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Voor u ligt het bestuursverslag van 2019 van de Stichting tot het Verstrekken van
Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Gouda.
Door middel van dit bestuursverslag leggen wij als toezichthoudend en uitvoerend bestuur
verantwoording af aan alle belanghebbenden over het gevoerde beleid van het afgelopen
jaar en bovendien geven we inzicht in het beleid voor 2020 en hoe we de doelstellingen
denken te bereiken.
De Heere in Wiens hand alle dingen zijn, heeft dit schooljaar wel heel bijzonder laten zien hoe
alles alleen in Zijn Hand is. Het coronavirus heeft wereldwijd veel teweeggebracht en heeft ook
zijn weerslag gehad op onze school. In korte tijd was de school leeg en was het stil. Geen
kinderstemmen in de lokalen en op het plein, geen leerkrachten voor de klas, geen ouders op
het plein. Wie had dit vorig schooljaar kunnen voorzien? Wie kan Gods wijs beleid doorgronden?
En tóch, ondanks alles, zijn er geen ouders, kinderen, personeel of bestuursleden ons tot hiertoe
komen te ontvallen door het virus.
Moeten we dan ook niet stil zijn en verwonderd staan dat Zijn hand ons tot hiertoe bewaard
heeft? Dat tóch het Bijbels onderwijs en de lessen nog zijn voortgang mochten hebben, al was
het op een geheel andere wijze?
Veel werk mocht er desondanks weer verzet worden door de directeur, het managementteam,
het onderwijzend personeel, het ondersteunend personeel. Maar ook de vele vrijwilligers die
hun steentje bijgedragen hebben ten goede van de school.
Het is onze wens dat het onderwijs, gegrond op Gods Woord aan de harten van jong en oud
geheiligd mag worden, tot eer en verheerlijking van Zijn heilige Naam.
Morgenzang vers 3:
“Dat wij ons ambt en plicht, o Heer',
Getrouw verrichten, tot Uw eer;
Dat Uwe gunst ons werk bekroon';
Uw Geest ons leid', en in ons woon'.”
Gouda, juni 2020

A.van Zijverden, voorzitter

Graaf Jan van Nassauschool

P.F.J. Verweij, secretaris
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1. Al gemeen

1.1. Inleiding
In dit document wordt verslag gedaan van het
gevoerde beleid op de school en over de
voortgang van het onderwijs in het kalenderjaar
2019. Veel van de inhoud is identiek aan de
jaarverslagen van andere jaren. Dit heeft vooral
te maken met een consistent beleid en
beleidskeuzes die meerdere schooljaren
omvatten. Dit zien we vooral terug bij
professionalisering en onderwijsinhoudelijke
keuzes. Een groot deel van het bestuur verslag
omvat de financiële ontwikkeling in het
betreffende jaar. Daarbij zullen ook prognoses
voor de toekomst D.V. gegeven worden.
Hoofdstuk 1 omvat vooral een algemeen deel met de
beschrijving, visie en kernopdracht van de school.
Hoofdstuk 2 beschrijft onderwerpen betreffende het
bestuursorgaan van de school en de verantwoording
die het bestuur draagt inzake identiteit, kwaliteit en
publicaties. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de
hoofdlijn van personeelszaken beschreven. In
hoofdstuk 4 gaat het over de leerling(zorg),
ouder(betrokkenheid) en veiligheid. In hoofdstuk 5
doen we verslag van de onderwijsprocessen. Het
primaire proces betreft toch het onderwijs aan de
kinderen. Hoofdstuk 6 vermeldt de actuele situatie
rondom de huisvesting. In hoofdstuk 7 leggen we
verantwoording af van het gevoerde financiële beleid
over de gehele breedte van de school. Hoofdstuk 8
benoemt de formaliteiten rondom besturen en
toezicht houden.

1.3. Visie
Onze school wil een onderwijsinstelling zijn waar
onderwijs en vorming geboden wordt in overeenstemming met de grondslag van de school en gericht
op het welzijn van de leerlingen.
Onze school beschouwt het als haar taak recht te
doen aan verschillen tussen zowel leerlingen
onderling als tussen de diverse personeelsleden van
de school. Onze school wil, met inachtneming van het
voorgaande, terdege rekening houden met de eisen
die overheid en samenleving aan het onderwijs
stellen en streven naar een pedagogisch verantwoord
en veilig klimaat, en een werksfeer waarin zowel
leerlingen als personeelsleden zich welbevinden en,
naar vermogen, ontwikkelen. Dit alles in afhankelijkheid van de onmisbare zegen van de Heere.
De personeelsleden van onze school hebben kennis
van, en stemmen in met de grondslag, het doel en de
uitgangspunten van de school en weten die te
vertalen in een onderwijs- en vormingsaanbod dat
gericht is op het welzijn en de ontwikkeling van de
leerlingen.
1.4. Kernopdracht
Het bestuur heeft als grondslag voor het onderwijs de
onveranderlijke waarheid die in Gods Woord is
geopenbaard en nader wordt toegelicht in de ‘Drie
Formulieren van Enigheid’ zoals die zijn vastgelegd
op de Nationale Synode van Dordrecht in de jaren
1618 en 1619. Op basis van deze grondslag wenst
het bestuur zijn identiteitsbeleid uit te voeren en te
bewaken. Het bestuur heeft een uitwerking van deze
grondslag opgenomen in een identiteitsbeschrijving
die ter ondertekening aan ouder(s) of verzorger(s)
wordt voorgelegd.
Het bestuur beschouwt het als een kernopdracht van
de school om de haar toevertrouwde kinderen, in
overeenstemming met Gods Woord en de daarop
gegronde belijdenisgeschriften, te leiden, te vormen
en hulp te verlenen om daarmee een basis te leggen
voor het verdere leven en het volgen van aansluitend
voortgezet onderwijs. Het bestuur hoopt samen met
de school hiermee te bereiken dat de kinderen hun
taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappij te
mogen vervullen naar de eis van Gods Woord.

1.2. De school
De rechtspersoonlijkheid van de school is een
stichting met de naam ‘Stichting tot het verstrekken
van basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag’.
De eerste statuten van onze school dateren van 5
december 1929. In januari 1933 werd het eerste
schoolgebouw betrokken.
De school gaat uit van de Gereformeerde Gemeente
in Nederland, Stationsplein te Gouda. In het bestuur
hebben zowel leden van de Gereformeerde
Gemeente in Nederland - Stationsplein als leden van
de Gereformeerde Gemeente in Nederland Gerbrandyweg zitting. De grondslag van de school is
vastgelegd in de statuten en de wijze van
functioneren van het bestuur is vastgelegd in een
bestuurskader en huishoudelijk reglement. Onder
verantwoording van de stichting valt tevens de
schoolbibliotheek.
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1.5. Het toelatingsbeleid
De aanstelling van personeel en de toelating van
leerlingen kon in het jaar 2019 geheel plaatsvinden
overeenkomstig de grondslag van de school.
De benoeming van personeel geschiedt op advies
van een sollicitatiecommissie na een sollicitatie-
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gesprek. Bij de sollicitanten voor het leerkrachtschap
wordt ook een proefles bijgewoond. Leerkrachten
hebben een belangrijke functie bij het overdragen van
waarden en normen op de kinderen. Ook de
voorbeeldfunctie is hierbij erg belangrijk. De identiteit
van de leerkracht speelt dan ook een belangrijke rol
in het sollicitatiegesprek. Elke nieuw personeelslid
ondertekent een identiteitsverklaring. In deze
verklaring verklaard men van harte achter de
grondslag van de school te staan en die ook naar
buiten toe uit te dragen. Deze keuze staat in één lijn
met de ouders die een kind aanmelden. Zij tekenen
immers ook een identiteitsverklaring met betrekking
tot dezelfde principiële onderwerpen.
Het bestuur was ook consistent in het toelaten van
leerlingen tot onze school. Alle nieuwe gezinnen
werden bezocht. Het is een toelatingsvoorwaarde dat
de ouders de identiteitsverklaring van onze school
ondertekenen. Het bestuur verwacht dat de ouders
van de leerlingen de grondslag niet alleen
respecteren, maar ook onderschrijven en verklaren
dat zij daar volledig mee instemmen. Het bestuur acht
dit noodzakelijk om mede hierdoor de identiteit van
de school te handhaven.
We zien dit als onze verplichting naar onze ouders
toe, die hun kinderen vanwege deze identiteit en de
1 oktober
Onderbouw
Bovenbouw
Totaal
Prognose
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226
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2016
214
253
467

uitwerking hiervan in de praktijk, dagelijks onze
school laten bezoeken. Onder andere bij de Heilige
Doop hebben zij de belofte gedaan hun kinderen te
onderwijzen en te laten onderwijzen in de leer zoals
die in de kerken van onze achterban wordt
voorgestaan.
1.6. Bekostigingsgrondslag
Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag
voor de bekostiging. Via BRON wordt op vaste
momenten bekostiging aangepast, als het aantal
leerlingen van de school volgens daartoe
vastgestelde normen is toe- of afgenomen.
In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van het
aantal leerlingen in de achterliggende jaren. Tevens
is een prognose gemaakt van het aantal leerlingen in
de komende jaren. De lagere instroom zet zich, iets
tegen een eerdere verwachting, toch door. Hierdoor
zijn de geprognotiseerde aantallen voor de komende
jaren bijgesteld. Dit is vooral zichtbaar geworden bij
de doorwerking op langere termijn. Onderstaande
tabel is een verwachting en onder andere gebaseerd
op doopcijfers van de kerkelijke gemeenten uit onze
achterban.
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Deze personen worden periodiek van actuele
informatie voorzien, met name door de schoolgids,
Nieuwswissels, de schoolkranten en het jaarverslag.

