
 
 
 
 

 
 
 

Verslag ALV 22 juni 2022 
 

Bergpadschool Grijpskerke 
 

Aanwezig: Marina van de Giessen, Theuny Flikweert, Petra Rijn, Martien le Clercq, Maaike 
Menger, Mary de Kroo, Louis Reijnhoudt, Daan Aarts, Marina Geelhoed, Jessica Pattipeiluhu, 
Arjan Verstijnen, Lenno Louwerse, Elmy Osté, Bianca Bijkerk, Ronnie Matthijsse, Agnes de 
Jong 
Afwezig mkg: Ellen Pool en Jacco Onderdijk 
 
 

1. Opening door de voorzitter  
Arjan Verstijnen opent de vergadering met: 
‘Mijn to do lijst van vandaag’: 
- Blij zijn met wat ik heb 

- Aardig zijn voor mijn medemens 

- Laten gaan wat ik niet kan beïnvloeden 

- Naar mijn hart luisteren 

- Productief zijn zonder stress 

- Gewoon blijven ademen 

Als je het woord moeilijk weglaat, wordt het vanzelf makkelijker. 
Dat alles is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.  
Ik vind het heel belangrijk om de aandacht hierop te houden met elkaar, voor jezelf, voor 
elkaar, voor de collega’s, de kinderen en de ouders.  
Daarna bekijken en beluisteren we het prachtige lied: ‘One Day’. Gezongen door  
200 van onze groep 5/6 kinderen op 8 juni in de Koorkerk te Middelburg. 
 

2. Notulen ALV 28 juni 2021 
Geen op- of aanmerkingen of vragen. Verslag vastgesteld door de vergadering. 

 
3. Bestuursverslag 2021  

Boekjaar 2021. Schooljaar  2020-2021; 2021-2022 
Weer een vol jaar en vol schooljaar 
Veel veranderingen in directeurenkring met 3 nieuwe schooldirecteuren per begin van het 
schooljaar en halverwege het vertrek van de directeur van de Kamperschouw. 
Goed opgevangen in de directeurenkring, zoals veel veranderingen goed worden 
opgevangen. Coronamaatregelen, NPO gelden, kinderen uit Oekraïne en dat zijn maar een 
paar voorbeelden. 



Punt blijft om geld zo veel als mogelijk te besteden aan onderwijs en daarmee aan de 
kinderen.  
NPO gelden besteed en ook volgens accountant op een goede manier. 

De accountant was opnieuw zeer positief over de manier waarop we als Primas in control zijn.  

Positief resultaat € 94.000, weerstandsvermogen 20% afbouwen naar 5% in 2024 

Ons devies is en blijft: zoveel mogelijk geld ten behoeve van het onderwijs aan de kinderen. 
Wij zijn als organisatie goed in control. De voorzitter spreekt zijn dank aan Janny en Agnes 
uit. 
De vergadering stelt het bestuursverslag en de jaarrekening 2021 vast.  

 
4. Bezetting bestuur 

Arjan Verstijnen is aftredend en herkiesbaar. ALV unaniem voor herbenoeming van Arjan 
Verstijnen. Marina Geelhoed en Lenno Louwerse (formeel) blijven nog een jaar aan. ALV 
unaniem akkoord. Lenno vertrekt een jaar naar Sarajevo om een bijdrage te gaan leveren als 
aan de hervormingen van de rechterlijke macht (adviseur van de High Representative). 
Bianca Bijkerk is aspirant lid van het toezichthoudend bestuur (voordracht vanuit de GMR). 
ALV akkoord. 
 

5. Rondvraag 
De voorzitter spreek dankwoorden richting Lenno uit. 
Lenno op zijn beurt spreekt zijn waardering uit voor de mensen in het onderwijs: bevlogen 
en betrokken. Dat mist hij wel eens in zijn werkomgeving van de rechterlijke macht. Lenno 
geeft aan dat men altijd bij hem terecht kan om advies op juridisch gebied. 
De voorzitter spreekt ook zijn grote dank en waardering uit richting directeuren, 
schoolteams, leden van de GMR en bestuur. In deze lastige tijden, is er bijzonder veel werk 
verzet. 
Agnes onderstreept de woorden van de voorzitter. Grote dank aan de directeuren. 
Met deze woorden sluit de voorzitter de vergadering. 
  

  
Na de pauze geeft Louis Reijnhoudt, directeur van de Bergpadschool, een presentatie over 
de leesimpuls en de leesomgeving op zijn school. (Voor) lezen heeft onze volle aandacht! En 
dat is zeer nodig 
 
 
 

 


