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Bestuur Vereniging voor Protestants Christelijke  

Basisonderwijs te LUTTEN. 
 
 

Ook in het schooljaar 2021 is het bestuur weer bezig geweest met het behartigen van de belangen 
van  C.B.S. De Fontein.  
 
 

Wat is er in 2021 zoal de revue gepasseerd? 
 

Algemeen 
 
Als bestuur vergaderen we ongeveer 1 x in de 6 weken en bespreken allerhande zaken als hieronder 
verwoord. Het uitvoerend deel van het bestuur stelt besluiten voor aan de toezichthouders, waarna 
de daadwerkelijke besluiten worden genomen in het algemeen bestuur.  
 
Afgelopen jaar namen we afscheid van Arjan Biemold en Ina Vogelzang als bestuurslid. Arjan heeft 
jarenlang de financiën bewaakt en Ina heeft jarenlang de rol als voorzitter op zich genomen. Ook via 
deze weg willen we hen nogmaals bedanken voor al het werk dat ze op zich hebben genomen.  
 
We zijn blij dat we in mei Christian Pot als nieuw bestuurslid mochten verwelkomen. De taken in het 
bestuur zijn onderling opnieuw verdeeld. Waarbij René Schutte voorzitter is geworden en Marloes 
Velthuis de functie van penningmeester op zich heeft genomen.  
 
Fijn dat het bestuur toch steeds weer aangevuld kan worden met mensen die onze school een warm 
hart toedragen. We willen graag éénpitter blijven, maar dat houdt wel in dat het bestuur aan de 
eisen van de wet moet voldoen.  
 
Covid-19 
 
Net als het jaar 2020 stond ook 2021 veel in het teken van de Covid-19-pandemie. Uiteraard heeft dit 
zijn invloed gehad op de wijze waarop het bestuur vergaderen kon. In de meeste gevallen kon het 
bestuur in een aangepaste vorm toch op een veilige manier vergaderen.  
 
Maar belangrijker nog is dat over het algemeen het onderwijs op aangepaste wijze goed door kon 
gaan. Tijdens de lockdowns in het begin en aan het eind van het jaar, bleven de meeste kinderen 
thuis waar ze hun schooltaken deden. Ook zijn er veel online lessen door de leerkrachten gegeven. 
Kwetsbare kinderen kregen onderwijs op school. De noodopvang voor kinderen van ouders met 
cruciale beroepen werd geregeld.  
 
Wederom wil het bestuur hierbij haar waardering uitspreken voor de wijze waarop directie en het 
hele team tijdens de pandemie en de lockdowns het onderwijs en alles daarom heen in goede banen 
heeft weten te leiden. 
 
Onderhoud plein en gebouwen. 
 
Om meer te kunnen gaan besparen op de energiekosten is er in 2020 een besluit genomen om het 
aantal zonnepanelen op het dak van school uit te breiden. Deze zijn in het voorjaar van 2021 
geplaatst en daarmee hebben we gezorgd voor een mooie besparing. 
 



Het afgelopen jaar stond voor het bestuur in het teken van het onderzoeken welke mogelijkheden er 
voor uitbreiding van de school waren. Vanuit de gemeente waren al eerder financiële middelen 
toegezegd voor semi-permanente uitbouw. In de loop van het jaar werd duidelijk dat onze school 
vanwege nieuwe prognoses van het leerlingenaantal in aanmerking komt voor permanente 
nieuwbouw. Dit was goed nieuws. Omdat de kinderopvang ook te kampen heeft met ruimtegebrek in 
onze school heeft het bestuur besloten om in de nieuwbouw financieel bij te dragen. Zodat er zowel 
voor het onderwijs als voor de kinderopvang meer ruimte gebouwd kan gaan worden.  
 
De samenwerking binnen één gebouw van school, kinderdagverblijf De Dassenburcht, bibliotheek, 
logopedie en verschillende sportverenigingen goed. Ook zijn er georganiseerd vanuit de 
Cultuurkoepel Hardenberg verschillende naschoolse culturele activiteiten voor de kinderen geweest. 
Ons dorp Lutten beschikt hiermee over een heus kindcentrum, een zeer belangrijke voorziening in 
ons dorp voor onze jonge gezinnen, voor onze doelgroep de 0-12 jarigen. 
 
Personeel & Organisatie. Onderwijs & Kwaliteit. 
 
Vanwege Covid-19 en daaruit voortvloeiend eventuele achterstanden in het onderwijs heeft het Rijk 
subsidies toegekend. Hieruit kon er geïnvesteerd worden in extra personeel en leermiddelen.  
 
Zo kon er een aantal benoemingen plaatsvinden: Meester Nick Platjes en juf Willemiek Guichelaar 
hebben een tijdelijk contract gekregen. Ook hebben we een vakdocent muziek, Juf Alinda Mars, aan 
kunnen stellen en via Sport Service Hardenberg konden we meer uren afnemen voor een 
sportleerkracht, meester Marijn Gelderblom. 
 
Het bestuur werd met regelmaat op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen de school 
door de directie. De resultaten van CITO toetsen kwamen aan de orde evenals het afnemen van 
kwaliteitskaarten, de formatie, het schoolplan, het strategisch beleidsplan en het  
meerjarenbeleidsplan.  
 
Financiële commissie 
 
Elk kwartaal werden de financiën besproken middels de kwartaalcijfers.  
 
Het financiële verslag van afgelopen jaar vindt u op de site. Ons administratiekantoor Akorda stelt 
deze op en M&P audit (accountants) controleert het en heeft het goedgekeurd. We zijn blij te 
kunnen vaststellen dat we een financieel gezonde organisatie zijn.  
 
Jubel & Treur 
 
Voor de zomervakantie van 2021 hebben we afscheid genomen van Rosemarie van den Berg in 
verband met haar pensioen. We hebben haar een mooi feest en afscheid aangeboden en willen haar 
bedanken voor haar jarenlange inzet in school.  
 
Na de zomervakantie vierden we nóg een feest. Marjan Edelijn was het jaar ervoor al 25 jaar 
leerkracht op onze school. Vanwege Covid-19 was het feest dat daarbij hoort uitgesteld. Een jaar na 
dato hebben we dat feest alsnog gevierd. 
 
Sinds de zomervakantie zijn zowel Doret de Weerd als Fenny Winters weer volledig aan het werk op 
school.  
 
  
 



Dank 
 
Teamleden: het bestuur wil het hele team heel erg bedanken voor alle inzet in 2021. Jullie hebben 
wederom veel extra werk verzet vanwege de perikelen rondom Covid-19. Dank voor jullie flexibiliteit 
door steeds weer voor zieke collega’s in te vallen en extra te werken en andere klassen onder jullie 
hoede te nemen.  
 
We willen daarbij nog speciaal Janneke Rouwenhorst bedanken voor al het werk dat je doet voor 
school. Wat heb je ook dit jaar weer veel moeten regelen en extra moeten werken om de school en 
het onderwijs draaiende te houden! 
 
Er wordt hard gewerkt om de kinderen en het team een fijne werk- en leeromgeving te bieden. Ook 
de MR, de Ouderraad en de vrijwilligers willen we bedanken voor wat ze het afgelopen jaar voor de 
school konden doen. Bedankt allemaal! 
 
Wij hopen dat u het komende jaar ook weer actief met ons meewerkt en meedenkt om zo 
gezamenlijk verder te werken aan een veilige leeromgeving voor de kinderen. Een leeromgeving 
waar de kinderen centraal staan en we de christelijke signatuur van onze school kunnen uitdragen! 
 
 
Het schoolbestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Lutten.  


