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Voorwoord 
 
Voor u ligt het geconsolideerde bestuurlijk jaarverslag 2020 van Stichting Confessioneel Primair Onderwijs 
Waterland (CPOW) en Stichting Montessori Onderwijs Purmerend (MOP). In dit jaarverslag leggen wij 
verantwoording af aan het ministerie van OCW, aan de gemeentes waar onze scholen zijn gehuisvest, aan ouders en 
aan onze medewerkers over het gevoerde beleid, de besteding en inzet van middelen in 2020. Het jaarverslag 
bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. De jaarstukken gaan vergezeld van een goedkeurende 
controleverklaring van de onafhankelijke accountant.  

 
Een historisch jaar 

Het jaar 2020 was door Covid-19 een bijzonder en bewogen jaar met onuitwisbaar effect op onze medewerkers, 
ouders en leerlingen. Het aanpassingsvermogen en de veerkracht van onze schoolteams zijn tot aan de grens van het 
onmogelijke aangesproken. En tegelijkertijd was het een jaar waarin we als organisatie hebben laten zien waartoe 
wij in staat zijn. Maar het was vooral een jaar waarin het duidelijk werd hoeveel onderwijs ertoe doet! 

Inmiddels is het voorjaar 2021. We worden nog dagelijks geconfronteerd met besmettingen en met klassen die in 
quarantaine moeten. En in deze realiteit schrijven wij dit jaarverslag. De keuzes die het bestuur heeft gemaakt het 
afgelopen jaar werden gevoelsmatig vooral gedicteerd door Covid-19. Het bestuur heeft steeds de balans proberen 
te zoeken tussen zorg voor het welzijn en veiligheid van onze medewerkers, zorgen dat het primaire proces doorging 
en het realiseren van ambities uit ons strategisch beleid.  

Die balans vinden was ons nimmer gelukt zonder de steun en adviezen van de medewerkers van het 
bestuurskantoor en de schooldirecteuren. En uiteraard was het niet gelukt zonder de tomeloze inzet van 
leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel. Een speciaal ingericht calamiteitenteam heeft, in wisselende 
bezetting, samen met het bestuur in rap tempo veel lastige beslissingen moeten nemen. Daarbij is altijd buiten de 
muren van de eigen organisatie gekeken en is de samenwerking met andere besturen gezocht daar waar nodig. Het 
calamiteitenteam is een baken geweest in deze roerige tijd en is dat begin 2021 nog. 

We zijn trots op de slagvaardigheid en saamhorigheid die we in 2020 hebben gezien en gevoeld en op de liefde die 
onze medewerkers voor hun vak en voor onze leerlingen hebben.  

 
De parels 
 
Hybride onderwijs 
Een van de meest in het oog springende ontwikkelingen op onderwijsgebied in 2020 is het hybride onderwijs en de 
inzet van ICT in het primaire proces. De scholen hebben het afgelopen jaar enorme stappen gemaakt in de 
combinatie van fysiek en online onderwijs. Alle medewerkers zijn getraind in het gebruik van Google Suite, er is op 
stichtingsniveau een kwaliteitskaart hybride onderwijs ontwikkeld en kennisuitwisseling op onze kennisbank en via 
SharePoint heeft een vlucht genomen. Daarnaast is het bijna volledig gelukt om op iedere school een leerlijn digitale 
geletterdheid te ontwikkelen. CPOW bevindt zich op ICT gebied in de metaforische voorhoede en het afgelopen jaar 
hebben we gemerkt hoe belangrijk dat is. 
 

Zicht op kwetsbare kinderen 
In 2020 kwam het thema kansenongelijkheid extra in beeld in de media. De schoolsluitingen maakte dat verschillen 
in de omstandigheden van gezinnen soms schrijnend duidelijk werden. Ook bij scholen van CPOW en MOP werd dit 
ervaren. Het is scholen gelukt om alle kinderen aangehaakt te houden bij het onderwijs en er zijn geen kinderen uit 
beeld geraakt. Met de inzet van extra subsidiegelden is er o.a. een zomerprogramma voor de leerlingen van de 
nieuwkomersschool Kuno Mundo gerealiseerd en wordt de NT2 expertise van Kuno Mundo op andere scholen van 
de stichting ingezet. Onze scholen hebben goed zicht op kwetsbare gezinnen en hebben daar waar nodig extra 
ondersteuning weten te realiseren.  
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Vita College en De Wilgenhoek 
Het bestuur heeft in 2020 ondanks alles een vliegende start gemaakt met de realisatie van onderwijs voor 10-14 
jarigen in samenwerking met de Purmerendse Scholen Groep. In augustus 2020 is het Vita College tot stand 
gekomen en in augustus 2021 zal er gestart worden met een eerste groep kinderen.  
In 2020 heeft CPOW ook gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe school in de Zuidoostbeemster, de 
Wilgenhoek. We hopen in korte tijd ook daar de deuren daadwerkelijk te kunnen openen. 

 
JRK groep op SBO Het Plankier 

Op SBO het Plankier is in augustus 2020 een hier mee nieuwe onderbouwgroep opgestart. Het betreft een 
zogeheten JRK-groep (Jonge risico kleuters). De leerlingen die in deze groep komen vertonen een achterstand op één 
of meerdere ontwikkelingsgebieden. De JRK-groep heeft naast een onderwijskundige, ook een observatieve en 
diagnostische functie. Deze is vooral belangrijk om vast te kunnen stellen welk type onderwijs, regulier 
basisonderwijs, SBO of cluster onderwijs, het best beantwoordt aan de onderwijsbehoeften van de jonge leerling. 

 
Positief oordeel inspectie 
De inspectie bracht ons in december 2020 een digitaal bezoek en kwam tot de conclusie dat de scholen van CPOW 
en MOP dusdanig goede onderwijskwaliteit leveren, dat verder onderzoek voor nu niet nodig is. Ook de 
kwaliteitszorg op stichtingsniveau en de financiële positie werden positief beoordeeld.  Een conclusie om trots op te 
zijn.  
 

Dit was slechts een kleine greep uit de parels die we binnen onze organisatie zien. In het bestuursverslag zullen we in 
meer detail ingaan op wat we bereikt hebben in dit bijzondere jaar. Wij nodigen u als lezer en belanghebbende van 
harte uit om te reageren op de inhoud en met ons als bestuur de dialoog aan te gaan. 

Met vertrouwen en geloof in ons onderwijs sluiten we het jaar 2020 hiermee af en richten we ons op een gezonde 
en mooie toekomst.  

 
Erik Abbink en Suzanne Derwig  
College van bestuur  

 

 

 

  



5 

 

1. Het schoolbestuur 
 
1.1 Profiel 
 
Geloof in Onderwijs 
 
CPOW staat voor Confessioneel Primair Onderwijs Waterland. Wij verzorgen bijzonder basisonderwijs, speciaal 
basisonderwijs en onderwijs aan nieuwkomers op 16 schoollocaties in de gemeentes Purmerend, Waterland, Edam-
Volendam en Landsmeer.  

Geloof in onderwijs betekent dat onze wortels liggen in de christelijke traditie. Dat heeft onze gezamenlijke waarden 
gevormd. Op onze scholen wordt op eigentijdse wijze uiting gegeven aan onze identiteit. Onze scholen hebben de 
pedagogische taak om goed geïnspireerd onderwijs te bieden, waarin ruimte en aandacht is voor andere geloofs- en 
levensovertuiging. Alle gezinnen en onderwijsprofessionals die zich in onze waarden herkennen zijn welkom bij 
CPOW.  

 
De waarden die aan ons handelen en onze keuzes richting geven zijn:  

vertrouwen, verbondenheid en ertoe doen.  
 

Dit zie je terug in het onderwijsaanbod dat onze scholen hebben, dat gericht is op het breed ontwikkelen van 
kinderen. Er is aandacht voor het leren (her)kennen van eigen talenten en behoeftes. Om zelfbewust op te kunnen 
groeien als mens, is het voor kinderen belangrijk dat zij écht gezien worden voor wie zij zijn. Niet alleen voor de 
prestaties die zij leveren, maar voor wie zij zijn als persoon. Wij geloven dat ons onderwijs daaraan bij draagt.  

Je ziet onze waarden ook terug in het pedagogische klimaat op de scholen, in de manier waarop leerkrachten en 
onderwijsondersteuners omgaan met kinderen en ouders. En de manier waarop kinderen met elkaar omgaan. 
Oprechte aandacht en een positief rolmodel zijn, vinden wij belangrijk. Vertrouwen en verbondenheid gaan hand in 
hand met verantwoordelijkheid voelen en nemen. Daarom neemt de stem van de leerling een belangrijke plaats in 
binnen ons onderwijs.  

De waarden die ons handelen richting geven zie je ook terug in CPOW als werkgever. Wij vinden het belangrijk dat 
onze mensen zich verbonden voelen met CPOW en actief onze waarden uitdragen. Wij hebben vertrouwen in de 
professionals in de school. Zij weten het beste hoe het onderwijs iedere dag een beetje beter kan. Die ruimte en 
autonomie kenmerkt CPOW, net als de persoonlijk benadering bij de professionele ontwikkeling van directeuren, 
leerkrachten, onderwijsondersteuners en stagiaires.  

Verbondenheid met de omgeving kenmerkt ook het onderwijs binnen CPOW. Onze scholen zijn geen educatieve 
eilandjes, maar bruisende middelpunten in de wijk. Onze scholen betrekken ouders actief bij het onderwijs en we 
werken samen met partners in de opvang, met andere onderwijsorganisaties en maatschappelijke organisaties. Als 
CPOW willen we zichtbaar zijn en ertoe doen.  

Goed onderwijs is voor ons meer is dan meetbare ‘opbrengsten’. Wij richten met ons onderwijs ook op menselijke 
mogelijkheden en uitdagingen, zoals verwonderen over, zorgdragen voor, aandacht geven aan, houden van….Dat is 
niet altijd meetbaar, maar zeker merkbaar. Ook dat is voor ons geloof in onderwijs.  

 
CPOW en MOP 
Stichting CPOW is opgericht in 1998 en is gevestigd te Purmerend. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 36053128. De stichting beoogt onderwijs te geven op confessionele grondslag, te weten 
Rooms Katholiek, Protestants Christelijk en Oecumenisch. Stichting CPOW is verantwoordelijk voor 14 basisscholen, 
waaronder 1 school voor speciaal basisonderwijs, verspreid over 16 locaties in de gemeentes Purmerend, Waterland, 
Edam-Volendam en Landsmeer. Onder de verantwoordelijkheid van de stichting valt tevens een nieuwkomersschool 
Kuna Mondo. CPOW telde op 1-10-2020 3.646 leerlingen.  
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Het bestuur van stichting MOP is op 27 augustus 2010 per notariële akte overgedragen aan het bestuur van CPOW 
en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41234103. Stichting MOP beheert één school in 
Purmerend en telde op 1-10-2016 216 leerlingen. Stichting MOP werkt vanuit de Neutraal Bijzondere grondslag en 
heeft als doel het geven van basisonderwijs dat uitgaat van de eigen unieke mogelijkheden van het individu, zulks 
gebaseerd op de visie van Dr. Maria Montessori. De stichting gaat bij het geven of doen geven van onderwijs uit van 
de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen in die zin, dat de leerling een 
levensbeschouwing kan opbouwen en van daaruit een eigen inbreng kan hebben, een en ander met respect voor de 
levens- en maatschappijbeschouwing van anderen. MOP telde op 1-10-2020 224 leerlingen 

 
Strategisch beleidsplan 
Het strategisch beleidsplan van CPOW en MOP omvat de periode 2017-2021. Het jaar 2020 was dus het vierde en 
laatste (school)jaar in deze planperiode. Het bestuur streeft er naar een nieuw strategisch beleidsplan voor 1 januari 
2023 vast te stellen. Dit is een bewust ruime planning die rekening houdt met mogelijke vertraging door de situatie 
rondom Covid-19.  

Deze ruime planning is mogelijk omdat het CvB het tweede kwartaal van 2019 heeft gebruikt om alvast voorbij het 
einde van de huidige planperiode te kijken. Het CvB heeft strategische beleidsvoornemens op dat moment 
uitgewerkt naar concrete activiteiten in de periode 2019-2023. Dat activiteitenplan is op dit moment, naast het 
strategische beleid en de maatschappelijke opgaves die Covid-19 met zich meebrengt, leidend voor het bestuurlijk 
handelen.  De scholen zullen met een nieuw schoolplan per 1 augustus 2023 (2023-2027) op een logische moment 
de bestuurlijke strategisch beleidsthema’s vertalen naar beleidsvoornemens op schoolniveau. 
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Toegankelijkheid & toelating 
Ouders/verzorgers melden hun kind aan bij de school van hun keuze. Voor specifieke afspraken rondom aanmelding 
en toelating verwijzen wij naar de websites van onze scholen. Een nieuwe leerling start in principe op vierjarige 
leeftijd in groep 1. Indien het tussentijdse instroom van een nieuwe leerling betreft, zoals bijvoorbeeld bij een 
verhuizing, wordt bekeken of de groepsgrootte de instroom toelaat. Uitgangspunt is dat voor alle leerlingen, dus ook 
nieuwe leerlingen, op school een goede onderwijssituatie wordt gerealiseerd. Daarbij wordt gekeken naar de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling in relatie tot de mogelijkheden en eventuele beperkingen van de school ten 
aanzien van die specifieke ondersteuningsbehoefte. Voor meer informatie over toegankelijkheid en de wet op 
Passend Onderwijs verwijzen wij u naar onze website www.cpow.nl. Voor meer informatie over toelating op onze 
school voor nieuwkomers verwijzen wij u naar de website van de school Kuna Mondo. 
 
Alle kinderen, ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging zijn welkom op onze scholen. Wij verwachten dat  
ouders/verzorgers kennis hebben genomen van de pedagogische en onderwijskundige visie en de waarden van onze 
organisatie en de betreffende school en deze respecteren. 
 
