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1. Opening en vaststelling agenda
Frank Kessel opent de Algemene Ledenvergadering (ALV) en heet alle aanwezigen van harte welkom. Er
wordt een moment stilte gehouden ter nagedachtenis aan Paul Mandjes.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag ALV 2013
Er zijn geen vragen over of opmerkingen op het verslag van de ALV 2013. Tijdens de vorige ALV is Marion
van Leeuwen ook benoemd als nieuw bestuurslid. Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft zij echter
moeten besluiten om het bestuur te verlaten. In de afgelopen periode zijn na de werving van nieuwe
bestuursleden Jeroen Bulk en Muriël Blaes bij het bestuur aangesloten als aspirant-bestuurslid.
Nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het bestuur volgen bij agendapunt 5.
3. Stand van zaken nieuwbouw
Frank Kessel licht de stand van zaken m.b.t. de nieuwbouw toe. De afgelopen weken is er, met name in de
buurt, sprake geweest van onrust en protesten over de nieuwbouw. Met name de hoogte van het gebouw is
een heikel punt. Inmiddels zijn ook de media en de lokale politiek op de hoogte van de bezwaren. Het
verzoek van de omwonenden aan de politiek is om te bekijken of het gebouw aan de andere kant van het
terrein, oftewel in het speelbos, kan worden gebouwd. Dit is besproken tijdens een Zaanstad Beraad avond
op donderdag 12 juni. De wethouder heeft tijdens deze avond laten weten dat de door de bewoners
genoemde locatie geen optie is. De argumenten die zijn genoemd zijn het feit dat het speelbos onderdeel is
van een ecologische zone die voor de verbinding van twee natuurgebieden, het Guisveld en het Jisperveld,
zorgt; en de extra kosten van € 700.000 die met een verplaatsing van het gebouw gemoeid zouden zijn.
Op grond van de afweging van de gemeente houdt De Werf vast aan het huidige definitieve ontwerp en is de
vergunningsaanvraag voor de nieuwbouw inmiddels ingediend. De Werf kan zich geen extra vertraging
veroorloven.
Belangrijk is om in het vervolg van het proces de buurt goed op de hoogte te houden. De communicatie door
de gemeente met de buurt is gedurende de periode van het maken van plannen niet altijd goed opgepakt.
Dit heeft bij de bewoners voor wrevel gezorgd. Het is van belang dat zowel de gemeente als de school
contact met de bewoners onderhouden.
Qua planning is de huidige verwachting dat de nieuwe school in het voorjaar van 2016 (april) wordt
opgeleverd.

Met Partou, de partij die voor de kinderopvang en naschoolse opvang binnen het integraal kindcentrum
(IKC) gaat zorgen, is een hele fijne samenwerking tot stand gekomen. Alle processen worden serieus en
uitvoerig samen opgepakt. Dit zal snel na de zomer resulteren in het ondertekenen van een
samenwerkingsovereenkomst.
De tijdelijke huisvesting aan de Wandelweg in Wormerveer wordt betrokken voordat de sloop van de huidige
locatie daadwerkelijk begint. Vanuit het MT wordt nagedacht of het verstandig is om een aantal groepen
mogelijk eerder naar de tijdelijke huisvesting te verhuizen.
Vraag Anouk Diepenbroek: “Ik was in de veronderstelling dat we de tijdelijke locatie al na dit schooljaar
zouden betrekken.”
Antwoord Peter de Hart: De sloop van de huidige locatie is uitgesteld. Het MT is aan het overwegen om
vanaf de herfstvakantie de kleutergroepen alvast onder te brengen in de tijdelijke huisvesting. Dit heeft onder
andere te maken met het heen en weer lopen naar de gymlocatie die daar nu al zit voor de kleuters. In
januari gaat de hele school over naar de tijdelijke locatie, als alles volgens planning verloopt.
Vraag Rob Kok: “Er wordt een bedrag van € 700.000 genoemd om de school op een andere plek op het
terrein neer te zetten. Waar zitten deze kosten in? Qua procedure zou het namelijk wel prettig zijn als dit
gerealiseerd kan worden, om de bezwaren vanuit de buurt weg te nemen.”