1.7. Horizontale verantwoording
Het bestuur heeft de groepen belanghebbenden

(stakeholders) vastgesteld en gedocumenteerd.
Graaf Jan van Nassauschool
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2. Best uur

2.1. Bestuurssamenstelling
Het bestuur was in 2019 als volgt samengesteld situatie 31-12-2019:
Voorzitter
: De heer A. van Zijverden
bestuurder
Secretaris
: De heer P.F.J. Verweij
bestuurder
Penningmeester
: De heer H. van der Starre
bestuurder
Overige bestuursleden
: De heer E.K. Baas
bestuurder
De heer J.H. Slappendel
bestuurder
In 2019 is tweede voorzitter I. de Jong overleden
en is W. Versluis afgetreden als toezichthouder.
Nieuw benoemde toezichthouders zijn A.C. van
Bochove en J. Hoogendoorn.
De bestuurders hebben in 2019 12 keer
vergaderd, waarvan 7 keer gezamenlijk met de
toezichthouders. Bij toerbeurt waren aftredend
de bestuurders J.H. Slappendel en A. van
Zijverden. Beiden zijn herbenoemd. Het bestuur
blijft vasthouden aan zijn beleid om
bestuursleden niet te bezoldigen.

een bezoek gebracht aan onze school. Er is toen
opnieuw een basisarrangement toegewezen. Naar
verwachting zal de school in het schooljaar 20212022 opnieuw worden bezocht.
2.3.2. Toetsing en onderwijsresultaten
De leerlingen maken regelmatig methode gebonden
toetsen. Ook is er twee keer per jaar sprake van Citotoetsing. Van de resultaten worden verslag gedaan
aan de ouders door middel van een drietal rapporten
per schooljaar en resultaatgrafieken van Cito via het
leerlingvolgsysteem Parnassys.
Jaarlijks wordt in groep 8 een CITO-eindtoets
afgenomen. Deze toets wordt gebruikt als instrument
om het gegeven richting advies voor het Voortgezet
Onderwijs te spiegelen. Ook is het een instrument om
de kwaliteit van de school te monitoren. Met name
voor de inspectie zijn de resultaten hiervan een
criterium om te toetsen of de school voldoende
presteert.
De uitslag van Cito-toetsen geven echter geen
compleet beeld over het schoolklimaat en sociaal
welbevinden van de leerlingen. Hier worden ook
andere signalerings-instrumenten voor ingezet.

2.2. Adviesraad
De adviesraad fungeert als schakel tussen ouders en
personeel enerzijds en bevoegd gezag anderzijds.
Veel onderwerpen zijn op de adviesraad besproken.
Daarbij valt te denken aan actuele vraagstukken die
betrekking hebben op het schoolleven van alledag,
maar ook financiële en beleidsmatige zaken. De
adviesraad heeft in 2019 vijf keer vergaderd. Ook is
er twee keer een gezamenlijk overleg geweest met
een afvaardiging van het bestuur. Na iedere
vergadering is door de secretaris verslag gedaan van
de uitgebrachte adviezen. In een aantal
‘Nieuwswissels’ van de school doet de Adviesraad
kort verslag aan de achterban van school wat er zoal
is besproken en geadviseerd. De adviesraad bestaat
uit de volgende personen:
De oudergeleding:
De heer W. Anker, Moordrecht (secretaris)
Mevrouw Y. Rozendaal-Bremmer, Gouda
De heer J. Mudde, Stolwijk
De personeelsgeleding:
Mevrouw I.H. van Harten - Beeke, Gouda
De heer J. de Ruiter, Stolwijk
Mevrouw J.M.M. Wisse, Gouda (voorzitter)

2.3.3. Afhandeling klachten
Van de in de schoolgids genoemde klachtenregeling
is in 2019 geen gebruik gemaakt. Dit mogen we
positief duiden. Ouders en andere betrokkenen bij
school hebben klaarblijkelijk op laagdrempelige wijze
contact kunnen onderhouden met de school, ook als
er moeilijke omstandigheden of zorgen waren.
2.3.4. Vertrouwensgroep
De vertrouwensgroep heeft in 2019 één keer
vergaderd. Er waren geen vertrouwenszaken die
behandeld moesten worden. In het overleg stonden
vooral de processen centraal van de meldcode en de
rol van de sociaal veiligheidscoördinator. Ook is er
kort gesproken over de veiligheidsbeleving bij het
personeel naar aanleiding van de gehouden Arboenquête.

2.3. Kwaliteit gebonden onderwerpen
2.3.1. Onderwijsinspectie
De school valt onder het basistoezicht van de
Onderwijsinspectie. In verband met het nieuwe
inspectiekader heeft de onderwijsinspectie in 2017
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3. Pers oneel

gesprekken vorm te geven.
De teamleiders hebben daarom in 2019
opnieuw voortgangs-, functioneringsen de beoordelingsgesprekken gevoerd
met een groot deel van het team.
In de gesprekken is sprake van een cyclisch
proces: terugkijken, leerpunten bespreken,
vooruitkijken en doelen stellen. Uiteraard
staan de competenties centraal die behoren
bij een functie.
Het blijft een aandachtspunt om personeelsleden als ‘eigenaar’ van hun Persoonlijk
Ontwikkelingsplan (POP) te activeren.
De doelen in hun hoofd moeten ook op papier,
zodat inzichtelijk wordt op welke wijze er aan de
professionalisering wordt gewerkt. We geven hier in
de gesprekken meer aandacht aan. We maken
gebruik van een compact en overzichtelijk document.
Ons programma ‘Taakbeleid’ speelt een praktische
rol om de afspraken administratief sluitend te krijgen.
Ook in 2019 hebben we dit programma ingezet om
het taakbeleid van het onderwijsgevende personeel
te monitoren.
Strategisch personeelsbeleid hangt nauw samen met
de schoolontwikkelingen. Twee thema's die hierin
steeds naar voren komen zijn: Het schoolplan en de
missie en visie van de school. Aan deze twee
elementen zijn de personeelsbeleidskeuzes nauw
verbonden. Personeelsleden die al jaren aan de
school verbonden zijn 'groeien mee' met de
ontwikkelingen die je als school doormaakt. Dit deel
van je personeel neem je mee in het voortdurende
gesprek over de missie en visie en de hoofdthema's
van het schoolplan die mede door hen tot stand zijn
gekomen. Het is van belang om de sterke kanten van
personeelsleden te benutten. Zo stimuleer je het
nemen van verantwoordelijkheden en samenwerken.
De volgorde bij het stellen van doelen, het maken van
plannen en het evalueren hiervan is, dat eerst het
personeel en het managementteam voorstellen doen,
die vervolgens door adviesraad en bestuur worden
besproken en beoordeeld. Dit is steeds volgens een
cyclisch proces.
Met ons formaat school heb je ook te maken met
‘nieuwe instroom’ van personeelsleden. De
sollicitatieprocedure speelt een essentiële rol bij het
benoemen van het personeel. Bij de selectie is onze
visie, missie, schoolplan en schoolondersteuningsprofiel dan ook leidraad voor het gesprek. Aan de
hand hiervan kunnen we beoordelen of een sollicitant
geschikt is voor de functie en past bij de
(onderwijskundige) visie van onze school.

3.1. Personele bezetting
In 2019 heeft het team in goede harmonie mogen
samenwerken. Persoonlijke zorgen (zowel van
lichamelijke als psychische aard), die ook zijn
weerslag hebben in de werksituatie, zijn ook in 2019
aan de orde geweest. Meerdere invalleerkrachten
moesten ingezet worden voor vaste dag(del)en per
week om de leerkrachtformatie sluitend te houden.
Met de betrokken personeelsleden waar zorgen
waren, is intensief persoonlijk contact geweest. Waar
nodig is er sprake geweest van externe begeleiding,
adviezen van de Arboarts en was er sprake van een
reïntegratieplan.
Ondanks bovengenoemde zorgen heeft het geen
instabiliteit veroorzaakt in het primaire proces van het
onderwijs. Alles mocht zijn voortgang hebben.
We kunnen voor 2019 zeggen dat we met elkaar de
schouders eronder hebben gezet. Er was sprake van
harmonie en onderling vertrouwen. De meeste
doelen zijn ook afgelopen kalenderjaar weer
verwezenlijkt.
De Heere gaf de meeste leerkrachten de gezondheid
en kracht om de leerlingen van onze school te
begeleiden en te onderwijzen. Ook het management
en het ondersteunende personeel mochten krachten
ontvangen voor hun taken.
3.2. Management
Het management, bestaande uit de directeur en drie
teamleiders, konden in gezamenlijkheid in harmonie
hun werk doen. Er was sprake van een constructieve
samenwerking en evenwichtige verdeling van
portefeuilles en taken. We kunnen vaststellen dat de
nieuwe managementstructuur volledig in proces is
geweest en zijn effectiviteit bewezen heeft. Er kan nu
blijvende aandacht worden gegeven aan de
optimalisatie van de processen binnen het MT.
Evaluatie doelstelling 2019:

 Optimaliseren van taakverdeling en processen blijvend proces
Doelstelling voor 2020:
 Optimaliseren van taakverdeling en processen
3.3. Strategisch personeelsbeleid
We vinden het vooral belangrijk dat er frequente
laagdrempelige persoonlijke contactmomenten zijn
tussen het personeel onderling en de directeur en
teamleiders met hun teamgenoten. We investeren
dan ook tijd voor deze contactmomenten. Hiernaast
is het van belang periodiek de zakelijke
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Evaluatie doelstelling 2019:

Doelstelling voor 2020:









Vervolgacties borgen actief eigenaarschap POP.
Mede door middel van vernieuwde gecompacte
overzichtelijke documenten - documenten zijn
gerealiseerd - In de praktijk zal uitwijzen of het
de juiste insteek is of dat het aanpassing
behoeft.
Aanstellen rekencoördinator - gerealiseerd
Aanstellen stage-opleider/leerkrachtbegeleider leerkracht zet studie voort

Aanstellen stage-opleider/leerkrachtbegeleider
Vereenvoudiging inzichtelijk en evenwichtig
taakbeleid

3.4. Personeelsformatie
In onderstaande tabel geven we de samenstelling

van het personeelsteam weer. De betekenis van de
afkortingen treft u onder de tabel aan. Vanaf school
2019-2020 werken we met 19 groepen.

Personeel 2019*
2014

2015

2016

2017

2018

2019**

fte

fte

fte

fte

fte

fte

2

1,9

1,8

1,8

1,9

2,2

OP

6,5

6,5

6,8

6,0

6,1

23,4

OOP (RT, ICT-technisch)

0,4

0,4

0,4

0,4

1,4

3,4

Mannen
Directie (incl. MT)

Administratie

0,6

Managementondersteuning

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Facilitaire diensten

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,9

0,2

0,2

0,4

0,4

0,4

14,4

13,3

16,2

17,4

18

OOP (IB, RT en OA)

2,6

2,7

2,6

2,7

3,8

Administratie

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

Facilitaire diensten

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

totaal aantal personen

49

49

55

56

60

64

29,0

27,9

31,1

31,7

34,6

32,0

Vrouwen
Directie (incl. MT)
OP

totaal aantal fte’s

* Dit zijn de gegevens per 1 oktober
** In 2019 is de verdeling anders weergegeven i.v.m. overstap van administratiekantoor.
De man – vrouw verdeling over het totaal is: man = 12 fte en vrouw = 20 fte
Betekenis van de afkortingen:
OP
onderwijspersoneel
OOP onderwijsondersteunend personeel (onderwijsassistenten, rt-ers, ib-ers, ICT-assistent)
fte
formatie (ft) eenheden (e) - hele formatieplaatsen
Beleid op langere termijn:
We prognosticeren altijd met redelijk vaststaande
gegevens van doopcijfers van de kerken uit eigen
achterban. De werkelijkheid laat echter nogal eens
schommelingen zien. Dit heeft te maken met een deel
variabele instroom vanuit enkele kerken in
omliggende plaatsen, verhuizingen en verwijzingen

Graaf Jan van Nassauschool

naar het S(B)O. Het blijven prognoses met wat
schommelingen.
Met de huidige prognose zullen we, naar aanleiding
van een verwachte verdere daling van het aantal
leerlingen in 2020, 18 groepen formeren. De inzet van
het OP zal hierdoor verder verminderen.
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3.5. Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage is ten opzichte van
2018 licht gedaald (zie onderstaande grafiek). Ook
vorig kalenderjaar is het kortdurend ziekteverzuim (tot
4 weken) laag gebleven al is er altijd sprake van
pieken in drukkere – en griepperiodes. Het
percentage langdurig zieken was in 2019 ook best
fors. Er waren meerdere collega’s die fysiek en/of
mentaal langere tijd niet in staat waren hun werk te
doen. Ondanks reïntegratieactiviteiten en intensieve
begeleiding konden meerdere leerkrachten ook een
groot deel van 2019 hun werk niet doen. De blijvende
uitval van een fulltime-leerkracht zorgde voor een fors
hoog ziektepercentage op langere termijn. Ook al
was er sprake van een fors verzuimpercentage, we
bleven nog onder het landelijk gemiddelde.
We wensen allen die nog niet in staat zijn hun werk
gedeeltelijk of geheel niet kunnen doen veel sterkte
toe. Die ingrijpende wegen zijn niet in cijfers weer te
geven.
We mogen ook niet onvermeld laten dat er vele
personeelsleden de kracht en gezondheid hebben
gekregen van de Heere om hun werk te kunnen doen.