 
1.2 Organisatie 
 
Contactgegevens 
• Confessioneel Primair Onderwijs Purmerend (CPOW) 
• Bestuursnummer 41012 
• Wielingenstraat 111, 1141 ZN Purmerend 
• 0299-479699 
• info@cpow.nl  
• www.cpow.nl  

 
Bestuur 
• Erik Abbink  
• Functie: voorzitter college van bestuur  
• Nevenfuncties: bestuurder Van de Stadt-Jentink stichting (onbetaald)  
• Aandachtsgebieden: financiën, huisvesting, ICT, onderwijsinnovatie, communicatie en aanspreekpunt 

stakeholders, partners en overige contacten  
 

• Suzanne Derwig  
• Functie: lid college van bestuur  
• Nevenfuncties: geen  
• Aandachtsgebieden: onderwijskwaliteit, HRM, opleiden en professionaliseren, communicatie, AVG 
 
Overzicht van onze scholen 
• https://www.cpow.nl/onze-scholen 
• www.scholenopdekaart.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cpow.nl/
https://www.kunamondo.nl/
http://www.cpow.nl/
https://www.cpow.nl/onze-scholen
http://www.scholenopdekaart.nl/
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Organisatiestructuur 

 
Intern toezicht 
Robert Zaal  
Functie: voorzitter en lid remuneratiecommissie  
Dhr. Zaal is directeur van Takecarebnb 
Nevenfuncties: Lid Provinciale Staten van Noord-Holland voor GroenLinks, Lid Raad van Toezicht Prodemos, 
voorzitter bestuur stichting Broekerkerk 
 
Rob Klinkert  
Functie: lid van de raad, lid auditcommissie en onderwijscommissie  
Dhr. Klinkert is senior portfolio facility manager bij PWC Nederland  
 
Jack Koster  
Functie: Lid van de raad en lid remuneratiecommissie. Aandachtsgebied: identiteit  
Dhr. Koster is directeur bij Vicoma  
 
Aafke Veer  
Functie: lid van de raad en lid onderwijscommissie. Aandachtsgebied: onderwijs  
Mevr. Veer is interim manager  
 
Arron Bell  
Functie: lid van de raad en lid auditcommissie  
Dhr. Bell is lid raad van bestuur/CFO bij het CAK 
Nevenfuncties: Voorzitter van de Rekenkamercommissie Purmerend 
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Werkwijze intern toezichtorgaan  
Er is gewerkt vanuit de code Goed bestuur, vastgelegd in het toezichtkader dat eind 2011 tot stand kwam. De leden 
hebben allen een maatschappelijke achtergrond en inbedding (onderwijs, overheid, bedrijfsleven), waardoor zij 
gezamenlijk de verantwoordelijkheden voor de Raad van Toezicht met betrekking tot het onderwijsveld goed 
kunnen overzien. De leden hebben geen zakelijke belangen in relatie tot de stichtingen. Wel heeft éé lid een kind op 
een school van stichting CPOW.  
 
De Raad ziet het met name als haar taak toezicht te houden op de realisatie van de doelstellingen van de scholen en 
de stichtingen, toezicht te houden op de financiële ontwikkeling van de stichtingen en op de onderwijskwaliteit. De 
Raad van Toezicht voelt zich verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de beide stichtingen, maar waakt er 
daarbij voor te treden in de bevoegdheden van het College van Bestuur.  
Diverse overlegmomenten tussen Raad van Toezicht en Bestuur zijn vastgelegd in een jaaragenda. De jaaragenda is 
enerzijds inhoudelijk gericht (het bespreken van thema's, het volgen van ontwikkelingen in de organisatie) en 
anderzijds procesmatig (jaarcyclus, planning en control). De Raad van Toezicht ziet toe op de code Goed bestuur en  
heeft geen afwijkingen geconstateerd.  
 
De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur (CvB) en op het 
functioneren van de beide organisaties als geheel. De Raad adviseert het CvB gevraagd en ongevraagd en 
functioneert als klankbord voor het CvB. Tevens is de RvT werkgever van het CvB. De RvT werkt conform de 
richtlijnen van het eigen toezichtskader.  
 
Vergoedingsregeling intern toezicht  
De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt 5.000 euro voor de leden en 7.500 euro voor de 
voorzitter per jaar.  
 
 
Verslag Raad van Toezicht 
2020 was het laatste jaar van de acht waarin Rob Klinkert, Jack Koster en Aafke Veer deel uitmaakten van de Raad 
van Toezicht. Ze hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van het onderwijsinhoudelijke en 
zakelijke toezicht en waren zeer betrokken. CPOW/MOP is hen zeer erkentelijk voor hun bijdrage. Hun plekken 
werden ingenomen door Vera Arents op de onderwijsportefeuille, Menno Borgo op financiën en Najima Khan op 
juridische zaken. 
 

In het verslag jaar kwam de Raad acht keer bijeen, door corona helaas maar zeer zelden in persoon. Corona 
verhinderde eveneens de schoolbezoeken, waarnaar de RvT steeds uitkijkt. Erg jammer! Het virus had natuurlijk veel 
meer gevolgen, voor het onderwijs en het welzijn van de medewerkers. De Raad van Toezicht heeft intensief contact 
gehouden met het College van Bestuur over die gevolgen en maatregelen. Aan bod kwamen onder andere  de 
zorgen om de hoge belasting van de medewerkers, verruiming van testmogelijkheden en de subsidieaanvragen voor 
extra ondersteuning. Natuurlijk kostte aanpassing tijd, maar de organisatie verdient lof voor de wijze waarop de 
onderwijskwaliteit hooggehouden is. Knap werk!  
 

De Raad heeft drie commissies. De Onderwijscommissie bestaat uit Rob Klinkert en Aafke van 't Veer. Zij kwam in het 
verslagjaar twee keer bijeen. De Auditcommissie bestaat uit Arron Bell en Rob Klinkert. Zij kwam in het verslagjaar 
drie keer bijeen. De Remuneratiecommissie bestaat uit Jack Koster en Robert Zaal. Zij heeft in het verslagjaar de 
functioneringsgesprekken met de beide leden van het College van Bestuur voorbereid en gevoerd. 

Gedurende het verslagjaar besteedde de Raad in zijn vergaderingen onder meer aandacht aan de volgende 
onderwerpen: 

• Werving drie nieuwe leden van de Raad van Toezicht, met een sollicitatiecommissie waarvan ook 
vertegenwoordigers van het CvB, het Directeurenoverleg en de GMR deel uitmaakten; 

• De portefeuilleverdeling en de samenwerking binnen het CvB-team, waarvan kon worden vastgesteld dat die 
samenwerking uitstekend verloopt; 
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• Wat betreft de financiën was er aandacht voor de start van de nieuwe accountant en het risicomanagement; 
• Onderzoek naar mogelijkheden voor een 10-14-jarigenschool in samenwerking met PSG 
• Fusie van CPOW en MOP. De beide stichtingen zijn feitelijk reeds geïntegreerd en het onderzoek naar 

formele fusie is in gang gezet; 
• De start van een nieuwe school in De Beemster en de hobbels die daarbij optreden; 
• De samenwerking met Sportify Kids bij kinderopvang. De Raad is daarover positief, maar vraagt het CvB 

scherp de grenzen van de speelvelden onderwijs en opvang goed te bewaken en zich ervan bewust te blijven 
dat het hier een private partij betreft; 

• Zelfevaluatie met begeleiding van een extern adviseur.  Besloten werd onder meer om de voorbereiding van 
de vergaderingen te verbeteren en er goed op te letten niet te dwingend te zijn en het CvB volop ruimte te 
geven te besturen.  
 

De Raad van Toezicht is erg tevreden over het reilen en zeilen van CPOW en MOP. De kernwaarden Je doet ertoe, 
vertrouwen en verbondenheid worden ‘geleefd’ en de onderwijsresultaten zijn goed. Onze medewerkers stonden in 
de frontlinie waar het ging om de maatschappelijke gevolgen van het coronavirus, zowel die wat betreft gezondheid 
maar zeker ook wat betreft de meningsverschillen die leven onder ouders over de te nemen maatregelen. Dat is 
voor directeuren en leerkrachten soms een zware opgave en de raad is allen erkentelijk voor hun belangrijke 
bijdrage aan het goede onderwijs voor en het welzijn van de kinderen. 

Robert Zaal, voorzitter 
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De (gemeenschappelijke) medezeggenschap  
In de GMR is er vanuit elke school binnen de stichting een lid aanwezig. De GMR streeft naar een gelijke verdeling 
tussen ouders en personeel. De GMR komt gemiddeld vijf keer per jaar bij elkaar. Daarnaast organiseert de GMR een 
keer per jaar een bijeenkomst voor de voorzitters van de  verschillende medezeggenschapsraden. De leden van de 
verschillende commissies houden individuele vergaderingen met afgevaardigden van het bestuurskantoor om 
onderwerpen in detail te bespreken om vervolgens de gehele GMR te informeren en adviseren. 
 
BIJLAGE 1 
In de bijlagen treft u het jaarverslag van de GMR voor het jaar 2020. 
 
 
Verbonden organisaties 
Met onderstaande organisaties werkt CPOW regelmatig samen  
 

Organisatie of groep  Beknopte omschrijving van de vorm van de dialoog of samenwerking en de ontwikkelingen 
hierin  

Gemeenten  We werken met de gemeenten in diverse maatschappelijke onderwerpen samen zoals: 
cultuur, veiligheid, gezondheid en huisvesting.  De samenwerking tussen de stichtingen en de 
gemeenten is redelijk goed verlopen in 2020. Ten aanzien van huisvesting liggen er diverse 
plannen waaraan in de komende jaren na goedkeuring van de raden uitvoering wordt 
gegeven.    

Kinderopvang  Naast de contacten met de diverse kinderopvangorganisaties in de regio, is er een nauwe 
samenwerking met BSO & kinderopvang Sportify kids. De missie en visie van CPOW&MOP en 
Sportify sluiten op elkaar aan. In 2020 is de samenwerking geïntensiveerd, meerdere scholen 
werken nu samen met Sportify Kids. 

Purmerendse Scholen 
Groep (PSG) 

In 2020 is er nauw samengewerkt met de PSG om 10-14 onderwijs vorm te kunnen geven in 
de regio Purmerend. De start vindt in augustus 2021 plaats. Er wordt een 
samenwerkingsovereenkomst opgesteld en deze zal naar verwachting in juni 2021 worden 
vastgesteld.  

Voortgezet onderwijs/MBO 
en techniek bedrijven  

Zorgdragen voor een goede overdracht PO-VO is een jaarlijkse activiteit die in de werkgroep 
PO-VO wordt voorbereid. Twee directeuren zijn lid en vertegenwoordigen CPOW & MOP. Er 
wordt samen, met de Purmerendse scholengemeenschap (VO), gewerkt aan een leerlijn 
digitale geletterdheid PO-VO .  

We participeren in twee techniekprojecten samen met het VO, MBO en het bedrijfsleven.  

Hogeschool IPABO  CPOW investeert in regionale samenwerking met de IPABO rondom opleiden in de school 
door als wegbereider deel te nemen aan het traject aspirant opleidingsschool.  

PurmerValley  CPOW wil samen met PurmerValley de inspirator en verbinder zijn om het totale ICT-
ondernemerschap en het IT-klimaat te stimuleren en te verbeteren. We willen kinderen 
inspireren om te kiezen voor een opleiding op het gebied van digitalisering. We willen samen 
het onderwijs verrijken en nieuw onderwijs opstarten om daarmee de digitalisering te laten 
floreren.  

 
Samenwerkingsverband  Beknopte omschrijving van de vorm van de dialoog of samenwerking en de ontwikkelingen 

hierin  

De stichtingen CPOW en 
MOP maken deel uit van het 
Samenwerkingsverband 
Waterland  

Een belangrijk aandachtspunt betreft het doorzetten van de trend van toename van leerlingen 
in het SO en SBO. Als deze groei in het SO en SBO blijft aanhouden betekent dit een verdere 
stijging van de verplichte afdrachten, waardoor er minder overblijft voor de 
basisondersteuning en extra ondersteuning van het reguliere basisonderwijs. Dat is 
tegenstrijdig met de doelstellingen voor Passend Onderwijs. Voor de lange termijn vraagt deze 
ontwikkeling om een herbezinning op de strategische koers van het SWV. De 
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verantwoordelijkheid voor een groot deel van de uitvoering van het beleid ligt bij de 
schoolbesturen. Samenwerking is nodig om de doelstellingen van Passend Onderwijs te 
realiseren. In 2020 is een traject gestart om de visie van het SWV te herijken. 

  

Meer informatie over samenwerkingsverbanden? Kijk naar https://www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl/ 

 

 
 
Klachtenbehandeling 
Er zijn in 2020 4 klachten binnen gekomen bij het bestuur. Alle vier de klachten zijn in samenspraak met de ouders, 
schooldirectie en het bestuur naar tevredenheid opgelost en ingetrokken.   
 
VERWIJZING 
Onze klachtenregeling vindt u op de website van CPOW of via deze link.  
 
 
Governance en Code Goed Bestuur 
In de Code Goed Bestuur zijn de basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders, 
toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Het bestuur handhaaft deze code en wijkt niet af van de 
code. Er zijn geen wijzigingen geweest m.b.t. de governance structuur in 2020. Per 1-1-2021 is er een nieuwe Code 
Goed bestuur van toepassing. Het Bestuur zal de vernieuwde code handhaven. Een link naar de vernieuwde Code 
treft u hier. 
 
 
Functiescheiding 
Volgens de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn organisaties voor primair onderwijs verplicht om de 
functies van bestuur en intern toezicht te scheiden. Er zijn verschillende manieren om te zorgen voor die 
functiescheiding.1 Binnen onze stichtingen is de organieke scheiding (two-tier) van toepassing.  
 
 
VERWIJZING 
Een download van het managementstatuut van het bestuur vindt u via deze link.  

  

 
1 Wij hanteren de definities uit de Code Goed Bestuur primair onderwijs.  
 

https://www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl/
https://www.cpow.nl/ons-beleid/downloads/
https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/publicaties/goed-bestuur/code-goed-bestuur-per-1/1/21
https://www.cpow.nl/ons-beleid/downloads/
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2. Verantwoording van het beleid 
In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: Onderwijs & 
kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, ICT en Financieel beleid. De doelen die in 
het strategisch beleidsplan 2017-2021 en activiteitenplan 2019-2023 gesteld zijn, staan centraal. De laatste 
paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op het beleid rond risico’s en risicobeheersing.  
 
2.1 Onderwijs & kwaliteit 
 
• Hoe definieert het bestuur onderwijskwaliteit?   
  
De basiskwaliteit zoals beschreven in het waarderingskader van de inspectie van het onderwijs (2017) is de 
ondergrens die het bestuur hanteert voor de scholen. Daarnaast heeft het bestuur in samenspraak met de scholen 
eigen aspecten van kwaliteit geformuleerd. Tezamen vormt dit het kwaliteitskader van CPOW-MOP.  
Het individuele ambitieniveau van de scholen ontstijgt de ondergrens van de inspectie op de meeste 
kwaliteitsgebieden. Het bestuur hecht in haar bestuursstijl veel waarde aan de autonomie van de scholen. Het 
bepalen van wat goed onderwijs concreet inhoudt binnen onze stichting gebeurt vooral door in gesprek te gaan met 
de directeuren en met de schoolteams.  
Bij de totstandkoming van beleidsvoornemen maken scholen gebruik van verschillende bronnen. Analyse en 
conclusies op basis van deze bronnen gebeurt zo veel mogelijk in samenspraak met de schoolteams. De directeuren 
fungeren onderling als critical friend in dit proces. Een goede beschrijving en analyse van de leerlingenpopulatie 
vormt het vertrekpunt, net als het waardengedreven verhaal van de school. Dialoog is het belangrijkste middel om te 
definiëren wat onderwijskwaliteit is.  
Behalve de dialoog met de scholen betrekt het bestuur de GMR, de Raad van toezicht en andere belanghebbenden 
in deze dialoog. Beleidsvoornemens en ambities van bestuur en individuele scholen worden beschreven, gemonitord 
en geëvalueerd in onze meerjarige cyclus, waar het strategisch beleidsplan, de schoolplannen, jaarplannen en 
jaarverslagen onderdeel van uitmaken. Alle scholen maken gebruik van de methodiek van leerKRACHT om vanuit 
ambitie concreet aan doelen te werken.  
  
• Hoe houdt heeft het bestuur zicht op de onderwijskwaliteit?  
  
