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Notulen Algemene Ledenvergadering VCOG d.d. 25 juni 2020 
 
 
Aanwezig: 

− mevrouw S. Raap-de Groot, voorzitter RvT 

− de heer J.G. Knot 

− mevrouw T. Schoonhoven 

− de heer R. Bolle  

− de heer E.J. Veldman  

− de heer M. Beishuizen 

− de heer J.W. Lobeek 

− De heer J. Kranenburg 

− de heer E. Vredeveld, bestuurder 

− mevrouw L. Hagting, notulist 
 

Afwezig met kennisgeving:  

− de heer B. Bennink 
 

1. Opening van de vergadering   
Mevrouw Raap opent de vergadering en heet een ieder welkom. Mevrouw Raap leest een artikel 
voor uit Trouw over levensbeschouwing op scholen.  
 

2. Vaststellen agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Mededelingen  

• Het is een bijzonder schooljaar geweest. Tijdens de laatste bijzondere ALV is de 

statutenwijziging goedgekeurd zodat Samenwerkingsschool Meeroevers toegevoegd kon 

worden als 12e school aan de VCOG. Meeroevers is een algemeen bijzonder onderwijs school 

geworden met deels een christelijk en deels een openbaar karakter. De school heeft een 

eigen identiteitscommissie. Financieel is het een gezonde school, maar omdat het een 

groeischool is, zijn investeringen gewenst. Meeroevers heeft afgelopen week vijf extra 

lokalen gekregen en men verwacht dat deze lokalen eind 2020 compleet gevuld zijn. 

Mevrouw Schoonhoven vraagt of er nog een extra school in Meeroevers komt. Dit zal een 

openbare basisschool worden. Er komt geen derde school. Men verwacht in de toekomst, 

gezien de huizenbouw in Meerstad, wel een piek in het aantal leerlingen waardoor tijdelijke 

huisvesting nog langere tijd nodig blijft. 

• De start voor de nieuwe school van CBS De Tamarisk is gestart. Omdat de start van de bouw 

samenviel met het begin van de coronacrisis, is er destijds geen feestelijke aftrap geweest. 

Nu de scholen weer volledig open zijn was er een feestelijke onthulling van het bouwbord bij 

De Tamarisk door wethouder Bloemhoff en alle kinderen. Het gebouw waarin de school komt 

(samen met kinderopvang, bibliotheek en sportaccommodatie) gaat De Wiardt heten. 
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4. Notulen ALV van 20 juni 2019 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

5. Actuele ontwikkelingen binnen en buiten de Vereniging 

 

Ontwikkelingen IKC 

Na interne en externe onderzoeken en gesprekken met alle directeuren van de VCOG-scholen, is 

VCOG gestart met stappen om te komen tot Integrale Kindcentra (IKC). Hiervoor is VCOG 

Kinderopvang opgericht. IKC-vorming gaat gefaseerd plaatsvinden. Komend schooljaar wordt er 

gestart met IKC bij de Rietzee en daarna de Dom Helder Camaraschool. Twee directeuren hebben 

de opleiding voor IKC directeur al met goed resultaat afgerond.  

 

Onderzoek van vereniging naar stichting 

VCOG is kwetsbaar wat betreft de betrokkenheid van het grote deel van de leden. Deze is uiterst 

gering. Dit maakt, ook gezien de ervaringen met de toetreding van Meeroevers, de 

besluitvorming niet gemakkelijk en risicovol. De notaris die VCOG begeleidt, heeft bij de 

oprichting van de stichting kinderopvang ons hier nog eens op gewezen. Gezien het feit dat er nu 

een Stichting VCOG Kinderopvang is die groeiende is, neemt de noodzaak tot het nemen van 

professionele besluiten ook verder toe. Een landelijk bewezen rechtspersoon daartoe is de 

stichtingsvorm. Het is het goed om hierover dieper na te gaan denken. Het onderwijs kan hierbij 

haar identiteit behouden.  

 

De heer Knot vult aan dat er een terugloop is van geïnteresseerde leden van de vereniging. Het 

ALV is het hoogste orgaan en de RvT legt verantwoording af i.p.v. dat dit het hoogste interne 

orgaan is. Als er naast de bestuurder cruciale beslissingen moet worden genomen, dan wil je 

graag dat dit wordt gedaan door mensen die ook begaan en bekend zijn met het beleid van 

VCOG en de consequenties daarvan kunnen overzien. Dit is de tijd om na te denken over de 

vereniging structuur en haar leden. Er is een governance code waarin de kwaliteit van onderwijs 

en kind gewaarborgd moet worden. Het is mogelijk dat een besluit door de bestuurder en Raad 

van Toezicht teniet wordt gedaan door ALV leden. Is dat in deze tijd met dit beperkte ledental 

nog wel wenselijk? De doelstelling van VCOG is en blijft veilig geborgd in de statuten. De vraag 

die o.a. opkomt is of er een ALV nodig is om deze doelstelling te borgen? Deze vraag is het begin 

van een gesprek hierover en daarom wordt dit opiniërend aan de leden voorgelegd. De Raad van 

Toezicht en bestuur hebben hierover nog geen gesprekken gevoerd binnen de geledingen 

alvorens de vraag aan de leden gesteld te hebben. De heer Kranenborg heeft er geen 

uitgesproken mening over en begrijpt de professie van de Raad en het bestuur. Argumenten over 

het ‘kapen van beleid’ kan ook in andere geledingen voorkomen en ziet hij niet als bezwaar. 

