verdelen valt over drie onderwerpen.
Waarschuwing tegen eerzucht, waarschuwing tegen struikelblokken en het verloren
schaap. In dit gelezen gedeelte komt goed naar voren dat bij de Here Jezus de
kinderen een belangrijke plaats hebben. Bij de vergelijking van het verloren schaap
wordt gezegd dat wij de opdracht krijgen om de kinderen goed voor te doen. Zodat de
kinderen dit naleven en er geen kind verloren zal gaan.
Daarna gaat Bauke voor in gebed.
2. Vastestelling agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Vaststelling notulen 2016
De notulen van de laatste ALV van 14 juni 2016 worden zonder wijzigingen
vastgesteld
4. Algemeen jaarverslag
De secretaris van het algemeen bestuur, Dirk van Ittersum, doet verslag van hetgeen
het afgelopen schooljaar binnen de vereniging is gebeurd en aan de bestuurstafel is
besproken. Daarbij zijn de identiteit, kwaliteit van het onderwijs, passend onderwijs,
huisvesting en personeel aan de orde geweest. Ook wordt er stilgestaan bij het feit
dat in 2016 VPCO Hasselt te maken had met de Wet Werk en Zekerheid. Daarom
heeft de VPCO Hasselt een vervangingsbeleid opgezet en zijn we een
samenwerkingsverband aangegaan met Slim&Akorda. Hierdoor kunnen we blijvend
voorzien in professionele vervangingsmogelijkheden.
De onderwijsinspectie heeft voor alle scholen een basis arrangement afgegeven.
N.a.v. het jaarverslag wordt gevraagd naar het ziekteverzuim in 2016.
Hierop is het antwoord dat dit 6,3% was in 2016, het varieert de laatste jaren tussen
de 6,44% in 2012 tot 6,30 in 2016

5. Financieel jaarverslag
De penningmeester van de vereniging, Erik Borst, geeft aan de hand van een
PowerPointpresentatie een toelichting op de financiële resultaten van de vereniging.
Erik merkt op dat de leerlingaantallen de basis vormen voor de bekostiging.
De leerlingaantallen laten een daling zien
Het resultaat viel mee ten opzichte van de begroting. Dit werd mede veroorzaakt
doordat gedurende het boekjaar de bekostiging hoger uitviel.
Er wordt de vraag gesteld of er werkelijk meer fte’s ingezet zijn t.o.v. 2015 of dat er
sprake is van vervanging.
Erik antwoord hierop dat er werkelijk meer fte’s zijn ingezet op minder leerlingen.
En er wordt de vraag gesteld waarom er 6 laptops zijn aangeschaft.
Hierop wordt geantwoord dat deze gebruikt worden voor de leerlingen.
Erik deelt mee dat in de meerjaren begroting, 2019 een negatief saldo laat zien van
€40.000,- maar vanwege het ruime vermogen van de vereniging is dit nu geen reden
om al te beginnen met bezuinigen op de personeelskosten.
6. Verlening decharge aan het bestuur
De voorzitter vraagt de vergadering of deze zich kunnen vinden in het gevoerde
beleid en de verantwoording die hierover is afgelegd. Tevens vraagt de voorzitter of
de vergadering het bestuur hiervoor decharge wil verlenen. De vergadering gaat
hiermee unaniem akkoord.
7. Bestuursverkiezing
Berko Bruintjes is namens cbs PWA aftredend en niet herkiesbaar Het bestuur draagt
Bernhard Aalbers namens cbs PWA voor, met instemming van de GMR.
Voor hem zijn geen tegenkandidaten ingediend en daarmee begint hij aan zijn eerste
termijn van vier jaar.
Bauke bedankt Berko voor zijn inzet en kenmerkt hem als een betrokken bestuurder
met kennis van zaken. Berko bedankt de vergadering voor het gestelde vertrouwen
en geeft ons als bestuur mee om kritisch te kijken naar de toekomst van de
vereniging en de rol van het bestuur hierin.
Hierna stelt Bernhard Aalbers zichzelf voor, hij is getrouwd en vader van 4 kinderen.
In het dagelijks leven is hij werkzaam bij een accountantskantoor.

8. Rondvraag
Er wordt gevraagd naar de invulling van de mobiliteit en of dit vrijwillig gebeurd.
Hierop wordt geantwoord dat er geprobeerd wordt om dit op vrijwillige basis in
overleg te realiseren.
T.g.v. de leerlingaantallen kan het wel nodig zijn dat iemand ingezet moet worden op
een andere school. Want uiteindelijk moet de formatie wel rond gezet worden.
Pauze

9. Presentatie Mevr. Greet Boellaard (Akorda) over: De kracht van samenwerken
Zij verteld dat we in 2016 het op de ALV gehad hebben over de geschiedenis van het
onderwijs in Hasselt. Vanavond zullen we het hebben over de toekomst van het
onderwijs in Hasselt. Daarbij kom je uit bij de school van de toekomst, waarbij de
kracht van samenwerken belangrijk is.

In een vooruitblik op de toekomst wordt verteld dat de kinderen later een digitale tas
krijgen.
Waarbij op maat in de cloud het onderwijs wordt aangeboden.
De leerlingen zullen veel digitaal samenwerken en daarbij gebruikt maken van digitale
technieken. bijv. 3D print.
En in de klas kan gebruik gemaakt worden van sensoren, zodat je in de gaten hebt
op welke momenten bijv. de aandacht verslapt.
Een schoolbestuur zal in de toekomst ondernemend moeten zijn en kansen zien en
deze benutten.
Destijds is de VPCO opgericht vanuit verschillende besturen met daarbij de gedachte
om in te zetten op de continuïteit van het Christelijk onderwijs in Hasselt.
Bij de uitdaging voor de toekomst kan samenwerken een manier zijn om kosten te
beheren en risico’s te spreiden.
Na afloop van de presentatie worden nog de volgende vragen gesteld:
Leren we onze kinderen later nog schrijven?
Antwoord hierop is dat dit inderdaad minder aandacht zal krijgen maar uiteindelijk zal
het wel blijven bestaan naast andere technieken.
Wat is de keerzijde dat alle informatie over de kinderen beschikbaar is?
Antwoord hierop is dat er in het onderwijs veel toegestaan is maar het is een dilemma
hoe hier mee om te gaan.
Wie is de eigenaar van het dossier?
Antwoord hierop is dat de school eigenaar is en dat hier ook over nagedacht moet
worden.
Zijn volwassenen voldoende op de hoogte van de activiteiten van de kinderen op
sociale media?
Antwoord hierop is dat de ouders onvoldoende op de hoogte zijn hiervan
10. Sluiting
Bauke ten Klooster sluit de vergadering met dankgebed.
Bedankt de mensen die het afgelopen jaar hun inzet hebben verleend voor de school,
het personeel en vrijwilligers.
En staat stil bij het 40-jarig jubileum van Piet Bonhof, daarnaast wordt Ben Roeten
bedankt.
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