Het bestuur heeft om zicht te hebben op de onderwijskwaliteit een stelsel voor kwaliteitszorg ingericht. Kenmerkend 
voor het bestuur van CPOW en MOP binnen dit stelsel is de focus op ontwikkeling, de autonomie van de individuele 
scholen, de dialoog tussen bestuur en scholen en de nabijheid van de bestuurders bij de dagelijkse 
onderwijspraktijk.   
Het bestuur hanteert een jaarlijkse cyclus bestaande uit managementgesprekken, zelfevaluatie van de 
scholen, kwaliteitsgesprekken en schoolbezoeken. In de managementgesprekken staat de progressie van het 
realiseren van doelen centraal en maakt het bestuur (prestatie)afspraken met de directie van iedere school. In het 
jaarlijkse kwaliteitsgesprek staat het eigen kwaliteitsbeeld en de schoolambities afgezet tegen de leerresultaten van 
de school centraal. Scholen actualiseren jaarlijks de Monitor Goed Onderwijs. Hierin beschrijven scholen per 
kwaliteitsgebied hoe er invulling wordt gegeven aan de basiskwaliteit, wat eigen aspecten van kwaliteit zijn en hoe 
zij de kwaliteit zelf beoordelen. De monitor wordt aangevuld met ondersteunende materialen en beleidsstukken die 
laten zien op basis waarvan de directie dit kwaliteitsbeeld heeft. Bestuur, directie en IB gaan in gesprek 
om het kwaliteitsbeeld aan te scherpen waar nodig en om gezamenlijk te bepalen of en welke interventies nodig zijn 
en waar ontwikkelkansen liggen. Onderdeel van dit kwaliteitsgesprek is een gesprek tussen het team van de 
school en de bestuurders en enkele lesbezoeken van het bestuur.    
In schooljaar 2021-2022 wordt gestart met een intern auditsysteem. Alle scholen zullen in een driejarige cyclus 
geauditeerd worden door een groep intern opgeleide auditoren bestaande uit directeuren en IB-ers. De 
audits worden gedaan aan de hand van het CPOW-MOP kwaliteitskader en hebben een ontwikkelingsgericht en 
waarderend karakter en sluiten waar het kan aan bij de ontwikkelvragen van de scholen. Met scholen waar tijdens 
kwaliteitsgesprekken het vermoeden ontstaat dat de basiskwaliteit op een aantal kerngebieden niet gerealiseerd 
wordt, maakt het bestuur op maat afwijkende afspraken en kan er gekozen worden voor een externe audit.  Naast 
de jaarlijkse kwaliteitscyclus en het intern auditsysteem heeft het bestuur zicht op kwaliteit 
door periodieke tevredenheidspeilingen onder ouders en personeel en de sociale veiligheidsmetingen. De volledige 
uitwerking van het stelsel van kwaliteitszorg is beschreven in het Handboek kwaliteit.  
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• Op welke manier werkt het bestuur aan de onderwijskwaliteit?  
  
Werken aan onderwijskwaliteit gebeurt ieder dag op onze scholen. De belangrijkste factor in het verbeteren van 
onderwijskwaliteit is de professionaliteit van de leerkracht, van onderwijsondersteunend personeel (OOP) en van de 
directeur. De kwaliteit van het didactisch en pedagogisch handelen van leerkrachten draagt in grote mate bij aan de 
onderwijsontwikkeling op de school. Werken aan onderwijskwaliteit is dus voor een groot deel werken aan het 
versterken van het didactisch en pedagogisch handelen van onze medewerkers.  
Dit begint al bij het samen opleiden van leerkrachten en OOP en in de inductiefase van startende leerkrachten en 
OOP. Als organisatie hanteren we een gezamenlijke kwaliteitstandaard hierbij en dit wordt centraal aangestuurd en 
gemonitord.  
Onze werkwijze wordt gekenmerkt door veel persoonlijk aandacht, begeleiding en samen leren.  Naast de focus op 
nieuwe en startende leerkrachten, werken we binnen de organisatie aan onderwijskwaliteit middels de CPOW 
Academie, bijeenkomsten VerbeterKRACHT, leernetwerken en coaching. Het bestuur is in 2019 gestart 
met het expliciteren van wat leiderschap binnen CPOW en MOP betekent, passend in de koers die in 2017 is ingezet. 
Er is een pilot “waardengedreven leiderschap” gestart, waarin directeuren gelegenheid krijgen om vanuit 
persoonlijke waarden hun leiderschap te ontwikkelen. Deze pilot is in 2020 geëvalueerd en het bestuur heeft de 
ambitie om dit structureel een plaats te geven binnen onze organisatie. 
De inductiefase wordt afgesloten met het afnemen van de Competentie Thermometer. Dit instrument kan ook goed 
ingezet worden om ontwikkelkansen in kaart te brengen op een later moment in de loopbaan van leerkrachten. Alle 
scholen van CPOW en MOP hanteren dezelfde ontwikkelingsgerichte gesprekkencyclus.    
Blijvende verandering en borging van onderwijskwaliteit vraagt om een professionele verbetercultuur in de 
scholen. Onze organisatie heeft op basis van de methodiek leerKRACHT een eigen aanpak om dit te bewerkstelligen: 
VerbeterKRACHT. Op alle scholen zijn elementen terug te zien in de manier waarop er met elkaar gewerkt wordt aan 
onderwijskwaliteit. Binnen de stichtingen zijn er twee gespecialiseerde verandercoaches die de scholen 
ondersteunen en stimuleren in deze processen.  
  
• Hoe legt het bestuur verantwoording af over de onderwijskwaliteit?  
  
Het verantwoorden over onderwijskwaliteit is een belangrijke pijler in het wijze waarop het bestuur regie voert op 
onderwijskwaliteit. Het bestuur streeft ernaar open en transparant te zijn naar alle belanghebbenden. Dit doen we in 
de eerste plaats door de dialoog aan te gaan met de schoolteams tijdens de jaarlijkse schoolbezoeken, tijdens het 
vaste directeurenoverleg, tijdens de vergaderingen met de GMR en de Raad van Toezicht en met 
samenwerkingspartners, zoals bijvoorbeeld het SWV. Het bestuur werkt actief aan een goede relatie met deze 
belanghebbenden door proactief te informeren en tegenspraak te organiseren waar nodig. Het bestuur onderhoudt 
ook goede relaties met aanpalende besturen en de gemeentes.   
Verantwoorden doen in de tweede plaats door ontwikkelingen in onderwijskwaliteit te beschrijven 
in het bestuursverslag, jaarverslagen en management rapportages. Op schoolniveau verantwoorden scholen zich 
richting ouders en teamleden middels jaarplannen en verslagen en in bijeenkomsten met de MR. Daarnaast maken 
scholen gebruik van Vensters PO. Richting het bestuur zijn de Monitor Goed Onderwijs en de jaarlijkse gesprekken 
de belangrijkste middelen om te verantwoorden over de onderwijskwaliteit. Het bestuur investeert ook structureel 
in het vertellen van ‘het verhaal’ van CPOW/MOP en in meer zichtbaarheid voor een bredere doelgroep. Dit 
proberen we door het inzetten van sociale media, open dagen, kennismakingsbijeenkomsten en andere 
communicatie-uitingen. 

 
 
Onderwijsresultaten 
Door situatie rondom corona is er in het schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De inspectie kijkt bij de 
beoordeling alleen naar de eindtoetsresultaten in schooljaar 2017-2018 en 2018-2019. Er wordt geen beoordeling 
gegeven op de standaard onderwijsresultaten in schooljaar 2019-2020. 
 
De inspectie kijkt normaliter in de beoordeling van onderwijsresultaten specifiek naar:  
 
• Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs een minimumniveau voor taal en rekenen 
behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de 
basisschool moeten behalen.  
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• Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere niveau voor taal en rekenen 
behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk 
leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. 
 

  
 

  
 
De scholen van CPOW halen nagenoeg allemaal op zowel IF als 2F/1S niveau een hoger percentage dan de door de 
inspectie gestelde signaleringswaarde (de ondergrens). De helft van de scholen haalt daarnaast hoger dan het 
landelijke gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie. Dit geldt zowel op het IF als het 2F/1S 
niveau. Alle scholen stellen naast de signaleringswaarden eigen ambitieuze schoolnormen per vakgebied, passend bij 
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de populatie. Voor de onderwijsresultaten van de individuele scholen verwijzen we graag naar 
www.scholenopdekaart.nl 
 
 
Inspectie  
In oktober 2020 zijn er meerdere scholen benaderd door de inspectie in het kader van het themaonderzoek 
“Kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie”. Met dit onderzoek wil de inspectie meer zicht krijgen op de keuze 
en uitwerking van belangrijke thema’s voor kwaliteitsverbetering op basisscholen. De keuze, uitwerking en evaluatie 
van deze thema’s kunnen samenhangen met het beeld dat de school heeft van de leerlingenpopulatie en specifieke 
groepen, zoals leerlingen die extra ondersteuning krijgen of leerlingen die vallen onder het 
onderwijsachterstandenbeleid. Bij het themaonderzoek zijn geen oordelen uitgesproken op standaarden uit het 
onderzoekskader van de inspectie.  

Op 10 december 2020 is een compacte variant van het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij CPOW. CPOW zou voor 
1 augustus 2021 in aanmerking komen voor een regulier vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen. Vanwege 
COVID-19 heeft de inspectie het aantal reguliere vierjaarlijkse onderzoeken op locatie beperkt. 
Op basis van een analyse van de beschikbare informatie heeft de inspectie het onderzoek bij CPOW beperkt tot een 
prestatieanalyse en een gesprek met het bestuur. Tijdens het gesprek heeft het bestuur toegelicht hoe de 
onderwijskwaliteit op de scholen wordt gevolgd en indien nodig wordt verbeterd. Daarnaast is er gesproken over de 
actuele ontwikkelingen van het onderwijs op de scholen en dan met name hoe het verzorgen van afstandsonderwijs 
is gegaan. 

Tijdens het onderzoek heeft de inspectie samen met het bestuur geconcludeerd dat er geen indicaties van risico’s 
zijn bij het bestuur en de onderliggende scholen die een regulier vierjaarlijks onderzoek in het schooljaar 2020/2021 
noodzakelijk maken. Het regulier vierjaarlijks onderzoek zal daarom op een later tijdstip plaatsvinden, in principe in 
schooljaar 2021/2022 of 2022/2023 

 
Passend onderwijs 
 
• Aan welke doelen in het kader van passend onderwijs heeft het bestuur middelen vanuit de lumpsum 

uitgegeven?  
 
Middelen uit de lumpsum zijn ingezet voor formatieve kosten voor de intern begeleiders, voor (gemeenschappelijke) 
professionalisering directies en IB en worden op schoolniveau ingezet voor ondersteuning van leerkrachten. Om 
passend onderwijs te kunnen realiseren streeft het bestuur naar goed opgeleide intern begeleiders en/of zorg 
coördinatoren op iedere school en willen wij leerkrachten in hun kracht zetten. In onze visie doet de leerkracht ertoe 
als het gaat om het realiseren van passend onderwijs.  Om leerkrachten en IB-ers te ondersteunen in hun 
taak hebben we een vraag-gestuurd aanbod in onze huisacademie en faciliteren we coaching. In 2020 lag de focus in 
gemeenschappelijke scholing op de voorwaarden om kwalitatief goed onderwijs te realiseren op afstand en op 
hybride onderwijs. Daarnaast is er scholing georganiseerd omtrent het onderwijs resultaten model en het stellen van 
passende schoolnormen. Hiermee werken we vooral aan de doelstelling om de basisondersteuning op scholen op 
een hoog niveau brengen en zicht te krijgen op welke groepen kinderen extra ondersteuning behoeven.  
 
• Aan welke doelen in het kader van passend onderwijs heeft het bestuur de middelen vanuit het 

samenwerkingsverband uitgegeven?  
 
Deze middelen zijn naar rato in zijn geheel naar de scholen gegaan en zijn ingezet voor arrangementen of 
interventies voor individuele kinderen of clusters leerlingen op zorgniveau 3 en preventief op zorgniveau 2. Het 
bestuur geeft scholen autonomie om op maat keuzes te maken wat ze voor welke leerlingen organiseren. We 
werken hiermee aan de doelstelling om alle kinderen die dit nodig hebben passende ondersteuning te bieden. We 
doen dit vanuit het gedeelde principe ondersteuning zo vroeg mogelijk, zo licht mogelijk en zo nabij mogelijk te 
bieden.  
 
 
 
  

http://www.scholenopdekaart.nl/
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• Hoe is het bestuur, in samenwerking met stakeholders, tot de genoemde doelen gekomen?  
 
Deze doelen maken onderdeel uit van het ondersteuningsplan van het SWV waartoe CPOW en MOP behoren. Het 
bestuur werkt samen met het SWV bij de totstandkoming van deze doelen. CPOW is vertegenwoordigd in een 
stuurgroep die het SWV adviseert. Er zijn korte lijnen tussen het bestuur van CPOW-MOP en de directeur-bestuurder 
van het SWV.  In 2020 is het SWV een onderzoek gestart om uiteindelijk tot en herijking van de visie van het SWV te 
komen. Vier medewerkers van CPOW hebben deelgenomen aan de ontwikkelgroep die voor dit traject is 
samengesteld. 
GMR en RvT worden door de het bestuur geïnformeerd middels jaarplannen, jaarverslagen en vooral door de 
dialoog aan te gaan over de afwegingen en uitdagingen t.a.v. passend onderwijs.  
Het interne netwerk van IB-ers en directeuren hebben een belangrijke signalerende, adviserende en soms 
beleidsvormende rol binnen het bestuur. Scholen beoordelen onderling elkaars plannen van aanpak t.a.v. de extra 
ondersteuning.   

 
 

Internationalisering 
Er is geen specifiek beleid voor internationalisering.  
 
 
Doelen en resultaten onderwijs & kwaliteit 
 

 Doel is gehaald 

 Proces loopt nog 

 Doel wordt of is niet gehaald 

 
Thema Activiteiten/doelen Status Toelichting 

Stimuleren van 
ambitieuze 
kwaliteitscultuur 
in de gehele 
organisatie  

  

Er is een zichtbare verbetercultuur op alle scholen en het 
bestuurskantoor o.a. door de inzet van verbeterKRACHT  

 Getoetst tijdens kwaliteitsgesprekken. Zie ook 
jaarverslag VerbeterKRACHT. 

De systematiek van verbeterKRACHT wordt ook op leerling-niveau 
toegepast op alle scholen 

 Scholen hanteren/ontwikkelen dit op 
verschillende manieren. 

Scholen formuleren beredeneerd ambitieuze streefdoelen passend 
bij de populatie 

 Getoetst tijdens kwaliteitsgesprekken 

Er wordt actief tegenspraak georganiseerd op belangrijke 
stichtingsbrede thema’s door het organiseren van peerreviews en 
ouderpanels 
 

 Andere doelen prioriteit gegeven. Mogelijk 
worden deze vormen ingezet in het proces om 
tot een nieuw strategisch beleidsplan te komen.  