Doelstelling voor 2020:
 Met de wetenschap dat ziekte en gezondheid niet
in onze eigen hand is, spreken we de wens uit dat
we voor het komende jaar van de Heere kracht en
gezondheid zouden mogen ontvangen.

Jaar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Landelijk
6,50 %
6,00 %
6,00 %
6,30 %
5,90 %
5,90 %
6,00 %*

Graaf Jan
4,00 %
2,38 %
2,56 %
5,45 %
5,16 %
4,60 %
4,20 %

*Nog niet bekend - geschat

7,00
6,00
5,00
4,00
3,00

2,00
1,00

Graaf Jan van Nassauschool

2019

Landelijk

coaching en hoog- en meer begaafdheid. Dit waren
trajecten van meerdere schooljaren. Beide trajecten
zijn in 2017 gestart.
De team coaching was vooral gericht op 3
onderdelen: van elkaar leren, samenwerken en
aanspreken van elkaar. In diverse settingen (per
bouw en schoolbreed) en met diverse werk- en
leervormen heeft het team op andere manieren
‘kennis met elkaar gemaakt’. Dit vroeg om een open
en kwetsbare opstelling. We mogen constateren dat
er zeker sprake is geweest van groei en leren. In 2019
hebben we het proces afgerond en met elkaar
teruggeblikt op het proces. We hopen in 2020 te
starten met een PCM coaching traject waar we verder
kunnen inzoomen op de persoonlijke lijn.
De scholing rondom meer begaafdheid had ook zijn
voortgang en spitste zich vooral toe op de
theoretische doelen in de praktijk brengen in de
groep.

3.6. Werkdrukmiddelen
Werken in het onderwijs is intensief. Taakbeleid is al
jarenlang onze 'tool' om de werkdruk zo evenwichtig
mogelijk te verdelen over het personeel. Waar
mogelijk wordt ondersteunend personeel ingezet om
taken die naast het leerkrachtschap gevraagd worden
over te nemen. Onze school heeft er steeds voor
gekozen om een groot deel van de werkdrukmiddelen
in te zetten voor extra onderwijsassistentie in de
groep. Daarnaast hebben we een gymdocent en zijn
de ambulante uren voor de intern begeleiders
verruimd vanwege het toenemend aantal taken
rondom passend onderwijs. Ook vinden de
groepsbesprekingen tussen leerkrachten en ib-ers
voornamelijk plaats tijdens lesuren en wordt er deze
uren vervanging gerealiseerd.
3.7. Professionalisering
2019
stond
schoolbreed,
wat
betreft
professionalisering, ook weer in het teken van team

Graaf Jan van Nassauschool

2018

2017

2016

2015

2014

2013

0,00
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Naast deze teamscholing volgden diverse personeelsleden individuele cursussen of opleidingen
gericht op hun persoonlijke ontwikkeling of ten nutte
van het onderwijs in schoolbrede zin.
Eén leerkracht is gestart met de opleiding tot SAM
begeleider. Als school willen we op de middel lange
termijn SAM-school zijn. De directeur is gestart met
een individueel coaching traject rondom ‘focus
vinden, prioriteren en delegeren’.

3.9. Arbobeleid
Onze Risico-inventarisatie en - evaluatie (RI&E) is
door onze Arbo-coördinatoren in 2019 weer
bijgewerkt. Actiepunten zijn zo mogelijk weer
uitgevoerd. Ook in 2019 is op diverse personeelsvergadering het onderwerp ‘Arbo en veiligheid’ door
hen aan de orde gesteld. Er waren vrijwel geen
onderdelen vanuit de uitslagen van de ArboQuickScan die urgent aandacht behoefden. Het is
altijd fijn dat het deelname percentage blijvend hoog
is. We kunnen zeggen dat het proces rondom Arbo
een continue proces is van monitoring waar tot nu toe
geen zorgelijke zaken gesignaleerd worden. De
evaluatie en doelen zijn dan ook jaarlijks vrijwel
identiek.

Evaluatie doelstelling 2019:
 Vervolgen scholing hoog- en meer begaafdheid in
de klas – in proces
 Vervolgen schoolbrede team coaching – in proces
Doelstelling voor 2020:
 Vervolgen scholing meer begaafdheid in de klas
 PCM traject om de teamcoachingsleerpunten
verder uit te werken in de persoonlijke lijn
 Mentoraat voor alle leerkrachten i.v.m. realisatie
SAM-school

Evaluatie doelstelling 2019:
 Het uitzetten van de Arbo-QuickScan met een
plan van aanpak n.a.v. de uitslagen - gerealiseerd
 Jaarlijkse toetsing van ons Arbobeleid aan de
eisen van de Arbeidsinspectie – gerealiseerd



3.8. Vrijwilligers
Veel vaste vrijwilligers hebben zich belangeloos
ingezet voor veel soorten werkzaamheden. Denk
hierbij aan begeleiding bij het vak handwerken,
administratief werk, reparatie- en tuinwerkzaamheden. Bovendien zijn er nog veel ouders die bij
voorkomende taken zoals, hulp voor kleuterwerkjes,
rijden en begeleiden bij excursies assisteren bij
georganiseerde bijeenkomsten etc. We danken hen
hartelijk voor de betrokkenheid en inzet en hopen dat
deze hulp in 2020 voortgezet zal worden! We ervaren
op deze wijze de warme belangstelling die er is voor
onze school.

Graaf Jan van Nassauschool

Het laten uitvoeren van een uitgebreide periodieke toetsing van Arbomeester - gerealiseerd

Doelstelling voor 2020:
 Het uitzetten van de Arbo-QuickScan met een
plan van aanpak n.a.v. de uitslagen
 Jaarlijkse toetsing van ons Arbobeleid aan de
eisen van de Arbeidsinspectie
3.10. Beleid uitkering na ontslag
Het beleid is erop gericht om zo strikt mogelijk aan de
eisen van de Wet Poortwachter en de verplichtingen
als werkgever aan de CAO PO te voldoen.
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4. Leerlingen en ouders

De leerkrachten hebben echter ook
ondersteuningsbehoeften bij complexere
vraagstukken over het welbevinden en de
resultaten van de leerlingen. Onze interne
begeleiders kunnen deze hulp bieden. Ook
daadwerkelijke ondersteuning in hulp aan de
kinderen is soms noodzakelijk. Hierbij
kunnen de onderwijsassistenten en de
remedial teacher een rol spelen.
Het managementteam vergaderde enkele
keren per jaar gezamenlijk met de intern
begeleiders. Op deze wijze was er
wederzijdse betrokkenheid en afstemming op
het snijvlak van ib- en managementtaken.
Tijdens de groepsbesprekingen (die meerdere
keren per jaar plaatsvinden tussen de intern
begeleider en leerkracht(en)) worden, naast de
leerresultaten en onderwijsbehoeften van de
groep, enkele, door de leerkracht ingebrachte,
zorgleerlingen besproken. De hoofdlijn van de
besproken punten wordt steeds in ons
leerlingenprogramma Parnassys verwerkt. Ook
wordt op hoofdlijn de zorg met de teamleider van
de bouw gedeeld die vervolgens in hoofdlijn
weer terugkoppeld aan de directeur en het
gehele MT. Op deze wijze houden we goede
voeling met de zorg voor de aan ons
toevertrouwde kinderen.

Op een school waar dagelijks ruim 450 leerlingen zijn
kan veel gebeuren. In 2019 zijn ons geen leerlingen
door de dood ontvallen.
Het welbevinden van alle leerlingen moet blijvend
‘hoog in het vaandel’ staan. Kinderen die zich
welbevinden komen tot leren. In officiële gesprekken
hebben zowel de managementteamleden, de leerkrachten
en
begeleiders,
ondanks
onze
tekortkomingen, dit welbevinden steeds op het oog
gehad. De leerkrachten zijn in de groep steeds alert
op signalen van pestgedrag. Ook aan ouders word
nadrukkelijk gevraagd mogelijke zorgen zo spoedig
mogelijk met de leerkracht te bespreken. Bij
kennismakingsgesprekken wordt dit al benadrukt.
4.1. Ouderbetrokkenheid
In 2019 hebben we weer maandelijks onze
Nieuwswissel uitgebracht. In deze Nieuwsbrief
informeren we niet alleen, maar vragen we ook
regelmatig om reacties. Ook stuurden de
leerkrachten regelmatig een Nieuwsbrief van de
groep.
De kennismakingsavond in september werd weer
door velen bezocht. Daarnaast kregen de gezinnen
de jaarlijkse ouderbezoeken en waren er
ouderavonden n.a.v. de rapporten. Onze jaarlijkse
ouderavond is ook een goede graadmeter in relatie
tot onze ouderbetrokkenheid. We willen deze
betrokkenheid in deze vormen blijvend vasthouden.

