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Bestuur Vereniging voor Protestants Christelijk  

Basisonderwijs te LUTTEN. 
 
 

Ook in het schooljaar 2020 is het bestuur weer bezig geweest met het behartigen van de belangen 
van  C.B.S. De Fontein.  
 
 

Wat is er in 2020 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 bestuurslid Miriam van Dijk. We zijn blij dat we Marloes 
Velthuis als nieuw lid mochten verwelkomen. De taken in het bestuur zijn onderling opnieuw 
verdeeld. 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 
 
Bijna het hele jaar 2020 heeft in het teken gestaan 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. De meeste kinderen bleven 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. Helaas moesten de schoolreisjes worden 
uitgesteld tot het volgende schooljaar en konden het schoolkamp en de musical voor groep 8 in zijn 
geheel niet doorgaan en moesten er alternatieven worden gezocht.  
 
Het bestuur wil hierbij nogmaals 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.  
 
Buiten de tijden van Covid-19 wordt er veel klas-overstijgend lesgegeven. D.w.z. kinderen uit 
verschillende groepen werken samen aan een vak/opdracht. Gevolg hiervan is dat alle ruimtes in 
school volop gebruikt worden. Er is geen ruimte meer over. In 2020 heeft gemeente Hardenberg het 
Integraal Huisvestingsplan (IHP) goedgekeurd. (In een IHP leggen gemeente en scholen een gedeelde 
visie op het scholenlandschap van de toekomst vast.)  



Gevolg hiervan is dat er voor onze school financiële middelen beschikbaar komen om een eventuele 
semi-permanente uitbouw te kunnen plaatsen. Het bestuur en directie zijn aan het onderzoeken of 
dit een uitkomst kan bieden voor de school.  
 
De samenwerking binnen één gebouw van school, kinderdagverblijf De Dassenburcht, bibliotheek, 
logopedie, GGD en verschillende sportverenigingen verloopt goed. Als gevolg van Covid-19 hebben 
niet alle verenigingen hun huur (volledig) kunnen betalen. Ook zijn er enkele verenigingen die 
vanwege de pandemie de huur opgezegd hebben. 
 
Vanwege Covid-19  kon het oud papier niet meer zoals gebruikelijk opgehaald worden. Het papier 
moest vanaf maart 2020 zelf naar de containers gebracht worden. Besloten is om dit voortaan zo te 
blijven doen. Gebleken is dat de hoeveelheid ingezameld papier er niet minder door is geworden. We 
willen de vele vrijwilligers die vaak vele jaren het oud papier hebben ingezameld voor school via deze 
weg hartelijk danken.   
 
Personeel & Organisatie. Onderwijs & Kwaliteit. 
 
In januari 2020 heeft het team meegedaan met de onderwijsstaking in Zwolle. Het belang van de 
staking, het opkomen voor goed onderwijs, een beter en eerlijk salaris, minder werkdruk en 
aandacht voor meer bekwame leerkrachten werd door het bestuur ondersteund.  
 
Het afgelopen jaar hebben we vanwege langdurig ziekteverlof van 2 leerkrachten Marjan van de Voet 
als nieuwe leerkracht benoemd. Ook kon Marijn Gelderblom als onderwijsassistent c.q. gymmeester 
benoemd worden. Daarbij zijn we Ina Vogelzang dankbaar dat ze zoveel heeft ingevallen en vele 
ondersteunende taken op zich nam ondanks dat ze officieel al met pensioen is!  
 
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. Vanwege de coronapandemie werden er geen eindtoetsen groep 8 
afgenomen. 
 
Ook werden elk kwartaal de financiën besproken middels de kwartaalcijfers.  
 
Financiële commissie 
 
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 
 
We begonnen het jaar 2020 met het jubileumfeest voor Janneke Rouwenhorst vanwege haar 
jubileum van 40 jaar aan de Fontein verbonden te zijn. 
 
Augustus 2020 was Marjan Edelijn 25 jaar leerkracht op onze school. Vanwege Covid-19 is het feest 
dat daarbij hoort tot een nog te bepalen moment uitgesteld. 
 
Vanwege familie omstandigheden was Doret de Weerd een langere tijd afwezig. Ook Fenny Winters 
heeft een periode niet kunnen werken vanwege haar gezondheid. Beiden zijn momenteel bezig met 
een re-integratietraject. We willen hen sterkte toewensen bij het verwerken van de gebeurtenissen 
en bij het re-integreren op de werkvloer.  



 
Dank 
 
Teamleden: heel erg bedankt voor jullie inzet in 2020. Jullie hebben superveel extra werk verzet 
vanwege de perikelen rondom Covid-19. Dank voor jullie flexibiliteit door extra te werken en andere 
klassen onder jullie hoede te nemen. Heel bijzonder dat er in zo’n jaar als 2020 voor de Fontein was, 
er maar 1 klas één dag thuis moest blijven vanwege tekort aan leerkrachten. Ondanks Corona 
hebben jullie er een mooi jaar van gemaakt.  
We willen daarbij nog speciaal Janneke Rouwenhorst bedanken voor al het werk dat je doet voor 
school. Wat heb je veel moeten regelen, schakelen en extra moeten werken om alles geregeld te 
krijgen! 
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.  