Er zijn vier leergroepen samengesteld uit de directeuren en IB-
ers van 4 -5 scholen die een aantal keer per jaar samenkomen 
voor kennisdeling, gezamenlijke opbrengstenanalyse en intervisie 
 

 CvB heeft nog geen gelegenheid gehad om met 
directeuren deze opzet te onderzoeken. Andere 
vorm/opzet is mogelijk. Moet aansluiten bij 
behoefte directeuren. 

Basiskwaliteit 
borgen en 
ontwikkelkansen 
scholen 
blootleggen  

  

Directeuren en IB-ers zijn hebben een goed beeld bij 
wat de basiskwaliteit concreet vraagt, met name bij het 
kwaliteitsgebied onderwijsproces (OP) en weten hoe ze daarop 
kunnen sturen  

 Scholing in 2019 heeft hier aan bijgedragen. CvB 
toetst o.a. tijdens kwaliteitsgesprekken. 

De monitor goed onderwijs wordt door alle scholen gebruikt als 
instrument t.b.v. zelfevaluatie 
 

 De MGO wordt gebruikt door de scholen om de 
eigen perceptie van de onderwijskwaliteit weer 
te geven. Functionaliteiten worden nog 
uitgebreid van de monitor. 

Directeuren zijn scherp op reële zelfevaluatie en op het 
beoordelen van de basiskwaliteit door als critical friend voor elkaar 
te fungeren 
 

 Zie punt over leergroepen 

Scholen hebben de eigen populatie in kaart gebracht 
en hebben beschreven wat zij verstaan onder goed didactisch en 
pedagogisch handelen 
 

 Er zijn verschillen tussen de scholen in de wijze 
waarop ze dit doen. Is opgenomen in de MGO. 

Inrichten 
bovenschools 
stelsel van 
kwaliteitszorg   

  

Het bestuur hanteert naast het waarderingskader van de inspectie 
een eigen CPOW kwaliteitskader 
  

 Door Covid duurt dit proces langer. De basis is 
ontwikkeld door ontwikkelgroep audits. 

Er is een intern auditsysteem ingericht, twee- of driejaarlijks wordt 
iedere school geauditeerd en aantal directeuren, IB-ers en 

 Idem. Het uitvoeren van twee pilot audits is tot 
2x doorgeschoven.  
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specialisten is getraind als auditor 
 
Het CvB hanteert een vaste jaarcyclus voor management- en 
kwaliteitsgesprekken, doel en inhoud van de gesprekken zijn voor 
directeuren bekend 
 

 Het CvB probeert zichzelf steeds verder te 
bekwamen in goede gespreksvoering en in 
adequate verslaglegging. 
Wordt opgenomen in kwaliteitshandboek. 

Het CvB ontwikkelt zichzelf verder in het voeren 
van kwaliteitsgesprekken 
 

 Begeleiding en feedback van externe persoon 
heeft plaatsgevonden. Blijft punt van aandacht. 
Met name de verslaglegging.  

Leidende principes van de kwaliteitszorg binnen CPOW en alle 
operationele afspraken zijn vastgelegd in een handboek 
 

 Het handboek is in conceptvorm klaar. Gaat 
daarna na directeuren voor feedback. De 
uitkomsten van de pilot audits moeten nog 
verwerkt worden. 

De basisondersteuning is op een kwalitatieve manier in ParnasSys 
ingericht, zodat deze informatie direct kan worden gebruikt bij het 
opschalen naar een hoger ondersteuningsniveau. Benodigde 
scholing/training wordt gefaciliteerd 
 

 Juni 2021 gaat ontwikkelgroep starten. Training 
admins heeft april 2021 plaatsgevonden. 

CPOW is goed voorbereid op het bestuursonderzoek van de 
inspectie in 2020-2021 

 Zie in dit verslag punt over inspectiebezoek 

 
 
2.2 Personeel & professionalisering 
 
Doelen en resultaten HRM en HRD  
 

 Doel is gehaald 

 Proces loopt nog 

 Doel wordt of is niet gehaald 

 
 
Thema Activiteiten/doelen Status Toelichting 

Professionele 
ruimte en 
ontwikkeling van 
de leerkracht 
centraal  

CPOW investeert in regionale samenwerking met de iPabo rondom 
opleiden in de school door als wegbereider deel te nemen aan het 
traject aspirant opleidingsschool 
  

 CPOW is deelnemer aan een partnerschap van 7 
besturen en de iPabo. In 2020 is een 3e 
opleidingsschool gestart en 2021 start een 4e 
opleidingsschool binnen CPOW. In 2024 verkrijgt 
het partnerschap naar verwachting een 
programmastatus.  

Het traject voor zij-instromers wordt geëvalueerd en jaarlijks 
wordt besloten hoeveel nieuwe plaatsen worden opengesteld 
 

 In schooljaar 2020-2021 is er niet gestart met een 
nieuwe lichting zij-instromers. Er is voor gekozen 
voor meer maatwerk in leerwerkplekken en 
gebruik te maken van andere subsidies.  

De CPOW-academie breidt haar aanbod uit, er is samenhang 
tussen het strategisch beleid en het aanbod van de academie en er 
is sociale inbedding in de gehele organisatie. Er is een inspirerend 
online platform van en voor alle medewerkers van CPOW en MOP, 
waar vanuit onze gezamenlijke kernwaarden vraag en aanbod 
rondom professionaliseren en persoonlijke ontwikkeling 
samenkomen. 
 

 Augustus 2020 is de CPOW Academie gemigreerd 
naar een nieuwe omgeving. De vernieuwde 
Academie en de functionaliteiten sluit beter aan bij 
onze visie op professionaliseren. Het aanbod is 
vraag-gestuurd (teams zijn bevraagd en vorig 
aanbod geëvalueerd) en deel van het aanbod 
wordt door CPOW zelf gerealiseerd 
(VerbeterKRACHT, inductiebeleid, Aanbod Kuna 
Mundo, ICT). Naast traditioneel aanbod (fysieke 
bijeenkomsten) zijn er ook e-learning modules. 

Leraren nemen deel aan thematische leernetwerken waarin samen 
leren centraal staat 
 

 Dit proces loopt, maar is nog niet zichtbaar in de 
Academie.  

Stichtingsbreed is een ontwikkelingsgerichte gesprekkencyclus in 
gebruik, waarin het bekwaamheidsdossier is opgenomen 
 

 In 2020 is het definitieve voorstel gepresenteerd 
aan het CvB en de GMR is meegenomen in deze 
aanvulling op de huidige systematiek. Vanaf 2021 
worden de nieuwe instrumenten en formulieren in 
gebruik genomen.  
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De competentiethermometer wordt als assessment breed ingezet 
binnen de organisatie en er is voldoende coachingscapaciteit in de 
organisatie beschikbaar 

 CT Thermometer is opgenomen in inductiebeleid 
en delen ervan maken ook onderdeel uit van de 
gesprekkencyclus eerste jaars aanstellingen. De 
ambities om de CT Thermometer nog meer als 
ontwikkelinstrument in te zetten moeten nog 
verder uitgewerkt worden.  

CPOW voldoet aan de wettelijke eisen die de wet beroep leraar 
stelt 

 Scholen hebben nog geen professioneel statuut 
opgesteld. Dit is vanaf 2018 een verplichting. Dit is 
2020 niet gerealiseerd doordat er andere 
prioriteiten zijn gesteld. 

Investeren in 
onderwijskundig 
en 
waardengedreven 
schoolleiderschap  

Schoolleiders en bestuur hebben gezamenlijk geëxpliciteerd wat 
CPOW onder goed leiderschap verstaat  

 Het bestuur is in 2019 gestart met het expliciteren 
van wat leiderschap binnen CPOW en MOP 
betekent. Er is een pilot "waardengedreven 
leiderschap" gestart, waarin directeuren 
gelegenheid kregen om vanuit persoonlijke 
waarden hun leiderschap te ontwikkelen. De pilot 
is in 2020 geëvalueerd. 

Er is een traject ingericht gebaseerd op het gezamenlijk beeld van 
goed onderwijskundig en waardengedreven leiderschap gericht op 
professionele persoonlijke ontwikkeling van schoolleiders 
 

 Op basis van de evaluatie van de pilot is een opzet 
voor een traject voor alle directeuren opgesteld. 
Door de situatie rondom Corona wordt de 
realisatie van dit traject doorgeschoven naar 
hopelijk 2021-2022. 

Er is een leernetwerk ingericht voor middenmanagement en 
bouwcoördinatoren waar ruimte is voor professionalisering, 
kennisdeling en intervisie 
 

 Andere prioriteiten zijn gesteld in 2020. Deze 
ambitie moet in bredere context (van 
leiderschapsontwikkeling en leernetwerken in de 
Academie) opnieuw beoordeeld worden.   

Het bestuur voert jaarlijks ontwikkelingsgerichte gesprekken met 
de schoolleiders 
 

 De gesprekkencyclus voor schoolleiders is in lijn 
met de systematiek en aanpak CPOW breed.  

Bevlogen en 
duurzaam 
inzetbare 
medewerkers door 
goed 
werkgeverschap 
 

CPOW heeft concrete regelingen die rekening houden met de 
verschillende levensfases van mensen 
 

 Er is beleid ontwikkelend voor (beperkte) financiële 
overbrugging bij een formatisch ongunstige 
pensioendatum. Andere specifiek levensfase beleid 
is er nog niet.  

CPOW stimuleert vitaliteit en gezondheid van medewerkers door 
het aanbieden van een PMO en het faciliteren van een gezonde 
werkomgeving, preventieve maatregelen en curatieve interventies 
op het individu gericht 
 

 In 2019 is gestart met het ontwikkelen van 
duurzaam inzetbaarheidsbeleid door een 
uitgebreid vitaliteitsonderzoek uit te voeren. 
Hieruit zijn meerdere vitaliteits-coachingstrajecten 
gestart en in 2020 is een vitaliteitsprogramma 
opgezet waarbij het accent op het stimuleren van 
gezonds bewegingsgedrag ligt. Begin 2021 start dit 
programma, waar personeelsleden van CPOW en 
MOP op eigen initiatief gratis aan kunnen 
deelnemen via de CPOW Academie 

Er is een actueel en samenhangend arbobeleidsplan 
 

 Er is arbobeleid op hooflijnen, maar dit dient 
verder ontwikkelt te worden. En integratie met 
ander relevant HR beleid nodig. Vooral aandacht 
voor aansturing - beleggen in HR team - en 
operationele uitvoering en opvolging nodig.  

Er is actueel beloningsbeleid dat voldoet aan de CAO en dat ruimte 
biedt aan het belonen van excellerende leerkrachten en OOP en 
het anders organiseren van het onderwijs 
 

 In de CAO (1 maart 2019 tot en met 31 oktober 
2020) is er speciale aandacht voor directeuren en 
de onderwijsondersteuners. Het CvB heeft met HR 
samen de nieuwe CAO gebruikt  om binnen de 
organisatie te kijken naar functie-eisen en 
competenties en de mogelijkheden voor 
loopbaanperspectief. Deze ambitie leefde al 
voordat de nieuw CAO een feit werd, omdat het 
lerarentekort scholen soms dwingt om onderwijs 
ander te organiseren. Een functiehuis waarmee 
makkelijker gedifferentieerd kan worden helpt 
daarbij en past bij de visie van CPOW op goed 
werkgeverschap.  
 
De GMR heeft juni 2020 ingestemd met het 
invoeringsplan en op hoofdlijnen de opzet van het 
nieuwe functiehuis. In september 2020 zijn de 
directeuren geïnformeerd. In november 2020 is het 
nieuwe functiehuis officieel ingevoerd en hebben 



21 

alle medewerkers bericht ontvangen over hun 
inschaling.  
Het nieuwe functiehuis heeft meer mogelijkheden 
voor functiedifferentiatie met name bij OOP. 
Beloningsbeleid voor excellerende leerkrachten is 
nog niet uitgewerkt.  

Interne communicatiemiddelen zoals een personeelsmagazine en 
de online kennisbank van CPOW stimuleren de betrokkenheid van 
medewerkers bij CPOW 
 

 In 2020 zijn er meerdere edities van een digitaal 
personeelsmagazine gerealiseerd. HR levert 
content, maar het ontbreekt aan expertise om 
leiding te geven hieraan. De communicatie trainee  
heeft hier een aan bijgedragen en de interne 
communicatie nam een vlucht daardoor. In 2021 
neemt het CvB een beslissing over de wijze waarop 
zijn communicatie structureel willen toevoegen als 
expertise aan het bestuursbureau.  

De HRM- en HRD-afdeling maakt een kwaliteitsslag door het 
verder ontwikkelen van specialismen en rollen, professionalisering 
van werkprocessen en indien nodig het vergroten van de capaciteit 
 

 In november 2020 heeft het CvB opdracht verleend 
aan VB&T voor het uitvoeren van een benchmark 
en kwalitatief onderzoek. Met het onderzoek wil 
het CvB komen tot een passende en 
toekomstbestendige blauwdruk voor de inrichting 
van het bestuurskantoor.  Onderbouwd met data 
en passend binnen de besturingsfilosofie van 
CPOW. In het onderzoek is specifieke aandacht 
voor de HR-kolom. Uiteindelijk moet er een  
eenduidige visie zijn op rol- en taakverdeling 
tussen bestuur, directies en staf die gedragen 
wordt door directies, staf en bestuur. Naar 
verwachting ligt er juli 2021 een 
implementatieplan en zijn de conclusies 
gecommuniceerd met alle betrokkenen. 

CPOW als sterk 
werkgeversmerk 

CPOW heeft concrete mogelijkheden voor gedifferentieerde 
loopbaanontwikkeling van medewerkers 
 

 Zie punt over beloningsbeleid en nieuwe 
functiehuis.  

CPOW zet aansprekende wervingscampagnes uit om nieuwe 
professionals aan te trekken 
 

 Dit blijft een continue punt van aandacht. In 2020 
is het gelukt om twee nieuwe directeuren van 
buitenaf te werven. Hiervoor is o.a. een 
wervingsfilm gemaakt en is er breder 
geadverteerd. In augustus zijn uiteindelijk alle 
vacatures vervuld (OP en OOP). De inzet van 
sociale media is toegenomen door de inzet van de 
communicatie trainee . Ook in werving en selectie 
is sociale media belangrijk gebleken. Met de 
structurele toevoeging van marketing en 
communicatie als specialisme van het 
bestuursbureau/staf is het in 2021 de ambitie om 
nog slagvaardiger en onderscheidend te worden op 
het gebied van werving en selectie. 

Trajecten om als  IB-er en schoolleider in opleiding gefaciliteerd 
werkervaring op te doen zijn geoptimaliseerd. Jaarlijks wordt 
besloten hoeveel plaatsen er worden opengesteld 
 

 Het traject is geëvalueerd en er zijn aanpassingen 
gedaan in het proces voor het werven van een SIO. 
Een ontwikkel en selectie assessment maakt nu 
deel uit van de selectieprocedure. In december 
2020 is er gestart met het werven van twee nieuwe 
schoolleiders in opleiding. In 2020-2021 starten er 
geen IBIO trajecten.  

Het inductiebeleid is uitgebreid van alleen OP naar OOP en de 
inductieperiode is verlengd 
 

 Het introductieprogramma voor nieuwe 
medewerkers is inhoudelijk uitgebreid op ICT 
gebied en met verbeterKRACHT. Het inductiebeleid 
voor starters is geïntegreerd met de aangepaste 
gesprekkencyclus. Het inductiebeleid is 
opgenomen in de CPOW Academie.  