Antwoord Frank Kessel: De kosten zitten vooral in sanering van de grond en grootscheepse aanpassing van
het terrein. Het huidig ontwerp van de nieuwbouw wijkt minimaal af van het huidig bestemmingsplan (het
gebouw valt in de nieuwe situatie iets buiten de lijn waarbinnen gebouwd mag worden) en dus zullen
bezwaren niet snel gehonoreerd worden. Peter geeft daarnaast aan dat als de school gebouwd zou worden
in het midden van het terrein, ongeveer bij de ingang van de groepen 1 en 2, het spelen zal worden
opgedeeld over twee delen van het terrein. Het plein aan de ene kant en het speelbos aan de andere kant.
Dit is niet overzichtelijk en dus kan het terrein dan niet optimaal worden gebruikt. Overigens zou bouwen op
een andere plek qua geluid niet altijd prettig zijn voor de bewoners, aangezien het speelplein dan direct aan
de voorkant van hun huis is gesitueerd.
4. Bestuursverslag en jaarrekening 2013
Het afgelopen jaar laat wederom een groei in leerlingenaantal te zien. De Werf zal binnen twee jaar groeien
naar een leerlingenaantal van 320 leerlingen (aantal bij de oktobertelling, aan het eind van een schooljaar is
het aantal leerlingen rond de 360). De Werf is een gewilde school met een stabiele onderwijspopulatie. Er is
weinig verloop bij de leerkrachten en het ziekteverzuim is laag.
Ook zijn de leerkrachten in het jaar 2012-2013 geschoold. Voorbeelden zijn: scholing over antipestmethode
No Blame en werken met iPads.
Wat betreft de onderwijsinspectie zijn er geen bijzonderheden te vermelden. De kwaliteit van De Werf is
conform verwachting en de school valt binnen het basisarrangement (geen extra maatregelen of toezicht).
In 2013 zijn door het bestuur geen klachten ontvangen.
De inrichting van het interne toezicht heeft nog steeds onze aandacht. Daarbij wordt ook gekeken naar de
rechtsvorm. Hierover meer bij agendapunt 5.
Vervolgens licht Ruud Baltes in een presentatie de jaarrekening toe. Deze presentatie is terug te vinden op
de website.
5. Ontwikkelingen bestuur
Afgelopen jaar was een intensief jaar voor het bestuur in verband met de nieuwbouw. Naast de reguliere
bestuursvergaderingen werd ook deelgenomen aan werkgroepen, projectgroepen en de stuurgroep
nieuwbouw/vorming IKC. Er is op dit moment een aantal bestuursleden van wie de jongste kinderen aan het
eind van dit schooljaar De Werf zullen verlaten en de voorzitter heeft inmiddels zelfs geen enkel kind meer
op De Werf. Dit betekende een zoektocht naar nieuwe bestuursleden, er zijn afgelopen schooljaar twee
nieuwe aspirant-bestuursleden aangetreden.
In verband met de ontwikkelingen rondom het te vormen IKC is ook de rechtsvorm van De Werf besproken.
Het bestuur zal na de zomervakantie aan de ALV voorstellen om van een Vereniging naar Stichting te gaan
met een directeur-bestuurder in plaats van een gescheiden directie en bestuur, zoals nu. Daarnaast zijn
stappen gezet in de vorming van een Raad van Toezicht (RvT) die op gepaste afstand de wettelijke
toezichtrol vervult, maar wel met enige regelmaat afstemt met de directeur-bestuurder. Omdat een apart
bestuur in deze constructie komt te vervallen, wordt nagedacht over een adviesorgaan als klankbord voor de
directeur-bestuurder. Enkele van de huidige (aspirant-)bestuursleden hebben mogelijk interesse om zitting te

nemen in het nieuwe adviesorgaan.
Er wordt op dit moment gewerkt aan een advertentie voor het werven van leden voor de RvT. Deze zal voor
de zomervakantie worden uitgezet.
In september wordt een nieuwe ALV belegd om de omzetting van een Vereniging naar Stichting aan de
leden voor te leggen. Uiteraard wordt tijdens deze ALV ook de argumentatie hiervoor uiteengezet.
