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De NBS is een vereniging voor algemeen bijzonder onderwijs waarin de leerkrachten en ouders 
samenwerken aan de vorming van kinderen door het geven van basisonderwijs ter 
voorbereiding op het voortgezet onderwijs. 

Het schoolbestuur (bevoegd gezag), is de werkgever van het aan de NBS verbonden personeel en 
wordt gekozen door en uit de leden van de Vereniging "Nieuwe Baarnsche School". Twee keer 
per jaar legt het bestuur verantwoording van het gevoerde beleid af tijdens de algemene 
ledenvergaderingen. Het schoolbestuur voert maandelijks overleg met de directie (belast met de 
dagelijkse leiding). De onderlinge taakafbakening bestuur - directie is vastgelegd in het 
managementstatuut. In de cyclus beleidsvoorbereiding, vaststelling, uitvoering en controle, ligt 
het zwaartepunt van de bestuursactiviteiten op vaststelling en controle. 

Naast de Vereniging "Nieuwe Baarnsche School" is er sprake van een tweede Vereniging 
genaamd "Finibas". De inkomsten uit de ouderbijdragen wordt door Finibas beheerd (zie ook de 
schoolgids of op de school site). 

De NBS hanteert de Code Goed Bestuur. Er is een verdeling gemaakt in Bestuur en Toezicht. De 
Algemeen Directeur heeft een bestuurlijke rol en ziet met het bestuur toe op uitvoering en 
invulling van het beleidskader. In bestuur overleg heeft de Algemeen Directeur een adviserende 
rol. 

Het bestuur houdt toezicht en bewaakt op hoofdlijnen zodat organisatie en bestuurlijk belang 
elkaar niet verstrengelen. Het bestuur kent de volgende taken: 

- Het houden van algemeen toezicht 
- Toezicht houden op het tot stand komen van meerjarenbeleid 
- Toezicht houden op de kwaliteit van onderwijs 
- Toezicht houden op de kwaliteit van samenwerken binnen de NBS 
- Toezicht houden op de totstandkoming van het jaarplan en de verslaglegging daarvan 
- Toezicht houden op de vaststelling van de begroting en jaarrekening 

De Commissie van Toezicht is bij de NBS aangesteld om namens de ouders toezicht te houden op 
de naleving van de Code Goed Bestuur en tevens om een adviserende rol te vervullen. De 
adviserende rol kan zowel in gevraagde als in ongevraagde situaties plaatsvinden. 

 
Samenstelling van de commissie van toezicht  
 
In 2019 heeft er een wijziging in de samenstelling van CVT plaatsgevonden.  
De heer Reinout van Riel, voorzitter van de CVT is teruggetreden in november 2019.  
Mevrouw Jacobien Flier is teruggetreden in juni 2019.  
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In de algemene ledenvergadering in november 2019 zijn benoemd: 
 
Mevrouw Willemijn van Woerkem  
De heer Sandor Brouwer 
 
Huidige samenstelling van de CVT:  
De heer Sandor Brouwer  
Mevrouw Willemijn van Woerkem  
Mevrouw Juliëtte Smelt     
 
In de huidige CVT is kennis geborgen betreffende:  
 
Algemene zaken  
Onderwijskunde  
Financiën 
Human Resources & Organisatie ontwikkeling  
 
Alle drie de leden van de (nieuwe) CVT hebben in 2019 en 2020 op de NBS schoolgaande 
kinderen.  
 
 
Visie op toezichthouden door de commissie van toezicht 
 
De toegevoegde waarde van de CVT voor de NBS is het vier ogen principe. Door de bijzondere 
structuur van de eenpitter de NBS, er is al sprake van een directeur en een bestuur (op afstand). 
De CVT toetst of de koers die de NBS wil varen en vaart overeenkomt met hetgeen is vastgesteld 
in de meerjarenplannen en goed is voor de school NBS en passend is bij de samenleving en alle 
veranderingen in laatst genoemde.  
De CVT voorziet een bescheiden rol voor zichzelf als gevolg van de bijzondere combinatie 
bestuur en directie. Samengevat kan deze rol als toetsend worden beschouwd waarbij de CVT te 
allen tijde beschikbaar is voor consultatie. Het samenspel tussen schooldirectie, bestuur en CVT 
alsmede de organen binnen de school, waaronder de Medenzeggenschapsraad, is een 
onderwerp waar altijd aandacht voor is binnen de NBS; thans zijn wij van mening dat de balans 
daarin goed is.  
 
Evaluatie functioneren commissie van toezicht  
 
De CVT heeft haar eigen functioneren geëvalueerd in de vergadering van 1 november 2019. 
Conclusie van het functioneren is dat de CVT goed heeft gefunctioneerd in 2019.  
De CVT heeft aan alle wettelijke vereisten en aan de aanbevelingen van de Code Goed Bestuur in 
het primair onderwijs voldaan.  
 
De CVT  heeft haar visie op het toezicht houden op de NBS geëvalueerd, intern en met het 
bestuur & directie. Deze visie is in lijn met de visie en wens van directie en bestuur.  
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Er is ruimte om het interne toezichtkader te herformuleren. De nieuw samengestelde CVT zal 
met bestuur en directie in gesprek gaan ten einde te komen tot een handboek Toezicht & 
Commissie van Toezicht van de Nieuw Baarnsche School. Uitgangspunt voor het toezichtkader is 
de visie op het toezichthouden op de NBS.  
 