Doelstelling voor 2020:
 Vasthouden van een frequente en transparante
cyclus van de groepsbesprekingen en
overdrachten.
 Blijvend inzetten van OA ter ondersteuning van
de leerkracht in het gedifferentieerde lesstofaanbod

Evaluatie doelstelling 2019:

Stapsgewijze uitvoering van de aangedragen
tips en aandachtspunten bij de ouderenquête blijvend in proces

Het uitzetten van de periodieke uitgebreide
ouderenquête en het maken van een actieplan doorgeschoven. Gezien de blijvende behoeftepeilingen in de Nieuwswissels mag de frequentie
wel wat lager. De response is met een langere
tussenpozen ook wat hoger (omdat het een forse
vragenlijst betreft)

4.3. Passend onderwijs
In het kader van Passend onderwijs participeren we
in het reformatorisch samenwerkingsverband
Berséba. In ons Schoolondersteuningsprofiel geven
wij aan, welke leerlingenzorg wij bieden. Wij bieden
het niveau van basiszorg. Dit document maakt ook
duidelijk waar de mogelijkheden en grenzen van ons
als school liggen m.b.t. Passend Onderwijs. Op basis
hiervan kunnen ouder(s) met school een inschatting
maken of hun kind met aangepaste zorg- of
onderwijsbehoeften op onze school past.
Geprobeerd wordt de zorg zo weinig mogelijk buiten
de groep te bieden. Door handelingsgericht te
werken gaat de leerkracht uit
van
de
ondersteuningsbehoefte van de groep als geheel en

Doelstelling voor 2020:
 Het uitzetten van de periodieke uitgebreide
ouderenquête en het maken van een actieplan
4.2. Leerlingenzorg
Leerlingenzorg is in de eerste plaats een
verantwoordelijkheid van de leerkrachten. Om deze
zorg te waarborgen is liefde en inzet van hen nodig.

Graaf Jan van Nassauschool
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(toelaatbaarheidsverklaring
vragen.

houdt hij/zij rekening met de bijzondere
ondersteuningsbehoefte van enkele zorgleerlingen.
Soms is ook onderwijsassistentie nodig. Er wordt
steeds zorgvuldig afgewogen welk type hulp geboden
wordt: individueel, in een groepje of door middel van
‘meer handen in de klas’.
Elke leerkracht is anders, elke groep is anders en elk
kind is anders. Hoe draagt onze school er zorg voor
dat de leerlingen in deze context tot leren komen en
leerstof krijgen aangeboden die passend is bij hun
behoeften? Allereerst zien wij leerlingen als ‘naasten’
van elkaar. Het is dan ook onze insteek dat de
kinderen met elkaar samenwerken ondanks hun
niveauverschillen en verschillen in karakter en
gedrag. Op deze wijze versterk je het pedagogisch
klimaat.
Het spreekt voor zich dat leerkrachten hun lesstof
aanbieden op meerdere niveaus, Vanaf schooljaar
2017-2018 zijn we actief om extra aandacht te geven
aan het begeleiden van meer- en hoogbegaafden in
de klas. Het ‘aanspreken ‘ van de executieve functies
heeft hierin een grote rol. Er is een aanpak van groep
1 t/m 8. In groep 1 t/m 5 wordt gebruik gemaakt van
‘Denksleutels’. In 4 t/m 8 gebruiken we de Taxonomie
van Bloom.
Sinds het schooljaar 208-2019 hebben we nog
actiever ICT middelen ingezet in de klas
(chromebooks) om, met educatieve softwareprogramma’s, nog effectiever aan te sluiten op de
niveaus van de kinderen.

S(B)O)

aan

te

4.5. Meer- en hoogbegaafdheid
‘Meer- en hoogbegaafdheid’ is ook in 2019 een
actueel thema geweest. Er is blijvende aandacht
nodig voor deze groep leerlingen. Allereerst in de
groepen. Deze leerlingen zijn niet alleen geholpen
met extra werk of een versneld programma. Ze zijn
dan vooral bezig met leerstof en vaardigheden die ze
al onder de knie hebben. Er moet aandacht zijn voor
de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ en aandacht
voor het ontwikkelen van de executieve functies.
Novilo is in 2017 gestart met een schoolbrede
nascholing. Dit traject heeft zijn voortgang gehad in
2019.
Onze leerlingondersteuner begeleidt meerdere meerbegaafde kinderen door ze op geregelde tijden even
bij zich te roepen en hun extra werk te bespreken. Dit
motiveert kinderen om met het extra werk aan de slag
te blijven gaan.
Naast deze individuele begeleiding konden er in 2019
opnieuw twee ‘Ontdekgroepen’ gevormd worden met
kinderen uit deze doelgroep. Er is ruim aandacht
gegeven aan (o.a. sociaal-emotionele) vaardigheden
die voor deze kinderen belangrijk zijn. De
ontdekgroepen komen wekelijks bij elkaar. Deze
leerlingen krijgen ook in de eigen groep tijdsruimte
om aan de opdracht verder te werken. Dit extra
aanbod behoort tot het ‘basiszorg-aanbod’ van onze
school.

Doelstelling voor 2020:




Evaluatie doelstelling 2019:
 Het huidige beleid voortzetten en blijvend
evalueren (vooral m.b.t. de aanpak in de groep
zelf) – Voortgaand proces
 Coaching en nascholing Novilo en keuze maken
hoe aandacht in de groepen te geven – in proces
 Starten met het laten scholen van een collega als
talentbegeleider – nog geen actie ondernomen
 Verdere implementatie van aanpak meer en
hoogbegaafde leerlingen in de groep - in proces
 Onder begeleiding van Novilo doordenken en
uitwerken van ons schoolbrede beleid rondom de
begeleiding van meer- en hoogbegaafden – in
proces

Het evalueren van de jaardoelen van 2019 en
herformuleren van (nieuwe) doelen van ons
Schoolplan en Schoolondersteuningsprofiel
De basiszorg vanuit het SOP continueren

4.4. Verwijzingen speciaal basisonderwijs
In 2019 zijn er twee leerlingen naar de Ds. N.H.
Beversluisschool te Gouda (speciaal basisonderwijs)
gegaan. Dit is lager dan in vergelijking met landelijke
percentages. Het is in elke situatie een afweging of
we, met behoud van het welbevinden van een
leerling, een passende plek voor hen kunnen bieden.
We moeten oog houden voor kinderen die met hun
problematiek zich, ondanks de inzet van onze
leerkrachten en begeleider, om sociaal emotionele of
cognitieve beperkingen zich niet welbevinden op een
reguliere basisschool. Blijvende evaluatie van ons
verwijzingsbeleid is nodig.

Doelstelling voor 2020:
 De onderdelen die ‘in proces zijn’ voor 2020
verder aandacht geven
4.6. Sociale kaart en veiligheid leerlingen
In 2019 hebben de leerkrachten de ZIEN
leerkrachtvragenlijst ingevuld en de leerlingen vanaf
groep 4 ook de leerlingvragenlijst. Naar aanleiding
van de uitkomsten zijn er zo nodig groepsplannen en
individuele plannen opgesteld. Bij ZIEN gaat het om
het
zichtbaar
krijgen
van
betrokkenheid,
welbevinden, sociaal initiatief, sociale flexibiliteit
(samenwerken
e.d.),
impulsbeheersing
en

Doelstelling voor 2020:

Het aantal verwijzingen naar de S(B)O
schommelde al jarenlang tussen de 0 en 4
leerlingen per jaar. Er zijn geen redenen om aan
te nemen dat de hoeveelheden sterk zullen
wijzigen. Doelstelling is om bij verwijzingen
steeds, in goed overleg met alle betrokkenen na
beargumenteerde overwegingen, een TLV

Graaf Jan van Nassauschool
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inlevingsvermogen. De methode ‘Kinderen en hun
sociale talenten’ wordt gebruikt om gesignaleerde
zorgpunten groepsbreed te behandelen.
Vanaf groep 5 wordt jaarlijks ook de sociale
samenhang van een groep in beeld gebracht door het
Sociogram. Deze wordt ook betrokken naast de
uitkomsten van ZIEN om een compleet beeld te
hebben van de sociale kaart van de groep en de
individuele leerling.
In 2019 heeft ook de gespreksronde (in alle groepen)
door de sociaal veiligheidscoördinator weer
plaatsgevonden. Deze overlegt de zorggevallen met
de intern begeleider van de bouw en ondernam,
indien nodig, actie.
Sociale en fysieke veiligheid heeft onze blijvende
aandacht. De ingestelde commissie heeft het
vernieuwde veiligheidsplan, waar sociale en fysieke
veiligheid voor zowel personeel als leerlingen helder
in beschreven zijn, verder vorm gegeven. In 2019
vond een definitieve uitwerking hiervan plaats.

Graaf Jan van Nassauschool

Evaluatie doelstelling 2019:
 Afronden vernieuwd veiligheidsplan - gerealiseerd
Doelstelling voor 2020:
 Evaluatie werkwijze en mogelijke bijstelling

vernieuwd veiligheidsplan
4.7. Voor- en naschoolse opvang
Ook in 2019 hebben ouder(s), verzorger(s) geen
beroep gedaan op mogelijke voor en/of naschoolse
opvang. Het bestuur geeft jaarlijks via de schoolgids
het signaal dat de mogelijkheid bestaat om hierover
in gesprek te gaan als hier behoefte voor is.
4.8. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
Onze school ontvangt geen specifieke gelden voor
het OAB. Er is dus ook geen sprake van gerichte
acties hieromtrent.
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5. Het onderw ijs

Het gehele team heeft zich in 2019 weer ingezet
voor het onderwijs de aan ons toevertrouwde
leerlingen. De leerkrachten in hun lesgevende
taak voor de klas, de leidinggevenden in de
aansturing van het team en het ambulante
personeel in ondersteunende diensten.
Het onderwijs omvat meer dan alleen lesgeven.
Kennisoverdracht is een primair doel. Er is
echter ook aandacht gegeven aan o.a. sociale
vaardigheden,
verantwoord
mediagebruik,
burgerschap en actualiteiten. We nemen u
enkele hoofdstukken mee in onderwijskundige
aandachtspunten.

Engels. De processen rondom het onderwijs Engels
wordt begeleidt door een commissie met deelnemers
uit de verschillende bouwen.

5.1. Methoden algemeen
Voor alle vakgebieden gebruikten we methoden die
aan de referentiedoelen voldoen. In 2018 zijn we
schoolbreed (groep 2 t/m 4) gestart met de nieuwe
biologiemethode ‘Wondering the world’. Een frisse
methode waar ook het onderdeel techniek een ruime
plaats heeft.