Bouwen aan een 
dynamisch 
functiehuis en 
slimme banen 
 

Mogelijkheden voor horizontale en verticale functiedifferentiatie 
en de inzet van nieuwe functies worden in een pilot onderzocht 
 

 Door de nieuwe cao en het functiehuis is er meer 
functiediffentiatie mogelijk bij OOP. Daarnaast 
nemen het aantal leerwerkplekken toe in aantal en 
diversiteit. Nieuwe functies worden nog niet 
ingezet binnen CPOW. Of de opzet van een pilot 
wenselijk is moet opnieuw worden onderzocht en 
ook in  het licht van diverse subsidies en het NPO 
bekeken worden.  
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Interne mobiliteit neemt toe, specialisten worden op meerdere 
scholen ingezet 

 In 2020 zijn medewerkers van Kuno Mundo ingezet 
op andere scholen in het kader van 
inhaalprogramma’s Corona. Er is binnen de 
organisatie behoefte aan expertise op het gebied 
van NT2 onderwijs. Dit heeft echter niet geleid tot 
meer interne mobiliteit. (de mate van noodzaak 
tot) Interne mobiliteit zal meegenomen worden in 
de meerjaren strategische personeelsplanning. 

Samenwerkingsmogelijkheden met andere opleidingsinstituten 
(mbo, hbo, universiteit) zijn onderzocht en krijgen concreet vorm 
 

 Met name met het MBO is meer samenwerking 
ontstaan. In 2020 waren er twee pilots met BBL 
studenten. Samenwerking met de Ipabo is 
geïntensiveerd door deelname aan Samen 
Opleiden Noord-Holland. 

 
 
Toekomstige ontwikkelingen 
 
Lerarentekort 
Wij verwachten dat het lerarentekort ook de komende jaren ervoor blijft zorgen dat vervanging bij ziekte en verlof 
lastig is. En dat het lastig blijft om geschikt personeel te vinden voor openstaande vacatures. Het lerarentekort 
maakt ook dat het lastig wordt om met extra inzet van leerkrachten de eventueel opgelopen vertragingen door 
corona aan te pakken. Naast het lerarentekort hebben we ook gemerkt dat het moeilijk is om schoolleiders te 
werven. Dit betekent dat wij moeten blijven investeren in goed werkgeverschap. We moeten goed voor ons zittend 
personeel zorgen en investeren in duurzame inzetbaarheid. Daarnaast is het belangrijk dat er een prettige werksfeer 
heerst op onze scholen en dat leerkrachten professionele ruimte krijgen en zich kunnen blijven ontwikkelen.  
Het betekent ook dat we onderscheidend moeten zijn als organisatie en snel moeten kunnen schakelen als er 
vacatures ontstaan. Door proactief en professioneel te starten en door helder vanuit onze visie te communiceren 
wat CPOW als werkgever te bieden heeft. Het structureel toevoegen van een communicatie specialist aan de 
organisatie kan daaraan bijdragen.  
 
CPOW als opleider 
Onze rol als opleider wordt steeds belangrijker. Het aantal leerwerk-plekken en de diversiteit van het type studenten 
zal toenemen en we willen, passend bij onze visie, kwaliteit blijven leveren in de begeleiding van deze studenten. 
Daarom zullen we de komende tijd investeren in onze pool schoolopleiders, zowel in capaciteit als in taakverbreding.  
In het HR team is opleiden en professionaliseren een belangrijke pijler. De opgebouwde expertise en kwaliteit dient 
behouden te blijven.   
 
Incidentele gelden 
CPOW heeft meerdere substantiële regionale en landelijke subsidies toegekend gekregen, bedoeld om het 
lerarentekort aan te pakken, meer handen in de klas te realiseren en het aanpakken van opgelopen vertraging en 
achterstanden door Corona. Het monitoren van doelmatige besteding, de administratie en verantwoording van deze 
incidentele gelden, is vaak tijdrovend en vergt een actieve rol van de HR afdeling en de controller.  
  
 
Uitkeringen na ontslag 
In het verslagjaar is € 51.000 aan transitievergoeding betaald, waarvan € 50.000 door het UWV is gecompenseerd. 
In 2020 is één werknemer ingestroomd in de WIA. Er is een WGA toegekend. De betreffende werknemer is 
herplaatst binnen onze eigen organisatie in een andere functie. 

 
• Welke maatregelen worden genomen om werkloosheidskosten in de toekomst te voorkomen?  

 
Deze moeten vooral gezocht worden in het inductiebeleid van startende leerkrachten in het eerste en tweede jaar 
na hun start. Hierin is veel begeleiding en leren van en met elkaar opgenomen. Al het personeel met een eerstejaars 
dienstverband volgt in een jaar een volledige gesprekkencyclus. Ook streven we naar een zo laag mogelijke 
uitstroom van leerkrachten door relatief veel aandacht te besteden aan matching voordat we overgaan tot plaatsing. 
Daarnaast is het bestuur van CPOW-MOP gestart met het ontwikkelen van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid in 
2019. 
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Aanpak werkdruk 
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, wil het bestuur zich op grond van de Regeling jaarverslag 
artikel 4 lid 6 nader verantwoorden. 
 
• Welk proces is gevolgd om te komen tot een beslissing over de besteding van de werkdrukmiddelen?  
 
Het bestuur geeft de scholen de ruimte om hier autonoom keuzes in te maken. Het bestuur ziet er op toe dat de 
individuele scholen keuzes rondom besteding met het gehele team maken en de MR daarin betrekken. Hiertoe 
stellen zijn ieder schooljaar een plan op dat jaarlijks met het team wordt geëvalueerd. In de formatie- en 
begrotingsgesprekken bespreken de directeuren met de adviseur HRM en de controller het plan en de keuzes die 
zijn gemaakt. Het bestuur stimuleert het delen van good practice door directeuren rondom de inzet van 
werkdrukmiddelen. 
 
• Waarvoor zijn de werkdrukmiddelen ingezet?  
 
De middelen worden voornamelijk ingezet voor extra handen in klas, door bijvoorbeeld het aanstellen van een 
(extra) onderwijs assistent en door het inzetten van (extra) vakleerkrachten. Wat we zien is dat er nieuw personeel 
van buiten de organisatie is aangetrokken, in eerste instantie op tijdelijke basis, maar dat deze mensen inmiddels 
onderdeel uitmaken van de vaste formatie. De middelen zijn initieel ook ingezet om zittend personeel (tijdelijke) 
uitbreidingen te geven. 
 
• Zijn er ook niet-financiële maatregelen genomen om de werkdruk te verminderen? Zo ja, welke maatregelen?  
 
In 2019 is gestart met het ontwikkelen van duurzaam inzetbaarheidsbeleid door een uitgebreid vitaliteitsonderzoek 
uit te voeren. Hieruit zijn meerdere vitaliteits-coachingstrajecten gestart en in 2020 is een vitaliteitsprogramma 
opgezet waarbij het accent op het stimuleren van gezond bewegingsgedrag ligt. Begin 2021 start dit programma, 
waar personeelsleden van CPOW en MOP op eigen initiatief gratis aan kunnen deelnemen via de CPOW Academie. 
In de bestuurlijke agenda proberen we het aantal beleidsvoornemens af te bakenen en te focussen op de essentie, 
zodat de werkdruk voor directeuren niet oploopt. Zeker in 2020 was dit een uitdaging voor directeuren en 
schoolteams en heeft het bestuur geprobeerd scholen en directeuren daar waar kan te ondersteunen. Als bestuur 
hebben we, ook tijdens de schoolsluitingen, getracht zo veel mogelijk verbinding onderling te bewerkstelligen met 
online sessies en intervisiemomenten. 
 
 
Strategisch personeelsbeleid 
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, wil het bestuur zich op grond van de Regeling jaarverslag 
artikel 4 lid 6 nader verantwoorden. 
 
• Hoe is het personeelsbeleid afgestemd op de onderwijskundige visie en de opgaven waar de scholen voor staan?  
 
Het bestuur van CPOW-MOP hecht veel waarde aan de professionele ruimte van leerkrachten en de autonomie van 
scholen, binnen de gezamenlijk kwaliteitskaders. Het waardengedreven verhaal van de scholen is het vertrekpunt. 
Het personeelsbeleid krijgt op de scholen concreet vorm, de directeuren maken veelal autonome keuzes rondom 
formatie en teamsamenstelling. De HR afdeling ontwikkelt gezamenlijk kaders met de directeuren, zoals 
bijvoorbeeld de ontwikkelingsgerichte gesprekkencyclus. HR heeft een adviserende rol en fungeert vaak als 
sparringspartner van de directeuren. Er is veel persoonlijk aandacht door matchingsgesprekken bij mobiliteit, 
werving en selectie. Daarnaast heeft CPOW-MOP al enkele jaren een goed ontwikkeld inductiebeleid en is er veel 
aandacht voor nieuw personeel en startende leerkrachten. Binnen de organisatie is er een pool van schoolopleiders 
die daar een belangrijke rol in speelt en extern hebben we een netwerk van coaches. Het aanbod van de CPOW 
Academie sluit aan bij het strategisch beleid van CPOW-MOP en is tegelijkertijd vraag-gestuurd vanaf de werkvloer. 
De aansluiting tussen personeelsbeleid en kwaliteitszorg zit vooral in de kwaliteitsgesprekken en de monitor goed 
onderwijs. In deze gesprekken komt het beeld van het schoolteam als geheel aan bod. Ook de 
Competentiethermometer is een middel dat gebruikt wordt, maar dan om de competenties en de ontwikkelpunten 
in het didactisch en pedagogisch handelen van individuele leerkrachten in kaart te brengen. 
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• Hoe wordt het personeelsbeleid geïmplementeerd, gemonitord en geëvalueerd?  
 
Dit gebeurt in de jaarcyclus van jaarplan, evaluatie en bestuursverslag. Ontwikkelingen en conclusies worden 
besproken in de GMR. Om beleid te ontwikkelen worden gerichte werkgroepen samengesteld, waarin directeuren 
zitting nemen. Deze werkgroepen hebben ook een monitorende rol en plannen evaluatie momenten in het vaste 
directeurenoverleg. Kenmerkend voor CPOW-MOP is het in gesprek gaan met belanghebbende om erachter te 
komen hoe personeelsbeleid in de praktijk werkt. HR probeert alert te zijn op signalen vanuit de organisatie. Jaarlijks 
nemen directeuren een tevredenheidspeiling af onder het personeel en vanuit het stafbureau wordt tweejaarlijks 
een enquête over het functioneren van de diverse afdelingen van het stafbureau onder al het personeel uitgestuurd. 
 
• Hoe is de dialoog over het strategisch personeelsbeleid met leraren en schoolleiders ingericht?  
 
Dit gebeurt met name in het vaste overleg van de directeuren en jaarlijks in de formatiegesprekken met de HR 
adviseur en de controller. De dialoog met de leraren vindt vooral op de scholen zelf plaats. Schoolteams stellen 
gezamenlijk een werkverdelingsplan op.  
 
 
2.3 Huisvesting & facilitaire zaken 
 
Doelen en resultaten huisvesting en facilitaire zaken 
 

 Doel is gehaald 

 Proces loopt nog 

 Doel wordt of is niet gehaald 

 
 
Thema Activiteiten/doelen Status Toelichting 

Spreiding 
onderwijsaanbod 
CPOW in de 
regio 

  

Politieke goodwill blijven realiseren om 
geschikte nieuwbouw en gunstige 
geografische positionering van de 
scholen te realiseren 
  

 CPOW wordt als betrouwbare partner gezien door de gemeentes. Voor de 
scholen waar een actuele behoefte is aan uitbreiding, verbouw of nieuwbouw 
is de goede verstandhouding belangrijk. Echter soms verlopen 
besluitvormingsprocessen langzaam door onderbemanning of wisseling in de 
bezetting van de ambtelijke organisatie bij de gemeentes of financiële 
tekorten.  

In 2020 is het gelukt om instemming van de gemeente Purmerend/Beemster 
te krijgen op het plan om een nieuwe school te stichten in Zuidoostbeemster. 
Naast denominatie en een duidelijke visie op onderwijs, speelde het positieve 
imago van CPOW een belangrijk rol. De school opent augustus 2022 de 
deuren. 

In Monnickendam is het aantal leerlingen flink gestegen en de scholen kampen 
met een gebrek aan ruimte. In 2021 is de verwachting dat de gemeente 
Waterland het IHP geactualiseerd heeft, hierin zijn de tekorten aan huisvesting 
meegenomen. Echter verwijst de gemeente voor De Blauwe Ster naar 
zogenaamde flexlocaties, wat niet past bij het type onderwijs van de Blauwe 
Ster. Het bestuur heeft uiteindelijk door een interne onderwijskundige 
aanpassing/herverdeling van groepen en het in gebruik nemen van de 
teamkamer in de zomer van 2020 voor de korte termijn een oplossing weten 
te realiseren. De Blauwe Ster is echter nog steeds genoodzaakt een 
aannamestop te hanteren. De Binnendijk, de andere school in Monnickendam 
kampt ook met een te krappe behuizing. Ook hier loopt het gesprek met de 
gemeente nog.  

Dat geldt ook voor de plannen voor de Rietlanden op Marken. Dit plan is 
opgenomen in het IHP van Waterland maar door personeelswisselingen in de 
gemeente en specifiek op het dossier onderwijs heeft dit vertraging 
opgelopen. Ook hier heeft CPOW zich proactief opgesteld door, met 
toestemming van de gemeente, een extern onderzoek uit te laten voeren naar 
de haalbaarheid van een nieuwe school voor de Rietlanden. 
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Met een aanvraag voor uitbreiding op het dak van de school voor de 
Hoeksteen in Landsmeer is wel ingestemd door de gemeente. Bij goedkeuring 
door de gemeente vindt uitvoering plaats in de zomervakantie 2022. 
 
In 2020 is gestart met het opstellen van een nieuwe IHP in Purmerend. Er is 
niet alleen gekeken naar de leerlingenprognoses. Alle scholen zijn bezocht, 
met alle directeuren is gesproken, net als met de schoolbesturen. Alle wensen 
voor onze Purmerendse scholen zijn daar in opgenomen en inhoudelijk mee 
ingestemd. In 2021 hopen we dat de gemeenteraden instemmen met de 
financiële investeringen die daarmee gemoeid gaan.  

De gemeente Edam-Volendam heeft het voornemen om onze school De 
Trimaran te vernieuwen of te renoveren, dit al dan niet in een gezamenlijke 
multifunctionele accommodatie samen met andere partners. De gesprekken 
met de gemeente lopen hier nog over.   

 
Ondernemerschap en inspelen op 
vragen vanuit de regio. Zoals de 
nieuwkomersschool en uitbreiding 
Montessori onderwijs en andere  
vormen van onderwijs; 
 

 Dit is in 2020 vooral zichtbaar geworden in de plannen voor het stichten van 
een nieuwe school in Zuidoostbeemster. En in de totstandkoming van het Vita 
Collega, een school voor 10-14 jarigen, waarvoor een samenwerking met het 
PSG is aangegaan. Een andere voorbeeld in 2020 is de uitbreiding op het SBO 
De Plankier met een nieuwe groep voor jonge risico kleuters. In 2020 is het 
bestuur van CPOW tevens gestart met een nieuw onderzoek naar de 
mogelijkheden voor een bestuurlijke fusie tussen CPOW en Montessori 
Onderwijs Purmerend. 
 

