
 
 

   
 

 Notulen groot overleg met RvT   16-01-2023 
Plaats: ‘t Ravelijn in Woudrichem 
Aanwezig: Mandy Kommers, Carlo Sanner, Sander van 
Dongen, Marjo van Raaij, Agnes Laaij, Petra 
Timmermans, Lenard Huijzer en Esther Biesheuvel op 
locatie.  
Anneke Scherjon is aanwezig via Teams. 
 
Vanuit de RvT zijn Beitske Kralendonk, Ries van der Pijl, 
Margiet van Rikxoort, Dharam Jethoe en Lilian Tromp 
aanwezig. 
Afwezig (met kennisgeving): Geertje Koot 

Opening Opening door Carlo als voorzitter. 
 

Agenda Mededelingen worden toegevoegd aan de agenda. 
 

Mededelingen - Wilfred van Peski (oud RvT lid) is gisteren overleden. SOOlvA 
heeft een bloemstuk voor de uitvaart laten bezorgen 

- Eén van de directeuren van een SOO-LvA school is 50% ziek 
gemeld. Petra heeft contact met het team om zaken te regelen, 
zoals open dag, studiedag, enz. 

 

Kennismaken 
 

Er is een korte voorstelronde. 

Visie en Missie 
(strategisch 
beleidsplan) 

Visie en missie zijn onderdeel van het strategisch beleidsplan. 
Vanuit de stakeholders bijeenkomst en de bovenschoolse studiedag zijn 
punten verzameld om de visie en missie op te stellen. 
De visie van vier jaar geleden is opnieuw bekeken en bijgesteld o.l.v. 
Henk van der Woude. Een werkgroep heeft vervolgens de nieuwe visie 
en missie opgesteld. 
Openbaar onderwijs en Durven/Doen/Delen zijn de belangrijkste 
punten hieruit. 
Daarnaast is het ‘DNA’ van SOO-LvA geformuleerd. 
 
RvT en GMR zijn zeer positief over de visie die tot nu toe geformuleerd 
is. 
 

Financiële situatie 
(begroting) 

Jaarbegroting is t.o.v. de vorige versie door Bureau Groenendijk positief 
bijgesteld. 
Bekostiging onderwijsachterstanden was eerder (ten onrechte) niet 
opgenomen in de begroting. Vandaar de aanpassing.  
Komt uit op een positief resultaat van ruim € 348.000,-. 
 

http://www.soo-lva.nl/stichtingsnieuws/soo-lva/recent-nieuws/


 
 

   
 

 

  

Een groot deel hiervan (€ 200.000,-) wordt gereserveerd voor het 
personeel. 
Daarnaast heeft Bureau Lakerveld een meerjarig onderhoudsplan 
opgesteld. Er is op verschillende plaatsen achterstallig onderhoud. 
Er komen grote kosten aan (nieuw dak, nieuwe vloer). Hiervoor wordt  
€ 100.000,- gereserveerd. 
Overige bedrag wordt gereserveerd voor onvoorzien. 
RvT geeft aan dat dit gelijk in de meerjarenbegroting ‘bestemd’ moet 
worden. Petra gaat hiermee aan de slag. 
 
Er wordt ook gezocht naar duurzame oplossingen als zonnepanelen e.d. 
 

Rondvraag 1 - Er is gesproken tijdens een eerdere GMR vergadering over of er 
zicht is op evt. financiële krapte bij ouders.  
Is hier inderdaad zicht op? 
Lenard geeft aan dat dit bijv. te zien is bij het betalen van de 
ouderbijdrage.  
Er worden ideeën geopperd als een ruilkast, ‘sponsoring’ 
schoolreis door andere ouders, e.d. 
Beitske geeft vanuit Stichting Leergeld informatie aan Petra. 
Ouders kunnen daar misschien gebruik van maken. Deze wordt 
gedeeld met de directeuren. 
 

 Einde overleg met bestuurder. Petra verlaat de vergadering.  
RvT en GMR vergaderen verder. 

Functioneren 
bestuurder 

Er vindt een open, constructief gesprek plaats en om 22.10 wordt de 
vergadering gesloten. 

Rondvraag 2 -  

  

  

  

http://www.soo-lva.nl/stichtingsnieuws/soo-lva/recent-nieuws/