5.3. Burgerschap cultuureducatie en sociale
vaardigheden
De onderwerpen ‘burgerschap en sociale cohesie’
zijn nog steeds volop actueel. Begrijpelijk als we zien
hoe internationalisering verder toeneemt, meer
jongeren en ouderen van verschillende nationaliteiten
in ons land wonen en werken, vluchtelingen een
veilige haven zoeken en spanningen tussen religies
toenemen. In onze godsdienstlessen komen thema’s
rondom burgerschap regelmatig aan bod. We
benadrukken naar de kinderen toe de Bijbelse
boodschap van o.a. naastenliefde, milddadigheid en
herbergzaamheid. Zo is de Bijbelse geschiedenis
vertelling naast de historische- en geestelijke les ook
een rijke bron van les in goed en verantwoord
burgerschap. Waarden en normen worden ook vanuit
de Bijbelse lessen naar voren gebracht.
In de Schilserielessen van de groepen 6 t/m 8 worden
ook diverse onderwerpen behandeld die betrekking
hebben op burgerschap.
Onze geschiedenis- aardrijkskunde- en taalmethode
bevatten veel lessen die duidelijk onder de noemer
burgerschapsvorming vallen. We hebben deze
onderwerpen
opgenomen
in
onze
leerlijn
‘burgerschapsvorming’.
Ons project ‘Straatje netjes’ blijven we steeds
vormgeven. Kinderen uit diverse groepen gaan
wekelijks de wijk in om deze te ‘ontdoen’ van
zwerfafval. Zo leren kinderen verantwoordelijkheid
nemen voor hun eigen leefomgeving en komen in
contact met de buurt. Op al deze verschillende
manieren komt het onderwerp structureel en vrij
intensief aan de orde.
Bij burgerschap hoort ook het oog hebben voor de
effecten van een slordige leefwijze rondom afval. We
zijn daarom een ‘afvalvrije school’. Dit onderdeel
hoort ook bij onze visie op het bouwen en bewaren

Evaluatie doelstelling 2019:
 Holmwoods gebruiken tijdens de Engelse lessen
als voorbereidings-materiaal luistervaardigheid
voor de Cito toets - gerealiseerd
Doelstelling voor 2020:
 Blijvende aandacht voor het ‘niveau’ Engels van
de leerkrachten bij het lesgeven in de klas.

Evaluatie doelstelling 2019:
 Vervolg oriëntatie op een vernieuwde taalleesmethode voor de groepen 3 die aansluit bij
Taalactief - gerealiseerd door aanschaf
TaalOceaan
(methode
is
zelfs
al
geïmplementeerd)
Doelstelling voor 2020:
 In gebruik nemen vernieuwde Geschiedenis
methode ‘Vertel het door’
5.2. Engels
Ons onderwijs Engels wordt schoolbreed gegeven.
Van groep 1 /m 8 is er aandacht voor het vak Engels.
De methode ‘My name is Tom’ wordt schoolbreed
ingezet en onze native speaker richt zich vooral op de
spreek- en luistervaardigheid van de groepen 5 t/m 8.
Jaarlijks evalueren we met het voortgezet onderwijs
hoe ‘onze’ leerlingen scoren op de verschillende
deelgebieden (spreek-, luister- en leesvaardigheid).
Met deze uitkomsten stellen we ons lesaanbod bij.
We mogen constateren dat er nog steeds sprake is
van een goede aansluiting van het niveau met het
Voortgezet Onderwijs.
Deze werkwijze om de native speaker haar les te
laten geven in de klas bevalt erg goed. De eigen
leerkracht ‘professionaliseerd’ tijdens deze klassikale
les gelijk mee en de leerlingen hebben, doordat er
sprake is van grotere groepen, meer onderwijstijd
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van de aarde als een door God geschapen en
gegeven leefomgeving.
Ook voor cultuureducatie is een beleidsplan waarin
de doorgaande leerlijn voor dit vak grotendeels vanuit
de huidige lesprogramma’s is opgesteld. Onze
‘culturele erfenis’ moet voor de kinderen een heldere
en functionele betekenis gaan krijgen. Ook in 2019
zijn door diverse collega’s leerzame excursies
georganiseerd naar historische kerken, kastelen,
(streek)musea
en
andere
gebouwen
en
monumenten. Ook was er sprake van verschillende
gastlessen die betrekking hadden op andere culturen.
Op school gebruiken we de SoVa-methode ‘Kinderen
en hun sociale talenten’. Met het programma ZIEN
(zie paragraaf 4.6.) onderzoeken we welke thema’s
van deze methode het meest urgent zijn in
desbetreffende groep. Het programma ZIEN verwijst
naar de thema’s die prioriteit hebben.
Daarnaast is gekozen voor enkele schoolbrede
thema’s die in alle groepen in dezelfde periode aan
de orde worden gesteld.

Vanaf groep 3 wordt structureel gebruik gemaakt van
digiborden. De heldere visuele ondersteuning voor
leerlingen en het gebruiksgemak voor de leerkracht
in voorbereiding en uitwerking maken het digibord tot
een succes.
Er wordt ook gebruik gemaakt van computers in de
klas. Zwakke leerlingen kunnen dit hulpmiddel
gebruiken
ter
ondersteuning,
maar
ook
meerbegaafde leerlingen kunnen het gebruiken om
verdiepende opdrachten te doen.
Evaluatie doelstelling 2019:
 Implementeren
2
digiborden
kleutergroepen - gerealiseerd

de

Doelstelling voor 2020:
 Voortgang om te onderzoeken op welke wijze we
het in ‘the cloud’ werken kunnen intensiveren
5.5. Doelen en resultaten van het onderwijs
De resultaten van ons onderwijs zijn goed te noemen.
Wij toetsen de resultaten middels methodegebonden
toetsen en niet-methodegebonden toetsen. Laatstgenoemde zijn met name de Cito-toetsen van het
leerlingvolgsysteem. De meeste van deze toetsen
worden twee keer per schooljaar afgenomen. De
resultaten lagen op hoofdlijn ook in 2019 boven het
landelijk gemiddelde. Ook in 2019 zijn er groepen die,
vanwege diverse omstandigheden, minder presteren
dan we van hen kunnen verwachten. In die gevallen
is echter de achterliggende oorzaak bekend en zijn er
plannen gemaakt en uitgevoerd om de dalende lijn
weer om te buigen. De groepsbesprekingen die
periodiek gedaan worden door de ib-er in
gezamenlijkheid met de groepsleerkracht(en) en de
terugkoppeling op hoofdlijnen aan de teamleiders
dragen er voldoende zorg voor dat er grip blijft op de
ontwikkelingen in de groep.
De leerlingen uit groep 8 hebben in 2019 opnieuw de
landelijke Cito Eindtoets gemaakt. Het resultaat was
opnieuw verblijdend. Met een score van 538,0 zitten
we meer dan 2,3 punten boven het landelijk
gemiddelde. We hebben onze doelstelling
ruimschoots bereikt. De verwachting was dat de
percentielscore tussen de 0,00 en 0,50 zou liggen.
Deze ligt deze keer dus ver boven onze verwachting.
We mogen hierin de onverdiende zegen van de
Heere zien. Van Hem zijn we in alles afhankelijk!

Evaluatie doelstelling 2019:
 In ons schoolplan 2019-2023 staat burgerschap
en cultuureducatie als actiepunt voor de
komende schooljaren – in proces
 Blijvende aandacht voor schoolregels en ‘Straatje
netjes’ - gerealiseerd

Doelstelling voor 2020:
 Een plaats geven van de Stolpersteine (Joodse
geschiedenis in Gouda) in ons lespakket
5.4. ICT
In 2018 zijn we gestart met het gebruik van de
chromebooks in de groepen 1 t/m 8. In de groepen 3
t/m 8 structureel volgens een vast rooster en in de
groep 1 en 2 incidenteel bij kinderen met extra
ondersteuningsbehoefte of extra uitdaging. De
leerlingen zijn tijdens deze lesuren vooral bezig
geweest met de digitale aanvullende opdrachten van
onze reken- en taalmethode en topografie. Ook
werkten de kinderen met diverse creatieve
programma’s.
Vanaf het eerste moment dat de chromebooks in de
klassen zijn geïmplementeerd is er grote
tevredenheid bij de collega’s en kinderen. Er is geen
nevenruimte ICT nodig, de kinderen blijven op hun
eigen vertrouwde plek en de stabiliteit van de
chromebooks is substantieel beter dan PC’s.
In de kleuterbouw maken we weinig gebruik van ICThulpmiddelen voor leerlingen. Dit is tot op heden een
bewuste keuze. Intensief gebruik van ICT
hulpmiddelen stimuleren ontwikkeling van motorische
en sociale vaardigheden ons inziens niet op de juiste
wijze. Als er sprake is van digitale hulpmiddelen, dan
worden deze ingezet voor uitdaging en extra
ondersteuning.
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Onderstaand het overzicht van de afgelopen 5 jaar.
MEERJARENOVERZICHT
2019-2020 (CITO)
2018-2019 (CITO)
2017-2018 (CITO)
2016-2017 (CITO)
2015-2016 (CITO)
2014-2015 (CITO)

afwijkingsscore t.o.v. gemiddelde
n.v.t.
0.75
0,50
0,50
0.25
0.75

De aandacht voor opbrengsten mag niet conflicteren
met de aandacht voor het welbevinden van de
kinderen. Wij benaderen het juist vanaf de zijde: bij
voldoende welbevinden zien we opbrengsten die
behoren bij de talenten van de kinderen. Ook mogen
ouders van ons vragen om goed onderwijs en goede
resultaten, overeenkomstig de Bijbelse eis, dat wij
allen de van God gekregen talenten op een goede
wijze moeten inzetten. In deze context benaderen we
het opbrengstgericht werken. Daarbij zijn doelen
nodig op leerling-, groeps- en schoolniveau. In onze
ingezette handelingsgerichte werkwijze benaderen
we de groep als geheel met hun specifieke behoeften
en stellen hier een doel bij vast. Ook stellen we bij
sommige zorgleerlingen individuele doelen op eigen
niveau (ontwikkelingsperspectief). Het doelen stellen
op schoolniveau (ook op het gebied van sociale en
fysieke veiligheid) is nog een actiepunt waar we in
2019 niet meer aan toe gekomen zijn maar in 2020
opnieuw mee aan de slag gaan.
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5.6. Kwaliteitszorg en ARBO
Het kwaliteitsbeleid op onze school wordt uitgevoerd
aan de hand van de kwaliteitscyclus. Steeds opnieuw
met een vaste frequentie komen relevante en
wettelijk vastgestelde veiligheidsonderwerpen aan de
orde.
De
personeelstevredenheidspeiling
en
zelfevaluatie hebben we bij nader inzien gepland in
2020. Wij hebben er vanaf heden voor gekozen alle
onderdelen tegelijk te enquêteren. Het is effectiever
als collega’s zich met een lagere frequentie langere
tijd verdiepen in een totale vragenlijst dan vaker in
een korte vragenlijst. Ook hebben onderwerpen uit de
verschillende scans soms raakvlakken waar je de
uitkomsten tegelijk van in beeld wilt hebben. Op het
gebeid van arbeidsomstandigheden waren er geen
urgente aandachtspunten. We blijven elkaar wijzen
op het belang van een sociaal en fysieke veilige
schoolomgeving.
Evaluatie doelstelling 2019:

Onderwerpen uit de kwaliteitscyclus aan de orde
stellen – doorgeschoven naar 2020

Opnieuw een personeelstevredenheidspeiling
en zelfevaluatie – doorgeschoven naar 2020

Doelstelling voor 2020:
 Een (percentiel)score tussen de 0,00 en 0,50
t.o.v. de landelijke Cito-eindtoets.
 Doelen vaststellen op schoolniveau en voor de
sociale en fysieke veiligheid
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Doelstelling voor 2020:
 Opnieuw onderwerpen uit de kwaliteitscyclus aan
de orde stellen
 Opnieuw de Arbo QuickScan afnemen
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6. Huisvesting

gefaseerde wijze van investeren in
renovatie en nieuwbouw de komende 20
jaar. Er zijn door de commissie en de
directeur intensieve gesprekken gevoerd
met verantwoordelijke raadsleden van
diverse politieke partijen over de positie van
onze school binnen het IHP. Onze school is
ingedeeld in de 2e tranche van het IHP, de
voorbereidingen hiervoor zij gepland in
2022.
De
gemeente
streeft
naar
(ver)nieuwbouw op een nieuwe locatie. Er
is nog geen locatie bekend.
Er is een MJOP (meer jarig onderhoudsplan)
opgemaakt om de noodzakelijke onderhoudsbehoefte voor de komende 10 jaar in kaart te
brengen.