Mevrouw Schoonhoven begrijpt de redenatie om een gesprek hierover aan te gaan en kan zich 

vinden in een stemming hierover in een latere vergadering. Zij zal daar positief in staan.  

Mevrouw Raap geeft aan dat de Raad van Toezicht en de bestuurder hierover nader in gesprek 

gaan en na zal denken over de vervolgstappen. Wellicht geeft dit onderwerp reden tot een 

bijzondere ALV.  Echter, zorgvuldigheid hierin gaat voor tijd.  
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6. Jaarverslag VCOG 2018 

De Raad van Toezicht is tevreden met de opmerkingen van de accountant met betrekking tot het 

jaarverslag. De werving van voldoende leerkrachten is een grote uitdaging geweest het afgelopen 

jaar. Directeuren vinden het ook niet fijn om veel tijd en energie kwijt te zijn aan het bemensen 

van de klassen, zij willen liever deze tijd en energie steken in de kwaliteit van het onderwijs. 

Komend schooljaar is er een poule waarin leerkrachten boven formatief ingezet worden. 

Leerkrachten willen bij voorkeur vooraf weten welke school en groep ze krijgen, anders willen ze 

niet altijd in dienst treden. Er zijn zes extra leerkrachten aangenomen die op ziektevervanging 

ingezet gaan worden. Hierdoor verwachten wij minder klassen naar huis te moeten sturen bij 

ziekte. Daar kleeft ook een risico aan in maanden dat er weinig ziekte is. Er staat dan geen 

bekostiging tegenover maar dan is er nog steeds genoeg werk te doen op de school.  

 

Er is een nieuw integraal huisvestigingsplan door de gemeente vastgesteld voor ruim 140 

gebouwen. VCOG staat in de top 10 met vier scholen. De gemeente heeft een prioriteitenlijst 

gemaakt waar VCOG zich in kan vinden en tevreden mee is.  

 

Jaarrekening ter goedkeuring: volgens de RvT is de bestuurder meer en meer ‘in control’ en 

spreekt haar vertrouwen uit in de verdere toekomst van VCOG. De jaarrekening 2019 wordt 

definitief vastgesteld. 

 

7. Decharge bestuurder en leden Raad van Toezicht  

De ALV verleent de bestuurder decharge. De ALV verleent de Raad van Toezicht ook decharge. 

  

8. Vacatures Raad van Toezicht 

Het streven van de Raad van Toezicht is om iets terug te gaan in aantal leden; van 7 leden naar 6 

en op termijn naar 5. Dit gezien de omvang en wijziging van onbezoldigd naar bezoldigd. Dit is 

ook in lijn met de verdere professionalisering van de organisatie. Echter, gezien de uitdagingen 

die er nu zijn voor VCOG Onderwijs en VCOG Kinderopvang, wil men dit niet op korte termijn 

gaan toepassen. Het voorstel is om het komende jaar nog met de huidige 6 leden te blijven en 

derhalve stellen de heren Bolle en Beishuizen zich herkiesbaar voor een nieuw termijn. De ALV 

benoemt beide heren voor lid van de Raad van Toezicht voor hun komende termijn van 4 jaar. De 

tweede termijn van de heer Veldman loopt in 2021 ten einde. De heer Veldman heeft als 

aandachtsgebied identiteit. De Raad van Toezicht gaat zich nu al oriënteren op een waardige 

vervanger. Gezien het belang van dit aandachtsgebied is een ander lid eventueel bereid de 

functie neer te leggen als we definitief naar 5 leden gaan. 

 

9. Rondvraag 

Mevrouw Schoonhoven vindt dat er niet veel aandacht is voor het bestuursbureau op de VCOG-

website, terwijl dit belangrijke functies zijn. De Raad van Toezicht ondersteunt deze opmerking; 

zij weten dat de werkdruk hoog is met een beperkt aantal medewerkers en ondersteunde 

functies ook belangrijk zijn voor het goed functioneren van de organisatie. Mevrouw 

Schoonhoven ziet graag meer verbinding met CSG voor bijvoorbeeld tienerscholen en andere 

funderend onderwijs zaken. De bestuurder geeft aan dat beide organisaties de banden steeds  
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meer aanhalen. 

 

10. Sluiting  

Mevrouw Raap dankt een ieder en in het bijzonder mevrouw Schoonhoven en de heer 

Kranenburg voor haar/zijn aanwezigheid en sluit de vergadering om 20.55 uur.   