Vraag André Merk: “Waarom de wijziging in rechtsvorm?”
Antwoord Frank Kessel: Kijkend naar De Werf heeft de organisatie de laatste jaren een verregaande
professionalisering ondergaan. Naast het verbeteren van de organisatie zijn we bezig om een nieuw
schoolgebouw te realiseren en een samenwerking op te zetten voor een integraal kindcentrum. Allemaal
initiatieven die leiden tot beter onderwijs en zorg, maar die ook leiden tot grotere verantwoordelijkheden en
risico’s voor de organisatie. De omvang van deze risico’s en verantwoordelijkheden maakt dat wij als bestuur
zien dat de huidige organisatievorm niet meer voldoet. De ouders, als leden van De Werf, staan in de
huidige vereniging te ver van de bedrijfsvoering van de school af om een goed oordeel te kunnen vellen over
deze bedrijfsvoering. We kunnen het ons als school bijvoorbeeld niet permitteren dat een zeer beperkt aantal
ouders tijdens de ALV op basis van emotie een besluit neemt dat niet representatief is voor alle leden. In een
voorgestelde stichting zal de directie van de school in afstemming met en onder toezicht van de MR en een
Raad van Toezicht waken over een goede en gedegen aansturing van De Werf. Dit is een organisatievorm
die De Werf in staat stelt de komende decennia slagvaardig en gedegen te kunnen acteren.
Vraag Anouk Diepenbroek: “Bij de organisatie waar ik werk bestaat een RvT uit personen die ervaring
hebben met het betreffende vakgebied. Hoe zit dit bij een school?”
Antwoord Frank Kessel: Voor de leden van de RvT is een profiel opgesteld waar men aan moet voldoen om
in aanmerking te komen voor de functie. Er moet niet te licht gedacht worden over een functie als lid van een
RvT. Men heeft een zware verantwoordelijkheid in zo'n functie.
6. Rondvraag en sluiting
Vraag Anouk Diepenbroek: “In het verleden waren er wachtlijsten. Dit was enige tijd niet meer zo, maar ik
heb begrepen dat dit inmiddels weer het geval is. Klopt dat?”
Antwoord Frank Kessel: Het klopt dat er weer wachtlijsten zijn omdat het grootste deel van de groepen vol
zit. Het is een lastige opgave om een gezonde instroom per leerjaar te reguleren. Er wordt nu ook nagedacht
over hoe het toelatingsbeleid er in de toekomst uit gaat zien als er sprake is van een kinderopvang binnen
het IKC. Geen gemakkelijk onderwerp. De grens voor het maximum aantal kinderen ligt echt bij 320 (per 1
oktober van het betreffende leerjaar, maximaal 360 aan het eind van het jaar). Om voor nieuwbouw in
aanmerking te komen, moest De Werf laten zien dat we nog steeds kunnen groeien. Dit betekent voor nu
echter wel dat we bijna uit onze jas zijn gegroeid. In de nieuwbouw gaat dat weer helemaal goed komen. Wij
verwachten dat de interesse voor onze school met de nieuwbouw zeker niet zal afnemen.
Aanvulling Peter de Hart: De hoeveelheid leerlingen per groep wordt mede bepaald door de bijdrage vanuit
het Rijk. Een klas in de bovenbouw is betaalbaar vanaf 28 leerlingen; voor de onderbouw ligt dit aantal op 22
leerlingen. Dat zijn de aantallen waarmee de kosten zijn betaald. Hiermee kan dus niets extra's gedaan
worden aan investeringen of activiteiten. Om iets extra's te kunnen doen, moet(en) (een deel van) de
groepen dus groter zijn dan deze aantallen. Peter geeft aan dat hij het liefst groepen qua aantal twee om
een zou willen zien, dus 2 groepen 3, 1 groep 4, twee groepen 5, etc. Dit moet echter nog goed vorm
gegeven gaan worden. Er wordt nagedacht over een puntensysteem voor toelating, zodat dit in de toekomst
op de juiste manier ingevuld kan worden.
Er zijn geen andere vragen meer te beantwoorden. De vergadering wordt op 21 uur gesloten.