Stichten van een nieuwe school op 
grote bouwlocaties 
 

 De Wilgenhoek in Zuidoostbeemster. 

Duurzame-, 
energie neutrale- 
en gezonde 
schoolgebouwen 
  

Duurzaamheidsplan nader uitwerken en 
een financieel meerjarenplan uitzetten;  

 In 2020 is een start gemaakt me het opstellen van een DMJOP. De concrete 
strategische ambities met betrekking tot duurzaamheid moeten nader 
uitgewerkt worden. Ook de visie op concrete realisatie van deze ambities 
vallen hieronder, in het kader van bredere financieel meerjarenbeleid.  

 
Quick win situaties realiseren  Op het moment dat er sprake is van natuurlijke vervangingsmomenten nemen 

we het aspect duurzaamheid mee in de afwegingen. Bij het vervangen van 
dakbedekking zal bijvoorbeeld bekeken worden of er (extra) geïsoleerd kan 
worden, en bij het vervangen van glas zal er hr++ glas gemonteerd worden. In 
2020 zijn de gasketels en gas aansluiting van Het Prisma verwijderd, de school 
wordt nu verwarmd met stadsverwarming en er wordt gekook op inductie, de 
school is nu dus ook compleets gasloos.  Van onze 19 locaties (piekgebouwen, 
MOP en bestuurskantoor) zijn er inmiddels 14 gasloos, dat is 74% van ons 
gebouwenbestand. 

Verbinding 
tussen gebouw, 
inrichting en 
onderwijsvisie  
  

Visie omzetten naar plan van eisen (in 
eerste instantie voor nieuwbouw- en 
verbouwscholen) 
  

 Voor alle scholen waar een noodzaak is voor verbouw of nieuwbouw worden 
plannen vanuit een onderwijskundige en pedagogische visie vorm gegeven. 
Ook samenwerking met de kinderopvang en andere relevante 
maatschappelijke partners speelt hier een rol in. In het IHP zijn naast 
kwantitatieve aspecten als leerlingprognoses ook de kwalitatieve aspecten 
meegenomen. 
 

Centrale 
facilitaire 
ondersteuning 
 

In overleg met de directies komen tot 
een middelentoedeling t.a.v. 
administratieve ondersteuning, inzet 
conciërges 
 

 Er zijn andere prioriteiten gesteld in 2020. Deze ambitie moet opnieuw 
beoordeeld worden. Wel is er in 2020 tijdelijk bovenschools een aantal uur 
een administratief medewerker benoemd die een rol speelt in de uitvoering 
van gemeenschappelijke administratieve processen. De directe aanleiding 
hiertoe waren de aangekondigde veranderingen in het Basisregister Onderwijs 
(BRON). 
 

Keuzes maken voor bovenschoolse- of 
school financiering 
 

 Zie hierboven. 
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Toekomstige ontwikkelingen 
 
Wetsvoorstel onderwijshuisvesting 
Minister Arie Slob van Onderwijs heeft in juli 2020 de voorstellen tot een wetswijziging op het gebied van 
onderwijshuisvesting overgenomen van de PO-Raad, VO-raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De 
verwachting is dat het wetsvoorstel in het najaar van 2021 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. 
Hiermee wordt het voor gemeenten verplicht een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) te ontwikkelen. Zij 
werken hierbij samen met schoolbesturen. In de wet wordt opgenomen dat renovatie een volwaardig alternatief 
voor nieuwbouw wordt. Ook wordt het investeringsverbod voor besturen in het po genuanceerd. 
In het primair onderwijs geldt momenteel een investeringsverbod op onderwijshuisvesting. Dit investeringsverbod 
wordt versoepeld. Zo kunnen schoolbesturen bij renovatie of nieuwbouw mee-investeren in keuzes die de kwaliteit 
ten goede komen. Daarbij kan aan de voorkant rekening gehouden met de exploitatielasten na oplevering. Zo wordt 
een levenscyclusbenadering van het gebouw mogelijk.  
 
Voor CPOW zou de inwerkingtreding van de nieuwe wet een goed moment zijn om de visie en bijbehorende 
concrete doelstellingen op de verduurzamingsopgave nader uit te werken. De governance rondom 
onderwijshuisvesting is complex: gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen, maar 
schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de gebruikskosten. CPOW heeft ook in 2020 ervaren 
dat dat IHP’s tijdelijk stil liggen door de druk op het gemeentefonds en heeft de hoop dat de nieuwe wetgeving daar 
verandering in brengt en dat er meer samenwerking en minder fragmentatie komt.  
 
 
 
Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Bij het uitbesteden van werken, diensten en leveringen zijn duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, onderdelen van het beleid. Tijdens de inkoop van een werk, dienst of levering wordt er allereerst 
bekeken wat de beste keuze is om, in het kader van onderhoud, iets te vervangen. Dit door het oog gezien van 
investering, terugverdientijden, inkomsten e.d. Bij bedragen boven een bepaalde drempel wordt ook 
maatschappelijk verantwoord ondernemen meegenomen in de 'uitvraag'. Bij de schoonmaak uitbesteding zijn hier 
paragrafen over opgenomen. 
 
 
 
2.4  ICT en AVG 
 

Doelen en resultaten ICT en AVG 
 

 Doel is gehaald 

 Proces loopt nog 

 Doel wordt of is niet gehaald 

 

Thema Activiteiten/doelen Status Toelichting 

Professionalisering 
medewerkers  

  

Alle medewerkers zijn in voldoende mate getraind 
om efficiënt te werken met Google Workspace, 
SharePoint en OneDrive 
  

 In 2020 heeft met name het gebruik van Google Workspace 
(voorheen Google G-Suite) noodgedwongen een vlucht 
genomen door de twee schoolsluitingen en het hybride 
onderwijs. Alle schoolteams hebben daartoe een training 
gevolgd. Scholen hebben via webinars kennis kunnen nemen 
van het gebruik van SharePoint en OneDrive.  Het efficiënt 
werken ermee op het bestuurskantoor behoeft nog 
aandacht. 
ICT vaardigheden en training van de bekende systemen 
binnen CPOW maken onderdeel uit van het introductiebeleid 
van CPOW.   
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IB-ers en directeuren zijn in voldoende mate 
getraind om ParnasSys volledig te gebruiken als 
LVS 
 

 Er zijn verschillen tussen scholen in welke functionaliteiten 
van ParnasSys gebruikt worden en welke niet. Sommige 
scholen gebruiken naast ParnasSys ook Focus PO of 
LeerUniek. In 2020 is met de Ib-ers en directeuren samen 
besloten om op stichtingsniveau de basisondersteuning op 
een uniforme kwalitatieve manier in te richten in ParnasSys, 
zodat deze informatie direct kan worden gebruikt bij het 
opschalen naar een hoger ondersteuningsniveau (OPP). 
Benodigde scholing/training wordt gefaciliteerd en start 
vanaf 1 juni 2021. Een ontwikkelgroep stelt daartoe een 
inrichtingsdocument op. Met het SWV en OPSPOOR zijn 
contacten gelegd om deze aanpak te delen zodat er binnen 
(een groot deel van) het SWV dezelfde basisinrichting 
gebruikt wordt.  
   

Bewustwording van eigen handelen en kennis van 
zaken rondom privacy  wordt actief onderhouden 
en geborgd 
 

 De doelstellingen AVG voor 2019-2020 en 2020-2021 zijn 
door de coronacrisis gedeeltelijk doorgeschoven. Er zijn wel 
dingen in gang gezet, maar nog niet alles wordt uitgevoerd. 
De verwachting dat dit schooljaar 2021-2022 alsnog 
gerealiseerd gaat worden.  
Er wordt een e-learning module AVG en privacy van Privacy 
op School in de CPOW Academie aangeboden en deelname 
hieraan wordt onderdeel van het introductiebeleid nieuwe 
medewerkers. Daarnaast is een bewustwordingskalender in 
de maak. Hierin opgenomen per periode welke activiteiten er 
gedaan moeten worden om het bewustzijn van medewerkers 
te onderhouden en te vergroten. Op SharePoint is voor ICT 
coördinatoren informatie beschikbaar over AVG.   
 

ICT trainingen krijgen structureel plek in de CPOW 
Academie 
 

 In de Academie staan meerdere ICT trainingen aangeboden. 
Er is ook aanbod dat door CPOW zelf wordt verzorgd. (ICT 
startersbijeenkomsten, Programmeren, Prowise) 
 

Ruimte voor innovatie  
 

Innovatieve toepassingen van ICT middelen in het 
onderwijs worden gestimuleerd door het 
faciliteren van proeftuintjes op scholen 
 

 Dit doel is gerealiseerd en wordt structureel gecontinueerd. 
De Interne ICT netwerk bijeenkomsten van de ICT 
coördinatoren spelen een belangrijke rol in het stimuleren 
van innovatieve toepassingen. Voorbeelden van proeftuintjes 
zijn de ICT leskisten, 3D printers, Project Sterk Techniek 
Onderwijs, ICT visiespel.  

CPOW participeert actief in ICT gerelateerde 
regionale samenwerkingen met het bedrijfsleven 
en andere onderwijssectoren 

 Dit doel is gerealiseerd en wordt structureel gecontinueerd. 
Voorbeelden zijn Purmer Valley, Project Sterk Wetenschap 
en Techniek Onderwijs. Pilot ICT projectonderwijs (Nelson 
Mandela en Klim-Op) 
 

CPOW ontwikkelt zich als voorhoedeloper op ICT 
vlak door actief in netwerken te opereren en te 
investeren innovatieve producten en middelen 
 

 CPOW bevindt zich op ICT gebied zeker in de voorhoede en 
neemt actief deel aan netwerken. O.a. aan het (landelijke en 
Noord-Hollandse) BIC netwerk en relevante bijeenkomsten 
van de PO-raad, Kennisnet en Sivon. De ICT dienst van CPOW 
heeft ook goede contacten met de ICT dienst van Stichting 
Tabijn in Heemskerk. 
 

Integrale aanpak 
digitale geletterdheid  
  

Alle scholen binnen de stichtingen hebben een 
visietraject doorlopen m.b.v. visiespel van Slim met 
media en hebben op basis hiervan een plan van 
aanpak opgesteld m.b.t. digitale geletterdheid; 
  

 Ondanks Corona heeft een groot deel van de scholen het 
traject doorlopen. In 2021 volgen de laatste scholen.  

Alle scholen hebben met ondersteuning van de 
beleidsmedewerker ICT een doorgaande leerlijn 
digitale geletterdheid ontwikkeld passend bij het 
ambitieniveau van het team en de populatie van 
de school; 
 

 De scholen die het visietraject hebben doorlopen zijn daar 
volop mee bezig. Sommige scholen hebben dit 
doorgeschoven i.v.m. corona. De verwachting is dat alle 
scholen dit voor 2023 gerealiseerd hebben. 

Scholen weten op welke aspecten van digitale 
geletterdheid de leerkrachten getraind moeten 
worden om de leerlijn uit te kunnen voeren en 
worden daarin ondersteund door de 
beleidsmedewerker ICT en de ICT dienst van 
CPOW; 

 Zie punt hierboven. Leerkracht vaardigheden maakt 
onderdeel uit van het ICT aanbod in de Academie en het 
introductietraject nieuwe medewerkers.  
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Scholen besteden actief aandacht aan de rol van 
ouders in een gezonde mediaopvoeding; 
 

 Zie hierboven. Door het hybride onderwijs is ook bij ouders 
de bewustwording van het belang van digitale geletterdheid 
en het gebruik van online media toegenomen.  

Scholen hebben een integrale aanpak digitale 
geletterdheid structureel in hun curriculum 
opgenomen; 
 

 Zie hierboven. Dit volgt op het moment dat de leerlijnen 
ontwikkeld zijn op de scholen  

ICT coördinatoren worden door de ICT 
beleidsmedewerker ondersteunt om als kartrekker 
op de scholen de leerlijn digitale geletterdheid te 
implementeren. 
 

 De netwerkbijeenkomsten van de ICT coördinatoren spelen 
een belangrijke rol hierin. De ICT coördinatoren zijn 
kartrekker in het visietraject en de ontwikkeling van leerlijn 
digitale geletterdheid. 

AVG compliant blijven 
 

CPOW hanteert een toetsingskader met daarin een 
gerubriceerd overzicht van maatregelen, risico’s en 
controles die in het kader van de AVG van 
toepassing zijn om daarmee inzicht te krijgen in 
het volwassenheidsniveau van de IBP-
maatregelen; 
 

 CPOW heeft hiervoor een audit ingericht die jaarlijks 
uitgevoerd door onze externe FG (Privacy op School) 

In schooljaar 2019-2020 haalt CPOW een  
gemiddelde score van minimaal 
volwassenheidsniveau 3 waarmee CPOW geacht 
wordt in voldoende mate in controle te zijn; 
 

 In juni 2019 is er een audit afgenomen waarop CPOW een 2,6 
scoorde. De verbeterpunten die daarin naar voren zijn 
gekomen zijn uitgevoerd (beleid bewaartermijnen, 
cameratoezicht, DPIA Youforce o.a.). Een tweede audit in 
schooljaar 2019-2020 heeft niet kunnen plaatsvinden wegens 
Corona, maar wij nemen aan dat door het uitvoeren van de 
verbeterpunten het gewenste niveau van 3,0 op dit moment 
al wordt gerealiseerd. Een nieuwe audit wordt gepland zodra 
het bestuur dit verantwoord vindt qua veiligheid en 
werkbelasting.   

In schooljaar 2020-2021 haalt CPOW en gemiddeld 
volwassenheidsniveau 4 en is het 
Informatiebeveiliging- en Privacy-beleid in onze 
verbetercyclus is opgenomen. 
 

 Zie hierboven. 

Standaardisatie ICT 
middelen en 
architectuur 
informatiemanagement 

De infrastructuur is op alle scholen van CPOW op 
orde 
 

 Gerealiseerd. De scholen die in aanmerking komen voor 
verbouw of nieuwbouw hebben vaak wel een infrastructuur 
die minder goed is dan de andere scholen. De investering in 
nog betere infrastructuur wordt gedaan op het moment dat 
de verbouw of nieuwbouw gerealiseerd gaat worden. 
 

 CPOW hanteert voor alle scholen een minimum 
standaard voor het aantal devices per leerling 
 

 In 2020 is besloten met de directeuren om vanaf groep 4 een 
1 op 1 ratio hanteren. De plannen om dit gefaseerd te 
realiseren worden in 2021 verder uitgewerkt. 
 

 Kwaliteit en continuïteit van processen zijn 
gewaarborgd door standaardisatie van de ICT 
middelen die gebruikt worden op de scholen 
 

 Binnen CPOW worden dezelfde devices, touchscreens en 
ondersteunende ICT middelen ingezet. De aanschaf en 
uitlevering aan de scholen wordt door de ICT dienst centraal 
georganiseerd. De ICT dienst heeft daarmee overzicht op de 
staat van de middelen en ontzorgt de scholen.  
 