6.1. Huisvesting
Het schoolgebouw dateert uit 1982. In de loop der
jaren heeft driemaal een uitbreiding plaatsgevonden.
De laatste is gerealiseerd in 2011. Bij deze laatste
uitbreiding is, naast twee ruime kantoren een
multifunctionele ruimte gekomen die o.a. gebruikt
wordt als flexibele werkplek en vergaderruimte. Deze
uitbreiding is bekostigd uit eigen middelen. Het
schoolgebouw beschikt over 19 leslokalen en diverse
overige ruimten. Op dit moment zijn er 19 groepen.
Hiervan moest één groep gehuisvest worden in een
nevenruimte,
welke
uit
hoofde
van
de
onderwijskundige vernieuwingen is gerealiseerd.
6.2. Onderhoud
In de loop der jaren is regelmatig onderhoud
uitgevoerd. Het beleid is erop gericht dat de
functievervulling wordt gewaarborgd, voldaan wordt
aan wet- en regelgeving en voldaan wordt aan
esthetische wensen behorend bij een schoolgebouw.
Met name bij het laatste is het uitgangspunt
soberheid en doelmatigheid.
In 2019 zijn onderhoudsactiviteiten ontplooid ten
gevolge van klachten, storingen en jaarcontracten.
Ook bleven er vraagstukken rondom het
huisvestingplan (IHP) die de gemeente Gouda heeft
gemaakt. Dit IHP brengt de ‘scholenkaart’ van Gouda
in beeld en geeft de gemeente richting aan een
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Evaluatie doelstelling 2019:
 Gesprekken met de gemeente Gouda over de
stand van zaken rondom het IHP en de plaats en
plannen voor onze school daarin - In proces
Doelstelling voor 2020:
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Gesprekken met de gemeente over de stand van
zaken rondom het IHP in stand houden en
zoeken naar een nieuwe locatie
Sober en doelmatig onderhoud uitvoeren aan de
hand van de MJOP
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7. Financieel beleid

7.1. Financiële positie op balansdatum
Onderstaand is de balans van 31 december 2019 opgenomen. Deze is vergeleken met de balans van 31
december 2018.

Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

31-12-2019

31-12-2018

Passiva

589.763

653.975

Eigen vermogen

153.156

122.800

Voorzieningen

1.310.309

1.265.932

Langlopende schulden
Kortlopende schulden

Totaal activa

2.053.228

2.042.707

Toelichting op de balans:

31-12-2018

1.689.834

1.773.623

81.185

52.147

4.745

5.371

277.464

211.566

2.053.228

2.042.707

augustus loopt de vordering op tot het nieuwe
balanssaldo. De rijksbijdrage personeel 2019-2020 is
lager dan de rijksbijdrage 2018-2019. De vordering
op het ministerie is met de daling van de
rijksbijdragen ook lager op 31 december 2019. De
afname is niet substantieel.
De andere vorderingen zijn hoger dan op 31
december 2018, met name veroorzaakt door een
vordering op de verzekeringsinstantie en een
vordering inzake pensioenpremie op een werknemer.
Ook de vooruitbetaalde kosten zijn hoger. Aan de
vorderingen zijn geen risico’s verbonden. Derhalve is
geen voorziening wegens mogelijke oninbaarheid
opgenomen.

7.2. Activa
- Materiële vaste activa
In 2019 is € 15.442 geïnvesteerd in materiële vaste
activa. Hiervan had € 7.695 betrekking op een
aanschaf van een nieuwe leermethode natuur. In
ICT-middelen is € 6.711 geïnvesteerd, met name in
chromebooks en een touchscreen. Er zijn in 2019
geen activa gedesinvesteerd.
De totale afschrijvingslasten bedroegen € 79.653.
Van de afschrijvingslasten komt € 10.686 ten laste
van het private vermogen. Dit betreft de
afschrijvingslasten van het gebouw, de verbouwingen
en het schoolhof.
Aangezien de investeringen lager waren dan de
afschrijvingslasten, is er sprake van een
waardevermindering van de materiële vaste activa.
De daling van de boekwaarde bedroeg € 64.212.

- Liquide middelen
De omvang van de liquide middelen is in 2019 met €
44.377 gestegen. De omvang van de liquide
middelen is hoger, ondanks het negatieve resultaat.
Dit komt door de afschrijvingslasten en toevoegingen
aan de voorzieningen. Deze kosten hebben geen
invloed op de liquide middelen. Een nadere
toelichting op de ontwikkeling van de liquide middelen
is gegeven in het kasstroomoverzicht in de
jaarrekening.

- Vorderingen
De vorderingen zijn in totaal € 30.356 hoger dan op
31 december 2018.
De belangrijkste vordering is de vordering op het
ministerie van OCenW in verband met het betaalritme
van de personele bekostiging en de subsidie
prestatiebox. In de periode augustus-december wordt
minder dan 5/12 van de schooljaarbekostiging
ontvangen, waardoor er op 31 december een
vordering op het ministerie is. Deze vordering loopt in
de periode januari - juli terug naar € 0. Vanaf 1
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Totaal passiva

31-12-2019

7.3. Passiva
- Eigen vermogen
Het negatieve exploitatieresultaat van € 83.789 is
onttrokken aan het eigen vermogen. Bij de
resultaatverdeling is € 81.601 onttrokken aan de
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 Bestemmingsreserve nulmeting
De bestemmingsreserve nulmeting is ontstaan bij
de invoering van de lumpsumbekostiging. De op
dat moment aanwezige materiële vaste activa is
tegen boekwaarde opgenomen in de financiële
administratie. Hier is de bestemmingsreserve
nulmeting tegenover gezet. De reserve is bedoeld
ter dekking van de afschrijvingslasten van de
betreffende materiële vaste activa en heeft
daarmee
een
eindig
karakter.
De
afschrijvingslasten van de materiële vaste activa
uit de zgn. nulmeting bedroegen in 2019 € 2.049.
Dit bedrag is bij de resultaatverdeling ten laste van
de bestemmingsreserve gebracht. De reserve
bedraagt op 31 december 2019 € 502.
 Algemene reserve privaat
De algemene reserve privaat is ontstaan uit
positieve resultaten op het private deel van de
exploitatie. De private exploitatie bestaat uit de
exploitatie van het bestuur en de bibliotheek. Het
resultaat van het bestuur is gecorrigeerd voor de
rentebaten. Hiervan is een deel ten gunste van de
publieke exploitatie gebracht. Het resultaat van
bestuur en bibliotheek bedroeg in 2019 € 8.379
negatief. Dit bedrag is ten laste van de private
reserve gebracht. Het negatieve resultaat is o.a.
het gevolg van de afschrijvingslasten op de
gebouwen, schoolhof en verbouwingen. Het
private resultaat zal door de afschrijvingslasten
naar verwachting de komende jaren negatief
blijven.
Deze private reserve bedraagt op 31 december
2019 € 369.077.

algemene reserve. De algemene reserve bedraagt op
31 december 2019 € 450.879. In 2010 heeft een
inventarisatie plaatsgevonden van de risico’s die de
stichting met het eigen vermogen wil afdekken. Het
belangrijkste risico dat de stichting met de algemene
reserve wil afdekken, is het risico van extra
afschrijvingslasten door verlies van inventaris bij het
verloren gaan van het schoolgebouw bijvoorbeeld
door brand. In het financieel beleidsplan dat is
vastgesteld in mei 2011 is bepaald dat de stichting
een algemene reserve van minimaal € 250.000 wenst
aan te houden voor de genoemde extra
afschrijvingslasten. Op 31 december 2019 voldoet de
algemene reserve aan de minimale omvang.
Naast de algemene reserve zijn er ook bestemmingsreserves:
 Reserve personeel
De stichting is eigen risicodrager voor ziektegelden en uitkeringsgelden. De ontheffing voor
deelname
aan
het
vervangingsen
participatiefonds is verleend door het ministerie
van OCenW op voorwaarde dat de personele
reserve 25% van de personele kosten bedraagt.
Dit komt overeen met een bedrag van ongeveer €
478.000. In 2010 heeft eveneens een
inventarisatie plaatsgevonden van de andere
personele risico’s die de stichting met de
personele reserve wil afdekken. Hierbij moet
worden gedacht aan een algemene buffer voor
een
daling
van
het
leerlingenaantal,
achterblijvende subsidie voor de invoering van de
functiemix, vervangingskosten bij langdurige
afwezigheid van de directeur. In het financieel
beleidsplan dat in mei 2011 is vastgesteld is
bepaald dat de personele reserve minimaal €
475.0000 moet bedragen ter afdekking van de
algemene personele risico’s. Samen met de €
478.000 voor het eigen risicodragerschap is de
gewenste minimale omvang van de reserve
personeel € 953.000.
Van het resultaat van 2019 is € 64.138 onttrokken
aan de reserve personeel. Deze bedraagt op 31
december 2019 € 796.998 en is daarmee lager
dan de gewenste minimale omvang van de
reserve personeel.
 Reserve Cao
In 2019 is deze reserve gevormd naar aanleiding
van de afspraken gemaakt in de Cao PO. In
februari 2020 zullen de medewerkers twee
eenmalige
uitkeringen
ontvangen.
Deze
uitkeringen moeten conform de wet- en
regelgeving verwerkt worden in 2020, terwijl de
rijksbijdragen, die dienen als dekking voor de
kosten van de eenmalige uitkeringen, in 2019 door
de stichting zijn ontvangen. Het bedrag van de in
2019 ontvangen rijksbijdragen is toegevoegd aan
de bestemmingsreserve en bedraagt op 31
december 2019 € 72.378.
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- Voorzieningen
De stichting beschikte in 2019 over twee
voorzieningen, een jubileumvoorziening en een
voorziening groot onderhoud.
De jubileumvoorziening is bedoeld ter dekking van de
gratificaties bij een 25- of 40-jarig ambts-jubileum. In
2019 is er voor € 3.761 aan jubileumgratificaties
uitbetaald. Dit bedrag is onttrokken aan de
voorziening. Er is € 5.709 aan de voorziening
toegevoegd ten behoeve van toekomstig te betalen
jubileumgratificaties. De voorziening bedraagt op 31
december 2019 € 36.412.
De voorziening groot onderhoud is bedoeld ter
egalisatie van de lasten van het groot onderhoud.
Aan de voorziening is € 35.000 toegevoegd op basis
van het meerjarenonderhoudsplan. Aan de
voorziening is € 7.911 onttrokken wegens uitgevoerd
onderhoud. Dit betrof met name kosten behorende bij
het renovatieplan uit 2018 maar welke in begin 2019
zijn uitgevoerd. De voorziening bedraagt op 31
december 2019 € 44.773.
- Langlopende schulden
De langlopende schuld betreft vooruitontvangen
investeringssubsidies van de gemeente. Deze zijn
gebruikt om materiële vaste activa aan te schaffen.

