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De doelstelling van De Verwondering
De Verwondering heeft als doel een unieke school te zijn waar elke capaciteit van een 
kind gezien wordt, op een aantrekkelijke plek met voor elke leerling een toegesneden 
lesprogramma in een elektronische leeromgeving. Met ateliers om alle talenten tot recht 
te laten komen. Een school waar goed taal- en rekenonderwijs de basis vormt. Op De 
Verwondering zijn ouders de belangrijkste partners van team en bestuur. Het betreft hier
een gelijkwaardige en wederkerige relatie tussen ouders en school met als doel een 
optimale ontwikkeling van ieder kind. Een ander belangrijk uitgangspunt op De 
Verwondering is duurzaamheid. Duurzaam omgaan met onze leefomgeving en met elkaar
zodat we de aarde beter achter kunnen laten dan we hem hebben aangetroffen.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
Voor de hoofdlijnen van het beleidsplan wordt verwezen naar het schoolplan van De 
Verwondering dat in de navigatie onder Downloads is opgenomen.

De functie van de bestuurders
Het bestuur van De Verwondering bestaat uit een voorzitter en een penningmeester.

De namen van de bestuurders
Voorzitter is Irma van Geemen, penningmeester is Patrick Straatman.

Het beloningsbeleid
Voor het personeel volgen we de cao voor primair onderwijs. Directie ontvangt een 
vergoeding volgens de cao of op basis van uren met als maximum het brutoloon inclusief 
btw conform de CAO. De vergoeding aan de toezichthoudende bestuurders is conform het
advies van de Vereniging van toezichthouders in onderwijsinstellingen (VTOI).

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording
Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een 
gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.