 Informatie uitwisseling tussen mensen binnen 
CPOW wordt gestimuleerd door een heldere 
structuur en standaardisatie van 
informatiemanagement 
 

 De migratie naar een nieuwe SharePoint omgeving en het in 
gebruik nemen van de nieuwsfunctie van SharePoint heeft 
hieraan bijdragen. Dat geldt ook voor de Kennisbank van 
CPOW die steeds meer gevuld wordt. De ICT dienst regelt 
welke medewerkers waar toegang toe moeten en mogen 
hebben. Ook zijn er binnen het bestuurskantoor afspraken 
over het gebruik van uniforme documentnamen en 
versiebeheer. De structuur en het gebruik van SharePoint op 
het bestuurskantoor moet nog beter. 
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Toekomstige ontwikkelingen 
 

Ontschotting tussen PO en VO 
Wij verwachten dat de schotten tussen het PO en VO in de toekomst langzaam zullen verdwijnen en sturen hier al op 
door o.a. de oprichting van het Vita Collega (onderwijs voor 10-14 jarigen) en door diverse samenwerkingen met het 
VO in Purmerend. In 2019-2020 is er een pilot gestart tussen het Nelson Mandela College en de Klim-Op school met 
als doel toewerken naar een doorgaande leerlijn ICT vaardigheden voor leerlingen. Deze pilot wordt de komende 
jaren uitgebreid en CPOW onderzoekt de mogelijkheden het Purmerendse bedrijfsleven (middels Purmervalley) 
hierin te betrekken. Ook streeft CPOW naar meer samenwerking en kennisuitwisseling tussen docenten PO en VO 
o.a. op de inzet van ICT in het onderwijs.  

 
Ethiek en invloed internationale techbedrijven  

Technologie is niet meer weg te denken uit de school. Het biedt veel kansen, zoals de mogelijkheden voor 
gepersonaliseerd leren en het verlagen van de werkdruk. Maar digitalisering is ook complex en heeft ‘bijwerkingen’, 
die we steeds meer voelen. Door de schoolsluitingen en het abrupt overstappen op volledig digitaal onderwijs 
hebben we de mogelijkheden en tekortkomingen van online onderwijs kunnen ervaren. Er wordt binnen het 
onderwijs een behoefte ervaren om stil te staan bij de impact die technologie kán hebben op het onderwijs en hoe 
dit zich verhoudt tot visie op onderwijs. Wat vinden we er bijvoorbeeld van dat techbedrijven data over leerlingen in 
handen krijgen? En wat betekent het inzetten van adaptieve digitale leermiddelen voor de relatie tussen leraar en 
leerling? Dit zijn voorbeelden van ethische vragen: vragen die gaan over ‘goed handelen’ en welke waarden we 
daarbij voorop stellen. Willen we grip houden op de invloed van technologie op ons onderwijs dan moeten we 
hierover het gesprek aangaan met elkaar.  

 

2.5  Financieel beleid 
 

Doelen en resultaten financieel beleid 
 

 Doel is gehaald 

 Proces loopt nog 

 Doel wordt of is niet gehaald 

 
 

Thema Activiteiten/doelen Status Toelichting  

Besturingsfilosofie 
middelentoedeling verder 
uitwerken 

 

Inventariseren welke 
processen van de scholen naar 
bovenschools kunnen, om zo 
een financieel voordeel te 
behalen. 

 De besturingsfilosofie is samen met de directeuren binnen 
het directieberaad besproken. Alle middelen gaan, na 
afroming kosten bestuurskantoor en de gezamenlijke 
activiteiten die uit het strategisch beleid voortkomen, naar 
de scholen waar de inzet van middelen op schoolniveau 
wordt bepaald. Samen met de directeuren is bepaald om 
één uitzondering hierop centraal uit te voeren, namelijk de 
aankopen voor de wifi-infrastructuur. In 2021 is een besluit 
genomen in het directieberaad om ook de 
aanschaf/vervanging van de ICT-middelen bovenschools te 
beheren.  

Financiële bedrijfsprocessen 
optimaliseren 

 

Continue proces van het 
efficiënter en effectiever 
inrichten van de processen  
 

 Doorlopend proces, bedrijfsprocessen worden verbeterd 
waar nodig. Het afgelopen jaar is het proces rond het 
ticketsysteem verder verbeterd. In 2020 zijn drie 
inkoopcontracten middels een Europese aanbesteding 
succesvol afgerond .  

https://www.samenslimmerpo.nl/artikel/basisschool-t-blokhuus-gesprek-met-de-ethiek-adviesraad-adaptieve-leermiddelen-vragen
https://www.samenslimmerpo.nl/artikel/basisschool-t-blokhuus-gesprek-met-de-ethiek-adviesraad-adaptieve-leermiddelen-vragen
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Financieel inzicht van de 
directeuren  

 

Het opnemen van cursussen 
voor de directeuren op het 
gebied van financiën en de 
begroting in de CPOW 
academie. 

 Er is door de begrotings-en formatiegesprekken met de 
directeuren en de financiële informatie tijdens het 
directieberaad wel meer inzicht ontstaan bij de nieuwe en 
ervaren directeuren. Vanwege de Corona is besloten om de 
workshops door te schuiven naar het najaar van 2021.  

Financieel jaarcyclus  De begroting, jaarrekening, 
bestuursverslag en strategisch 
meerjarenplan zijn 
goedgekeurd 

 Alle genoemde onderdelen zijn goedgekeurd in 2020. 

Continueren en waar nodig 
intensiveren (fraude) 
risicobeleid  

 

Periodiek de (fraude) risico’s in 
beeld brengen; 
waar nodig de processen 
aanpassen om de risico’s te 
verkleinen. 

 Met alle directeuren is een risico-analyse gemaakt, de 
bevindingen zijn omgezet naar acties. Ten aanzien van 
fraude is op het bestuurskantoor een inventarisatie 
gemaakt van mogelijke riscio’s op fraude. Op deze risico’s 
zijn maatregelen getroffen. In het najaar van 2021 zal het 
risicobeleid verder worden uitgewerkt. 

 
 
Ontwikkelingen 
 
• De leerlingendaling vlakt af. Er is zelfs sprake van groei in delen van de regio. In Purmerend laat de prognose zien 

dat we over een paar jaar flink doorgroeien. Dit geeft ruimte voor de betreffende scholen om extra groepen op 
te starten. De voorfinanciering wordt betaald uit de reserves van de scholen of door tijdelijk en beredeneerd in 
de min te begroten. 

• De groei van de betreffende scholen heeft direct gevolgen voor de huisvesting. Gemeentes zijn verantwoordelijk 
voor de huisvesting, maar deze trajecten duren vaak lang en zijn er tussentijdse in de school noodvoorzieningen 
nodig. 

• In 2019 is besloten om de nieuwe school in de Beemster, De Wilgenhoek per 1-8-2022 van start te laten gaan.  
Momenteel loopt de aanvraag tot goedkeuring hiervoor bij het ministerie.  

• In 2020 zijn verschillende aanvragen voor subsidies ingediend en toegekend, de regionale subsidie aanpak 
personeelstekort en de subsidies naar aanleiding van de maatregelen door de COVID-19 pandemie, de inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020/2021 tijdvak 1 en tijdvak 2. Daarnaast worden in 2021 gelden 
beschikbaar gesteld middels het Nationaal Programma Onderwijs.  

 
 
Treasury  
Treasury heeft bij de Stichting CPOW en MOP primair als doel het beheersen en beperken van financiële risico’s en 
secundair het reduceren van financieringskosten c.q. het optimaliseren van opbrengsten. De algehele doelstelling 
voor de treasuryfunctie bij de Stichting CPOW en MOP is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie 
waarborgt. Dit alles is in een treasurystatuut vastgelegd.  
Er wordt gewerkt volgens de regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016, welke op 7 maart 2017 door de Raad 
van Toezicht is vastgesteld. Uitgangspunt is dat overtollige banktegoeden worden overgemaakt naar een dagelijks 
opvraagbare spaarrekening. Het spaartegoed bij CPOW is over twee banken (RABO en ABN-AMRO) verspreid.  
Er zijn geen uitstaande beleggingen, leningen en derivaten.  
 
 

VERWIJZING 
Een link naar ons Treasurystatuut vindt u via deze link. 

 
Door de coronacrisis is in 2020 door CPOW en MOP in totaal € 122.000 aan extra kosten uitgegeven. De extra 
gemaakte kosten bestaan voornamelijk uit:  

• kosten voor extra schoonmaakmiddelen en hygiënemaatregelen;  
• aanschaf van CO-2 meters;  
• extra kosten gemaakt voor het verzorgen van de noodopvang tijdens de lockdown periodes;  
• aanschaffen van Chromebooks zodat alle leerlingen thuisonderwijs konden volgen;  

https://www.cpow.nl/ons-beleid/downloads/
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• arbozorg en inzet van extra personeel;  
• extra scholing van medewerkers voor het goed kunnen verzorgen van thuis onderwijs.  

2020 wordt met een hoger negatief resultaat afgesloten dan begroot. Tot nu toe heeft de Corona crisis niet geleid 
tot het voorzichtiger begroten van de meerjarenbegroting. In dit proces zijn weloverwogen en beleidsrijke keuzes 
gemaakt voor het inzetten van de middelen in de komende jaren. Wel heeft de (toezegging van de) subsidiestroom 
die vanaf de zomer 2020 op gang is gekomen meegewogen om met vertrouwen keuzes te maken hoe de middelen in 
te zetten. 

 
Allocatie van middelen 
De middelen worden op basis van de beschikkingen van DUO verdeeld over de scholen. Elke school krijgt de 
bekostiging zoals toegekend door DUO.  
De scholen zijn zelf budgetverantwoordelijk en stellen jaarlijks een begroting per school op met als basis de aan de 
school door DUO en het samenwerkingsverband toegekende middelen. Een klein deel van de middelen per school 
wordt na besluitvorming in het directieberaad bovenschools afgedragen, hieronder vallen de kosten van het college 
van bestuur, de salariskosten van de medewerkers van het bestuurskantoor en onder andere de kosten voor 
centrale verzekeringen, arbodienst, kosten met betrekking tot het bevorderen van het werknemers welzijn, 
eigenrisicodragerschap bij ziekte, voorziening groot onderhoud, opleidingskosten en professionalisering, kosten voor 
het bovenschools beheren van de ICT-middelen.  
 
Het bestuurskantoor draagt zorg voor financiële- en personele administratie, ondersteuning op het gebied van 
huisvesting zoals het groot onderhoud aan de gebouwen, centrale ondersteuning op het gebied van de ICT, zoals het 
zorg dragen voor een goed functionerende wifi, het onderhouden van de gebruikte devices.  
In totaal hebben de scholen in 2020 € 2.672.000 euro boven schools afgedragen. De afdracht vindt per school plaats 
naar rato van het aantal leerlingen per teldatum 1 oktober. 
 
Onderwijsachterstandenmiddelen  
De onderwijsachterstandenmiddelen worden toegedeeld aan de scholen conform de beschikkingen van DUO.  
Dit is in lijn met de afspraken die in het directieberaad zijn gemaakt over de verdeling van de middelen. De 
schoolscore is bepaald voor het verkrijgen van onderwijsachterstandenmiddelen. Deze scholen zetten de 
toegekende onderwijsachterstandenmiddelen in om de extra formatie te bekostigen die nodig is om de extra 
ondersteuning en begeleiding te kunnen bieden aan de leerlingen die dit nodig hebben.  
 
Verantwoording besteding extra middelen werkdrukverlaging  
De scholen hebben tijdens teambijeenkomsten een plan gemaakt voor de inzet van de werkdrukgelden. De plannen 
zijn besproken met de MR leden op de scholen en daar ook goedgekeurd. Na afloop van het jaar heeft elke school 
met het team de ondervonden resultaten/bevindingen van de inzet geëvalueerd. De evaluatie is weer input voor het 
plan voor het nieuwe schooljaar.  
 

Bestedingscategorie Besteed bedrag 
(kalenderjaar) 

Toelichting 

Personeel € 717.000 Om de werkdruk te verminderen is door de scholen gekozen voor meer 
personele inzet, extra leerkrachten, onderwijsassistenten en het inhuren van 
vakleerkrachten voor o.a. het verzorgen van de gymlessen en het verzorgen 
van pauzeopvang bij de scholen met een continurooster.  

Materieel € 2.000  
Professionalisering   
Overig € 5.000  

 
 
Verantwoording besteding middelen prestatiebox  
De ontvangen gelden prestatiebox ad. € 682.000 CPOW en € 43.000 MOP zijn besteed aan individuele 
professionaliseringstrajecten van leerkrachten en cultuuractiviteiten voor de leerlingen. Daarnaast is er gewerkt aan 
het verbeteren van de opbrengsten.  
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De werkwijze van LeerKRACHT is in 2020 gecontinueerd. Op meer dan driekwart van de CPOW-scholen wordt 
gewerkt met LeerKRACHT. De medewerkers hebben de keus uit een palet aan opleidingen waarvoor zij digitaal 
kunnen inschrijven.  
 
 
 
 
 
2.6 Risico’s en risicobeheersing 
 
Intern risicobeheersingssysteem  
 
Kwaliteitszorg richt zich op het systematisch en cyclisch verwezenlijken van (onderwijskundige) doelstellingen. 
Risicomanagement richt zich op wat wij als bestuur vooral niet willen aantreffen binnen de organisatie: de 
ondergrenzen. Wanneer gaan de alarmbellen af, gezien de te realiseren doelstellingen en is het “alle hens aan dek?” 

  
Binnen de organisatie worden periodiek rapportages opgesteld voor het bestuur, de schooldirecteuren en de 
controller. Periodiek vinden afstemmingsgesprekken plaats tussen het bestuur, de schooldirecteuren en de 
controller. Er wordt op dit moment gebruik gemaakt van verschillende instrumenten om de risico's te beheersen.  
 

• Jaarlijkse kwaliteitsgesprekken CvB met de directeuren en schoolteams  
• Periodieke (verbijzonderde) interne controles  
• Externe controle door de accountant en de inspectie van onderwijs.  
• DPIA  
• Managementstatuut Functiescheiding  
• Treasurystatuut  
• Handboek administratieve organisatie en interne beheersing  

 
Het bestuur heeft de ambitie om ons beleid voor risicomanagement te optimaliseren. Het op één specifiek moment 
doorlichten van onze organisatie op risico’s en risicobeheersing heeft als ‘nulmeting’ zeker waarde. Hoe de 
nulmeting moet worden vertaald in actie en hoe een wij als bestuur toezien op die acties en het succes of de 
tekortkomingen van die acties van tijd tot tijd evalueren, moet verder uitgewerkt worden en willen wij koppelen aan 
een nieuwe strategische planperiode. 

Een succesvolle beheersing van risico´s vraagt om een evenwicht tussen hard en soft controls. Voor een goed 
risicomanagement is het belangrijk dat er bij alle medewerkers een toereikend risicobewustzijn is. Het CvB wil in 
schooljaar 2022-2023 vanuit het nieuwe strategisch beleidsplan werken aan het vergroten van risicobewustzijn bij 
beleidsmedewerkers en directeuren.   