18

Bestuursverslag 2019

Jaarlijks valt een deel van de vooruitontvangen
subsidie vrij ten gunste van de exploitatie ter
compensatie van de afschrijvingslasten van de
materiële vaste activa die met de subsidie is
aangeschaft. In 2019 is € 625 vrijgevallen. De
vooruitontvangen investeringssubsidie bedraagt op
31 december 2019 € 4.745.

7.4. Analyse resultaat
In 2019 is een negatief resultaat behaald van €
83.789. Er was een negatief resultaat begroot van €
17.707.
Het resultaat over 2019 is vertekend doordat een deel
van de in 2019 extra ontvangen rijksbijdragen in
februari 2020 zal worden ingezet voor de betaling van
twee eenmalige uitkeringen. Het gaat hierbij om zo’n
€ 72.000. Zonder deze ontvangsten zou het resultaat
ongeveer € 156.000 negatief zijn en zou het verschil
ten opzichte van de begroting ongeveer € 138.000
bedragen.
Het lagere dan begrote resultaat wordt veroorzaakt
door de hogere personele lasten.
In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de
verschillen tussen realisatie en begroting en tussen
2019 en 2018.

- Kortlopende schulden
De kortlopende schulden bestaan voor 88% uit
salarisgebonden schulden. Dit zijn de nog af te
dragen loonheffing en premies en het nog te betalen
vakantiegeld. Deze schulden worden respectievelijk
eind januari en eind mei betaald.
De kortlopende schulden zijn in totaal € 65.898 hoger
dan op 31 december 2018. De salaris-gebonden
schulden zijn hoger dan in 2018 terwijl het
crediteurensaldo en de overige kortlopende schulden
per saldo lager dan in 2018 zijn.

7.5. Analyse realisatie 2019 versus begroting 2019 en versus realisatie 2018:
Realisatie
2019

Begroting
2019

Verschil

Realisatie
2018

Verschil

2.343.864

2.244.418

99.446

2.240.231

103.633

625

-

625

626

-1

56.289
2.400.778

12.200
2.256.618

44.089
144.160

24.920
2.265.777

31.369
135.001

2.176.735

1.990.431

186.304

2.100.155

76.580

79.653

68.744

10.909

70.671

8.982

Baten
Rijksbijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten

92.548

77.500

15.048

111.900

-19.352

138.268
2.487.204

143.650
2.280.325

-5.382
206.879

152.483
2.435.209

-14.215
51.995

-86.426

-23.707

-62.719

-169.432

83.006

Financiële baten

2.637

6.000

-3.363

3.441

-804

Totaal financiële baten en lasten

2.637

6.000

-3.363

3.441

-804

-83.789

-17.707

-66.082

-165.990

82.201

Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten

Nettoresultaat

De totale rijksbijdragen waren € 99.446 hoger dan
begroot. Dit wordt volledig veroorzaakt door hogere
reguliere bijdragen. In de begroting is uitgegaan van
de normbedragen van het najaar van 2018. Deze
normbedragen zijn in 2019 met ongeveer 3%
verhoogd. Dit zorgde voor een nabetaling van €
29.451 over 2018-2019 en een € 17.847 hogere
subsidie over de maanden augustus tot en met

7.6. Toelichting op staat van baten en lasten
- Rijksbijdragen OCenW
De rijksbijdragen OCenW bestaan uit:
- reguliere subsidies voor personeel, materiële
instandhouding en de subsidie personeel- en
arbeidsmarktbeleid
- overige subsidies OCenW
- doorbetalingen vanuit het samenwerkingsverband
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- Personele lasten
De personele lasten bestaan uit de salarislasten en
de overige personele lasten. Deze lasten waren in
totaal € 186.304 hoger dan begroot en € 76.580
hoger dan in 2018.
In de begroting was uitgegaan van een formatieve
inzet van 31,066 fte. De formatieve inzet is excl.
vervangingen, onder andere door de inzet van de
middelen voor de werkdrukverlichting, gestegen naar
32,67 fte. De salarislasten waren hierdoor hoger dan
begroot. In totaal waren de salarislasten € 91.277
hoger dan begroot. Dit kwam naast de hogere
formatieve inzet (€ 42.089) door de vervangingslasten in verband met ziekte (€ 46.145). Doordat de
stichting eigen risicodrager is, komen alle uitkeringen
voor rekening van de stichting.
De loonkosten zijn vergelijkbaar met de kosten in
2018. De vervangingslasten waren in 2019 lager dan
in 2018. De loonkosten voor de reguliere inzet was
hoger dan in 2018.
De overige personele lasten waren € 47.472 hoger
dan begroot, doordat er meer uitgaven zijn gedaan
voor Arbozorg en nascholing en er in oktober door het
OCenW een bedrag van € 20.000 is ingehouden voor
uitkeringskosten. Deze inhouding betreft een
werknemer die al enkele jaren niet meer in dienst is
bij de werkgever. In verband met gemoedsbezwaardheid komen de uitkeringskosten ten laste
van het bevoegd gezag. Deze inhouding is niet
begroot. Ook heeft er in 2018 zo’n inhouding voor
uitkeringskosten
plaatsgevonden
De
overige
personele lasten waren € 74.942 hoger dan in 2018.
Ook ten opzichte van 2018 is er meer uitgegeven voor
arbozorg en iets minder voor nascholing. In de
overige personele lasten is € 56.142 opgenomen met
betrekking tot nog af te dragen pensioenpremies
vanaf 2012 voor een werknemer. Gedurende deze
periode is verzuimd pensioenpremie af te dragen. Het
bedrag is inclusief de bijdrage van de betrokkene
(conform afspraak met het bestuur). Derhalve volgt in
2020 een naheffing van het ABP.

december. Een deel van deze verhoging zal in
februari 2020 worden ingezet voor de eenmalige
uitkering aan het personeel van 33% van het salaris
van het salaris van januari.
Nabetalingen en hogere normbedragen zijn meestal
bedoeld ter dekking van hogere (salaris)lasten. Bij het
opstellen van de begroting zijn beide nog niet bekend
en ook niet in te schatten, waardoor beide niet
worden begroot.
De hogere reguliere rijksbijdragen worden tevens
veroorzaakt door de ontvangst van een eenmalige
subsidie van € 99.25 per leerling in december. In
totaal ging het om € 43.570. Deze vergoeding is
ontvangen op basis van het “Convenant extra geld
voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020-2021”. Dit
convenant is op 1 november 2019 gesloten en was
derhalve nog niet bekend bij het opstellen van de
begroting 2019. Deze vergoeding zal in februari 2020
worden ingezet voor een eenmalige uitkering aan het
personeel van € 875 per fte.
De aanvullende rijksbijdragen bestonden in 2019
alleen uit de subsidie prestatiebox. Door de verhoging
van de normbedragen was die vergoeding hoger dan
begroot (€ 1.902).
De vergoeding van het samenwerkingsverband is in
2019 € 8.643 lager dan de begroting. Er zijn in 2019
minder arrangementsgelden ontvangen.
De totale rijksbijdragen waren € 103.634 hoger dan in
2018. Deze toename wordt volledig veroorzaakt door
de hogere normbedragen en door de gelden voor
werkdrukmiddelen bij de reguliere rijksbijdragen. In
2018 is er voor vijf maanden geld voor de
werkdrukverlaging ontvangen. In 2019 is er voor 12
maanden geld ontvangen, waarbij het bedrag per
augustus 2019 verhoogd is naar € 225 per leerling.
De overige subsidies waren € 3.650 hoger dan in
2018 door de verhoging van de normbedragen.
De vergoeding van het samenwerkingsverband is in
2019 € 10.850 lager dan in 2018. In 2019 zijn er van
het samenwerkingsverband minder arrangementsgelden ontvangen en geen nabetaling over
voorgaand schooljaar zoals in december 2018.

- Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn € 10.877 hoger dan begroot en
€ 8.950 hoger dan in 2018. In de begroting is geen
rekening gehouden met gerealiseerde uitbreidingsinvesteringen welke eind 2018 en in 2019 zijn
geactiveerd.

- Overige overheidsbijdragen
De gemeentelijke bijdrage bestond net zoals in 2018
uit de vrijval van de ontvangen gemeentelijke
subsidie. Hier was in de begroting geen rekening mee
gehouden.

- Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn € 15.098 hoger dan
begroot en €19.303 lager dan in 2018.
Met name de lasten klein onderhoud zijn hoger dan
begroot. Nadat in 2018 de renovatie is uitgevoerd
waren er nog enkele nagekomen werkzaamheden.
Daarnaast zijn de energielasten en schoonmaaklasten hoger dan begroot. De lagere uitgaven ten
opzichte van 2018 komen met name door de lagere
dotatie aan de voorziening onderhoud.
- Overige lasten

- Overige baten
De overige baten zijn € 44.089 hoger dan begroot en
€ 31.369 hoger dan in 2018.
In 2019 bestaan de overige baten uit verhuurbaten,
opbrengsten donaties en giften, opbrengsten van ’t
Verkennertje en een niet begrote loonkostencompensatie van € 30.690 van BSA. De andere baten
waren hoger dan begroot.
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- Financiële baten en lasten
De rentebaten waren lager dan begroot en lager dan
in 2018. Dit wordt veroorzaakt door de lage
rentestand. In de begroting was door nog
onvoldoende rekening mee gehouden.