 
Scholingsplan intern Commissie van Toezicht  
 
Vooralsnog is er geen blijk van behoefte aan scholing. Mocht het opstellen van een nieuw 
toezicht kader en bijpassend jaarplan hiertoe aanleiding geven, zal de CVT een scholingsplan 
opstellen en indien nodig een budget voor aanvragen.  
 
 
Werkwijze van de Commissie van Toezicht  
 
De CVT staat voor toetsing van procedures met behulp van (onafhankelijke) 
informatievoorziening. Voor het inwinnen van (onafhankelijke) informatie onderhoudt de CVT 
conform haar visie ‘met gepaste bescheidenheid’ contacten met de bestuursleden, de directie, de 
Medezeggenschapsraad, ouders en leerlingen.  
Daarnaast raadpleegt de CVT de diverse schriftelijke bronnen passende bij besturen en 
financiele verslaglegging.  
 
 
Toezicht kader 2019 
 

- werkgeverschap  
- statutaire goedkeuringsbevoegdheden  

- begroting 
- jaarverslag  
- bestuur verslag  

- risicomanagement  
- ontwikkeling aantal leerlingen/ kinderen  
- personeelsontwikkeling  
- huisvesting  
- samenwerking intern en externe partijen  

 
 
Het bestuur verslag 2019 evalueert op de aspecten van het toezichtkader. De CVT beoordeelt dat 
het bestuur zijn functie goed heeft uitgeoefend en alle procedures goed heeft gevolgd.  
 
De middelen die de NBS tot haar beschikking had in 2019 zijn doelmatig (en conform de wet) 
ingezet. Zij hebben geleid tot kwalitatief uitstekend onderwijs, en hebben bijgedragen aan het 
realiseren van de doelen uit het jaarplan van de NBS.  
Hierdoor oordeelt de CVT de kwaliteit van het onderwijs als de kwaliteit van het bestuur als 
goed.  
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Extra punten van aandacht die de Commissie van Toezicht heeft gevolgd in 2019: 
 
Samenstelling van het bestuur  

 De wissel in het bestuur: voorzitter & lid algemene zaken; 
 De continuïteit op de positie ‘penningmeester’  

 
Krapte op de arbeidsmarkt & samenstelling van het team  
De directie en het bestuur nemen maatregelen (beleid en meerjarenbegroting) om de bezetting 
van het team, op lange termijn, goed te houden. Hierbij wordt rekening gehouden met de krapte 
op de arbeidsmarkt. 
 
Bezoek van de inspectie januari 2019  
In januari 2019 heeft de school haar periodieke audit door de Inspectie van Onderwijs voor 
Primair Onderwijs doorlopen. De inspectie heeft de school een ‘goede’ beoordeling gegeven, een 
uitzonderlijk goede prestatie van het hele schoolteam.  
De inspectie oordeelt dat de wijze waarop de directie sturing geeft aan de school bijdraagt aan 
de uitzonderlijk goede beoordeling van de school.  
Tevens constateert de inspectie een positieve beleving op de school.  
 
Het leerlab van de NBS is uniek, aldus de inspectie.  
 
Meer - jaren - schoolplan  
De directie heeft het nieuwe meer jaren schoolplan juni 2019 gepresenteerd. De CVT heeft 
geoordeeld dat de tot standkoming van de het meer jaren schoolplan een goede samenwerking 
is geweest tussen directie en bestuur. Het plan voorziet goed in de volgende wettelijk 
vastgestelde onderdelen:  
 
Onderwijsbeleid  
Personeelsbeleid 
Stelsel van kwaliteitszorg  
 
Ten opzichte van het vorige schoolplan is het nieuwe schoolplan:  
 

- Beter leesbaar; 
- kent duidelijke thema’s; 
- input van de inspectie is verwerkt; 
- geformuleerd met heldere en meetbare doelen;  

 

Implementatie chrome books leerlingen  
Na zorgvuldig onderzoek met verschillende notebooks en leveranciers hebben directie en 
bestuur gekozen voor Chrome books. In september 2019 zijn de Chromebooks geïmplementeerd 
in de klassen en in het onderwijs.  
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Ouderbetrokkenheid 3.0 
 
De directie heeft de implementatie van het project ouderbetrokkenheid 3.0 voltooid.  
D CVT oordeelt dat de directie met alle belanghebbende partijen en in het bijzonder de ouders 
overleg heeft gevoerd over de nieuwe ouderbetrokkenheid.  

 
 
Installatie van de zonnepanelen 
 
Tezamen met subsidie van de gemeente was in de begroting voldoende ruimte om zonnepanelen 
te installeren op het dak van de school. De school realiseert hiermee haar ambitie verder te 
verduurzamen.  
 
 
Samenvatting bevindingen Commissie van Toezicht 
 
De CVT is van mening dat op alle punten er sprake is van goed bestuur en de NBS goed heeft 
gefunctioneerd.  
Financieel is sprake van een beheerste bedrijfsvoering waarbij het goede resultaat van de 
vereniging NBS een weerslag is van met name het daadwerkelijke aantal leerlingen, een 
kostenbewuste organisatie en een afgestemde bijdrage van Finibas.  
 
De CVT heeft in 2019 ingestemd met:  

- het financieel jaarverslag 2018 
- de begroting 2020 & 2021 – 2023 
- meer jaren schoolplan  

 
De inzet van de middelen is doelmatig, voldoet aan de norm van de Onderwijs Wet.  
 
Punt van aandacht voor de CVT is de samenwerking tussen het Bestuur en de 
Medezeggenschapsraad en de doelmatige inzet van de middelen beschikbaar gesteld door de 
Vereniging Finibas.  
 
 
 
Baarn, mei 2020  
 
Commissie van Toezicht NBS  
 
 
 
 