Risico’s in een onderwijsorganisatie zijn talrijk en spelen zich op verschillende niveaus binnen en buiten de 
organisatie af en zijn divers: aard, herkomst, impact, kansen en beheersing verschillen enorm. We richten ons in 
eerste instantie op strategische risico’s op concernniveau, voortvloeiend uit onze strategische doelstellingen, en de 
vermijdbare risico’s in operationele processen.  

• We zullen kiezen voor een eenvoudige methodiek. Een definitieve keuze wordt na een kort onderzoek 
gemaakt.  

• We kiezen er voor om te starten met een werkgroep (bestuurder, beleidsmedewerkers HR, financiën, ICT en 
huisvesting en enkele directeuren). Deze werkgroep zal na de oplevering van het strategisch beleidsplan 
o.l.v. een externe facilitator de risico’s inventariseren en in kaart brengen welke beheersmaatregelen 
passend zijn (0-meting). 

• We zullen starten met een beperkt aantal risico’s en maatregelen op concernniveau. En focussen ons op 
strategische risico’s en vermijdbare risico’s in operationele processen. We kiezen wel bewust voor input 
vanuit de scholen door directeuren deel te laten nemen aan de werkgroep. 
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• De bestuurder en controller werken (i.s.m. werkgroep) verder uit in een vierjaren cyclus (parallel aan de 
strategisch planperiode) welke activiteiten nodig zijn om zicht te houden en in control te zijn en wie daarbij 
betrokken moet worden.  

• De bestuurder werkt uit hoe risicobewustzijn verder vergroot kan worden in de organisatie. 

 
 
 
 
Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
 

Belangrijkste risico’s  
 

Passende maatregelen  om aan deze risico’s en onzekerheden het 
hoofd te bieden.  
 

Aanpassingen in de CAO Eventuele aanpassingen in CAO die niet worden gecompenseerd. 
Wanneer 1% van de loonsom niet door OC&W vergoed wordt, dan 
leidt dit tot een financieel risico van € 190.000. Door het jaar heen 
monitoren van de regeling personele bekostiging kan tijdig bijgestuurd 
worden indien de loonkosten niet volledig worden gecompenseerd.  

Ontwikkeling leerlingen aantal Terugloop van het leerlingenaantal leidt tot een daling in de 
bekostiging van ongeveer € 4.500 per leerling. Momenteel is de 
prognose voor de komende vijf jaar dat het leerlingenaantal ligt stijgt, 
waardoor het risico beheersbaar blijft.  

Eigen risicodragerschap bij ziekte Met instemming van de GMR heeft CPOW besloten om per 1 januari 
2017 uit het vervangingsfonds te stappen en eigen risicodrager te 
worden. Ligt het ziekteverzuim boven de norm van 7,5% dan leidt dit 
tot niet begrote kosten.  

T-1 bekostiging De bekostiging vanuit OC&W is gebasseerd op het aantal ingeschreven 
leerlingen per 1 oktober van het jaar ervoor. Bij een sterke groei na 
deze teldatum bestaat het risico dat er te weinig middelen 
beschikbaar zijn om de hierdoor noodzakelijk extra formatie te 
bekostigen die nodig is om de kwaliteit van het onderwijs te borgen 
en de werkdruk te beheersen. CPOW is momenteel in staat om de 
groei op scholen te bekostigen uit de schoolreserves, of het toestaan 
van een tijdelijk tekort op de schoolbegroting.  

Onzekere overheid Bekostigsonderwerpen kunnen een tijdelijke aard hebben of de 
bekostigingsystematiek kan door OC&W worden veranderd. Hierdoor 
ontstaat het risico dat de scholen minder bekostiging krijgen dan 
waarop zij de formatie hebben berekend.  

COVID-19 Op het moment van het schrijven van dit bestuursverslag is de 
verwachting dat na de zomervakantie geen maatregelen meer van 
kracht zijn voor het bestrijden van de COVID-19 pandamie. Echter is er 
nu nog geen zekerheid. Dit belangrijkste risico’s op dit moment:  

• Verzorgen onderwijs op afstand. De kernactiviteit van de 
instelling, het verzorgen van onderwijs, kan niet op de 
reguliere wijze plaatsvinden. In versneld tempo hebben de 
scholen maatregelen getroffen om het leren op afstand 
mogelijk te maken, waarbij krachten en expertises worden 
gebundeld. Niet alle leerlingen beschikken over de juiste 
devices om digitaal onderwijs te volgen wat leidt tot 
investeringen van de onderwijsinstelling. 

• Leerling welzijn. Leerkrachten houden op afstand dagelijks 
contact met individuele leerlingen en studenten. We zijn ons 
ervan bewust dat dit verre van optimaal is, maar is op dit 
moment het maximaal haalbare.  

• Toename verzuim personeel. We monitoren het verzuim 
actief en passen alle veiligheidsmaatregelen toe zoals 
voorgeschreven door de overheid. 
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4. Bijlagen 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2020 VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE 
MEDEZEGGENSCHAPS RAAD 
van  

Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland 
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INLEIDING 

In dit jaarverslag doet de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) verslag van haar 
activiteiten over het jaar 2020. De GMR is in dit jaar acht keer bij elkaar gekomen. De 
medezeggenschapsraad van iedere school met eigen BRIN nummer binnen CPOW kan één 
vertegenwoordiger afvaardigen in de GMR (hierbij is een uitzondering gemaakt voor Kawama/Trifolium die 
onder hetzelfde BRIN nummer staan geregistreerd, echter apart gehuisvest zijn). Ook Kuna Mondo heeft in 
2019 een eigen vertegenwoordiger gekregen binnen de GMR, dit is altijd een leerkracht omdat het verloop 
onder de ouders van deze school te groot is. Zodra kinderen de Nederlandse taal machtig zijn gaan zij naar 
het reguliere onderwijs. Voor alle andere scholen geldt dat de vertegenwoordiger een ouder van een kind of 
kinderen op een CPOW school kan zijn of een personeelslid van CPOW. Uitgangspunt voor de GMR is het 
streven naar een gelijke verdeling van dit aantal (ouders en personeelsleden). Het GMR lid behoeft geen lid 
te zijn van de lokale MR. 

Het verslag bestaat uit de volgende onderwerpen; 

• Samenstelling GMR 2020 
• Aantal vergaderingen van de GMR en de door haar genomen besluiten 
• Communicatie met andere gremia binnen CPOW 
• Overige ontwikkelingen in 2020 

 

SAMENSTELLING GMR 2020 

Ingrid Sitters    P Klimop 
Nadia Timmerman   P De Blauwe Ster 
Katja Martins    O Kawama, sinds 09-2020, daarvoor vacature 
Melina Bakker    O De Binnendijk, tot oktober 
Margot van der Meulen  O De Binnendijk, vanaf oktober 
Nicole de Mey    P Het Plankier 
Steven van Rossem   O De Vlieger 
Bülent Demir    O Het Baken, voorzitter GMR 
Peter Euwijk    P De Toermalijn, tot de zomer 
Germain Richardson   O De Toermalijn, na de zomer 
Olaf Hoftijzer    O De Rietlanden 
Aty Bakker    P De Marimba 
Bernadette Dijkman   P De Hoeksteen en de Sint Sebastianus 
Leon Spierts    P Kuna Mondo 
Heydrun Groot   P ’t Prisma 
Mirjam Boogaard   O De Trimaran 
Joyce Vastenhouw   O Trifolium 
Renske van Bemmel    notuliste 
 

AANTAL VERGADERINGEN VAN DE GMR EN HAAR BESLUITEN 

De GMR heeft in 2020 acht vergaderingen uitgeschreven. De reservedatum van 16 november is dit jaar wel 
benut en er is in mei een vergadering ingelast. Daar staat tegenover dat de geplande vergadering van 16 
maart niet door kon gaan in verband met de uitbraak van het coronavirus. Verder zijn er gedurende het jaar 
twee vacatures ontstaan die beide ingevuld zijn. Een openstaande vacature uit 2019 kon ook worden 
ingevuld.. Twee kleine scholen (Sint Sebastianus en De Hoeksteen) worden door één personeelslid 
vertegenwoordigd (zie ook ‘samenstelling GMR’). Bij de vergaderingen zijn gedurende het eerste deel altijd 
beide bestuurders aanwezig. Regelmatig schuift ook de personeelsfunctionaris aan. Het overleg met het 
Raad van Toezicht heeft dit jaar online plaatsgevonden in mei met twee leden van de RvT. Naast de 
vergaderingen zijn de afzonderlijke commissies ook bij elkaar gekomen. Deze commissies zijn ingesteld om 
slagvaardiger te kunnen vergaderen en de specifieke kennis, die bij de individuele leden aanwezig is, 
optimaal te benutten. De commissies worden op bladzijde 5 nader beschreven. De constructie om met 



36 

commissies te werken wordt door de GMR als nuttig en tijdbesparend ervaren. Er kan op deze wijze 
efficiënter worden gewerkt. Alle vergaderingen werden in 2020 goed bezocht. 

De GMR kwam in 2020 op de volgende data bij elkaar: 

 20 januari 
 14 april 
 25 mei 
 29 juni 
 14 september 
 19 oktober 
 16 november 
 08 december 

Hieronder volgt een korte samenvatting van de onderwerpen die besproken werden tijdens de 
vergaderingen: 

20 januari 
• Directeur SWV op bezoek 
• Begroting 2020 CPOW 
• Mobiliteitsbeleid en Werving & Selectie 
• Jaarverslag GMR 2019 
• Plan van Aanpak RI&E 

14 april 
• Bestuursformatieplan 2020-2025 
• Vergaderrooster GMR 

25 mei 
• Twee leden van de RvT op bezoek via Teams (niet zijnde de voorzitter) 
• Aanpassing Managementstatuut 
• Functieboek 
• Stand van zaken groei scholen en huisvestingsproblematiek 
• Driessen 
• Kuna Mondo 

29 juni 
• Functieboek 
• Managementstatuut 
• Locatieleider grote school 
• Diversiteit en inclusie 
• Driessen 
• Jaarverslag CPOW/Bestuursverslag 2019 

14 september 
• ARBO jaarverslag 
• Functieboek 
• Subsidies in verband met achterstanden door corona 
• Thema’s jaarplan 
• Benchmarking bestuurskantoor en effectiviteit 
• Inspectie 

19 oktober 
• Thema’s jaarplan/ParnasSys 
• Functieboek 
• Standpunt Sint Nicolaasfeest 

16 november 
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• Voorgenomen besluit om een hernieuwd onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van een 
bestuurlijke fusie CPOW-MOP 

08 december 
• SIO opstarttraject 

 
Vanaf de april-vergadering stond  Corona met haar gevolgen prominent op iedere GMR agenda. Er werd in 
iedere vergadering tevens gesproken over huisvesting, de nieuwe school in Zuidoostbeemster en de pilot 
10-14-jarigen onderwijs. 

 
SAMENSTELLING BESTUUR GMR 

De GMR heeft geen bestuur, alleen een voorzitter. De huidige voorzitter is Bülent Demir Verder notuleert 
Renske van Bemmel de vergaderingen. Het samenstellen van de agenda gebeurt mede door inbreng vanuit 
de jaarkalender en een samenwerking tussen de voorzitter GMR, de voorzitter CvB en de notulist. 

De GMR werkt sinds 2012 met een drietal commissies:  

• Onderwijs en Identiteit en Organisatie  
• Personeel  
• Financiën en Beheer. 

 

De verschillende commissies bereiden de aan hen voorgelegde stukken voor en spreken deze met elkaar 
door. In de vergadering volgt vervolgens een korte toelichting over het onderwerp en een stemadvies aan de 
leden van de GMR. Al naar gelang het onderwerp kan dit betreffen advies-/instemmingsrecht van de 
personeels- en/of oudergeleding.  

Alle commissies hebben in 2020 diverse zaken voorbereid en in de vergadering gebracht. 

Enkele belangrijke documenten die door commissies zijn opgepakt zijn: 

• Bestuursformatieplan 2020-2025 (in de werkgroep Personeel besproken) 
• Functieboek (in de werkgroep Personeel besproken) 
• Begroting 2020-2021 CPOW (in de werkgroep Financiën en Beheer besproken) 

 

COMMUNICATIE GMR MET ANDERE GREMIA BINNEN EN BUITEN CPOW 

Naast haar reguliere vergaderingen heeft de GMR contacten met de diverse MR-en binnen CPOW. Statutair 
is vastgelegd dat er eenmaal per jaar een vergadering wordt gehouden tussen de voorzitters van de MR-en 
(waaronder ook die van MOP) en de voorzitter van de GMR. Helaas is het niet mogelijk gebleken de 
voorzittersvergadering van 2020 door te laten gaan. Dit had alles te maken met het coronavirus dat ons in 
de greep hield. De GMR zal in overleg proberen alsnog een online vergadering te houden begin 2021. Vanuit 
CPOW zijn dezelfde leden als vorig jaar afgevaardigd naar de OPR, dit zijn twee leerkrachten. 

In januari 2020 is de cursus MR twee keer georganiseerd door de GMR. Deze cursus wordt sinds jaren 
gegeven door een cursusleider van de CNV en duurt één avond. De opkomst was weer prima. Voor volgend 
kalenderjaar is de animo wat minder maar er zal in ieder geval één digitale cursusavond georganiseerd 
worden. 

Een van de leden van de GMR neemt ook deel aan het project Duurzame Inzetbaarheid dat geleid wordt 
door Selma Bassie. Tevens hebben twee GMR-leden zitting genomen in de sollicitatiecommissie voor drie 
nieuwe leden van de RvT, hoewel dat niet wettelijk verplicht is. 

OVERIGE ONTWIKKELINGEN 2020 

Het verheugt de GMR dat alle vacatures ingevuld zijn. Dat is een prettig gegeven zeker bezien vanuit het 
standpunt dat de GMR heeft ingenomen om voorlopig vast te houden aan een groot samengestelde GMR 
(dat wil zeggen met een vertegenwoordiging vanuit iedere school (BRIN nummer) van CPOW). 
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Uiteraard heeft het coronavirus haar stempel ook op de GMR-vergaderingen gedrukt. In maart bleek het niet 
mogelijk fysiek bij elkaar te komen. Daarom is deze vergadering afgeblazen. Met ingang van april 2020 zijn 
alle vergaderingen online gehouden via Teams. In mei is er een vergadering ingelast en zoals gemeld is ook 
de reservedatum gebruikt. De GMR hoopt de voorzittersvergadering volgend jaar oktober weer fysiek plaats 
te kunnen laten vinden. Online vergaderen was even wennen voor alle deelnemers maar uiteindelijk is het 
goed gelukt en konden – zoals aangegeven – zelfs nieuwe leden begroet worden. 
 
BESLUITVORMING 2020 
 

BESLUITENLIJST  
+ ingestemd/positief geadviseerd, -  niet ingestemd/negatief 

 
Datum Onderwerp P 

instemming 
P 
advies 

O 
instemming 

O 
advies 

200120 Begroting 2020-2021 CPOW goedgekeurd  +  + 
200120 Plan van Aanpak RI&E +    
200120 Jaarverslag 2019 GMR +  +  
200414 Bestuursformatieplan 2020-2025 +   + 
200629 Functieboek met bijlagen +    
200629 Managementstatuut  +  + 
201208 Opstarttraject SIO nieuwe versie +    
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