De overige lasten bestaan uit administratie- en
beheerlasten, uit lasten inventaris en apparatuur, uit
lasten leer- en hulpmiddelen en uit overige lasten. De
meeste lasten sloten goed aan op de begrote lasten
en de lasten in 2018. In totaal waren de lasten € 484
lager dan begroot. De lasten waren € 9.316 lager dan
in 2018 door lagere lasten voor reproductiekosten.
7.7. Kengetallen
De jaarrekening 2019 geeft de volgende kengetallen:
Kengetal

2019

2018

Signaleringswaarde inspectie

Solvabiliteit 2
Liquiditeit
Rentabiliteit
Kapitalisatiefactor
Weerstandvermogen
Huisvestingsratio

86%
5,27
-3%
70%
70%
5%

89%
6,56
-7%
73%
78%
5%

risico indien lager dan 30%
risico indien lager dan 0,75
risico indien lager dan - 10%
geen waarde vastgesteld
risico indien lager dan 5%
risico indien hoger dan 10%

De kengetallen zijn vergeleken met de signaleringswaarde zoals de onderwijsinspectie hanteert. Met
behulp van de signaleringswaarde bepaalt de
onderwijsinspectie of er mogelijk sprake is van een
financieel risico. De kengetallen van de stichting
voldoen allen aan de signaleringswaarde van de
inspectie.

meebrengen dat het saldo van de inleg kan
verminderen. De tijdelijk overtollige middelen zullen
worden
geplaatst
in
rekening-courant,
op
spaarrekeningen en deposito’s bij banken die
minimaal een A-rating hebben. Verder is het
uitsluitend mogelijk te beleggen in staatsobligaties die
voldoen aan de hiervoor genoemde criteria.
Alleen het private vermogen zal worden gebruikt voor
het belenen van gelden. Leningen zullen uitsluitend
verstrekt
worden
aan
de
binnen
het
samenwerkingsverband van de VBSO gelieerde
stichtingen of verenigingen. In de overeenkomst zal
altijd bepaald worden, dat het beleende bedrag te
allen tijde zonder opgaaf van reden onmiddellijk
opeisbaar is dan wel met inachtneming van een
vooraf overeengekomen opzegtermijn.
De stichting heeft een zeer terughoudend financieel
beleid gevoerd. Er is gebruik gemaakt van
spaarrekeningen. De tegoeden op deze rekeningen
zijn direct opeisbaar. Alle rekeningen zijn
ondergebracht bij diverse onder het garantiestelsel
vallende de banken.

7.8. Investeringen en financieringsbeleid
Het beleid van de stichting is erop gericht om
investeringen, waarvoor geen subsidie van derden
wordt ontvangen, met eigen middelen te financieren.
Gezien de liquide positie van de stichting is er ook
geen aanleiding tot het aantrekken van vreemd
vermogen.
De investeringen van 2019 zijn dan ook met eigen
middelen gefinancierd. Uit de meerjarenbalans die is
opgenomen in de continuïteitsparagraaf blijkt dat de
omvang van de liquide middelen de komende jaren
van voldoende omvang zal zijn om de reguliere
exploitatie, de investeringen en het groot onderhoud
te dekken.

7.10. Continuïteitspargraaf
In deze paragraaf wordt ingegaan op de toekomstige
ontwikkelingen voor de stichting. Hiermee wordt een
beeld gegeven over de continuïteit van de stichting.
Er is geen sprake van majeure investeringen of van
volledige doordecentralisatie van de huisvesting. De
opgenomen meerjarenbegroting heeft daarom
betrekking op de voorgeschreven drie jaar. Er is geen
aanleiding de vooruitblik uit te breiden naar vijf jaar.

7.9. Treasuryverslag
De stichting heeft in 2016 het treasurybeleid
aangepast, waarmee het voldoet aan de nieuwe
regeling beleggen en belenen zoals die per 1 juli 2016
van toepassing is. Er is vastgelegd dat financiële
middelen die van overheidswege of anderszins
beschikbaar
worden
gesteld
met
uiterste
zorgvuldigheid worden beheerd. Deze middelen
zullen nimmer worden gebruikt om te beleggen in
financiële projecten die het risico met zich

Kengetallen
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Realisatie
2018
439

Realisatie
2019
431

Prognose
2020
428

Prognose
2021
443

Prognose
2022
437

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

- Personeel primair proces

26,30

24,60

22,85

22,72

22,59

- Ondersteunend personeel
Totaal personele bezetting

6,30
33,60

7,19
32,79

7,40
31,25

6,91
30,63

6,91
30,50

Aantal leerlingen / Totaal personeel

13,07

13,14

13,70

14,46

14,33

Aantal leerlingen / Onderwijzend pers.

16,69

17,52

18,73

19,50

19,34

Leerling aantallen per 1 oktober
Personele bezetting in FTE
per 31 december
- Bestuur / management

- Toelichting op de kengetallen
De afgelopen jaren kent het leerlingaantal een sterk
wisselend verloop. Sinds 2012 is er echter wel een
vrij stabiele daling zichtbaar. Van 495 leerlingen in
2012 is het aantal leerlingen gedaald naar 431
leerlingen in 2019. De verwachting is dat het
leerlingaantal in de toekomst gaat fluctueren tussen
de 435 en 445 leerlingen.
In schooljaar 2019-2020 is nog gestart met 19
groepen. Gedurende het gehele jaar stromen er
leerlingen in bij de reguliere onderbouwgroepen. Als

gevolg van een daling van het leerlingaantal is het
niet mogelijk om de 19 groepen aan te houden. In de
begroting is aangestuurd op een daling naar 18
groepen. De formatieve inzet neemt daardoor met
ingang van schooljaar 2020-2021 af. Daarnaast zal
met ingang van schooljaar 2021-2022 de formatieve
inzet nog met 0,225 fte worden teruggebracht. In de
meerjarenbegroting is rekening gehouden met 0,7 fte
inzet voor vervanging eigen rekening, omdat de
school eigen risicodrager is voor ziektevervanging.

7.11. Balans
Realisatie
31-12-2018
653.975

Realisatie
31-12-2019
589.763

Prognose
31-12-2020
557.900

Prognose
31-12-2021
518.090

Prognose
31-12-2022
492.734

653.975

589.763

557.900

518.090

492.734

Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

122.800
1.265.932
1.388.732

153.156
1.310.309
1.463.465

115.000
1.326.036
1.441.036

115.000
1.375.910
1.490.910

115.00
1.450.782
1.565.782

Totaal activa

2.042.707

2.053.228

1.998.936

2.009.000

2.058.516

Realisatie
31-12-2018
532.480

Realisatie
31-12-2019
450.879

Prognose
31-12-2020
499.577

Prognose
31-12-2021
517.952

Prognose
31-12-2022
560.779

Bestemmingsreserves

1.241.143

1.238.955

1.191.018

1.180.332

1.169.646

Totaal eigen vermogen

1.773.623

1.689.834

1.690.595

1.698.284

1.730.425

52.147

81.185

74.221

77.221

95.221

Activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa

Passiva
Algemene reserve

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva
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5.371

4.745

4.120

3.495

2.870

211.566

277.464

230.000

230.000

230.000

2.042.707

2.053.228

1.998.936

2.009.000

2.058.516
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Toelichting op de balans
De omvang van de balans zal in 2020 eerst afnemen
en vanaf 2021 onder invloed van de positieve
resultaten weer toenemen.
De komende jaren zullen alleen vervangingsinvesteringen plaatsvinden. De boekwaarde van de
materiële vaste activa zal in vanaf 2020 afnemen
doordat de vervangingsinvesteringen lager zullen zijn
dan de afschrijvingslasten.
De omvang van de vorderingen is lastig te
voorspellen. Deze is afhankelijk van het moment
waarop de afrekeningen worden ontvangen en de
omvang van de vooruitbetaalde kosten. De vordering
op het ministerie zal op 31 december 2020 lager zijn
dan op 31 december 2019 door het lagere
leerlingenaantal van 1 oktober 2019. In de prognose
is daar rekening mee gehouden, de andere
vorderingen zijn op het niveau van 31 december 2019
gehouden.
De omvang van de liquide middelen wordt bepaald
door de wijzigingen bij de andere balansposten en is
daarom als sluitpost berekend. De omvang zal de
komende jaren toenemen.
De resultaten in de meerjarenbegroting zijn in de
meerjarenbalans verwerkt ten laste of ten gunste van

de algemene reserve en de bestemmingsreserves. In
2020 zullen de bestemmingsreserves cao en
nulmeting nul zijn en worden daarmee opgeheven. In
de balans is het bedrag aan afschrijvingen voor het
gebouw, de verbouwingen en het schoolhof
onttrokken aan de private reserve.
De omvang van de voorziening groot onderhoud zal
in 2020 afnemen, doordat er in dit jaar minder
gedoteerd zal worden dan er onttrokken wordt. De
uitgaven voor 2020 betreffen met name schilderwerk.
In 2021 blijft de omvang van de voorziening
onderhoud ongeveer gelijk en in 2022 neemt de
omvang toe. De toevoegingen en onttrekkingen zijn
gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan.
De kortlopende schulden zijn ook zeer lastig te
voorspellen, aangezien de balans een momentopname is. De omvang van de kortlopende schulden
wordt sterk bepaald door het moment waarop de
facturen worden ontvangen en of ze nog voor de
kerstvakantie
kunnen
worden
betaald.
De
salarisgebonden schulden zullen door de lagere
formatieve inzet in 2020 dalen. De andere
kortlopende schulden zijn op het niveau van 31
december 2019 gehouden.

7.12. Staat van baten en lasten

Aantal leerlingen op 1 oktober
Baten
Rijksbijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

Realisatie
2018

Realisatie

2019

Prognose
2020

439

431

428

2.240.231

2.343.864

2.297.608

Prognose Prognose
2021
2022
437
443
2.296.459

2.337.091

626

625

0

0

0

24.920
2.265.777

56.289
2.400.778

14.500
2.312.108

14.501
2.310.960

14.499
2.351.590

2.100.155

2.176.735

2.020.446

1.998.211

2.016.193

70.671

79.621

71.615

70.060

68.256

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten
Totaal financiële baten en lasten
Totaal resultaat

111.900

92.548

79.500

74.500

74.500

152.483
2.435.209

138.268
2.487.204

171.000
2.342.561

161.000
2.303.771

161.000
2.319.949

-169.432

-86.426

-30.453

7.189

31.641

3.441

2.637

500

500

500

3.441

2.637

500

500

500

-165.991

-83.789

-29.953

7.689

32.141

Toelichting op de staat van baten en lasten
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Onderstaande toelichting op de staat van baten en
lasten is een cijfermatige toelichting. Voor de
inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de
inhoudelijke onderdelen van dit bestuursverslag. De
meerjarenbegroting is vastgesteld na goedkeuring
door het toezichthoudend bestuur.

verspreiding van het Covid-19-virus te beperken. Het
effect op de instelling en de vraag of dit op termijn kan
leiden tot continuïteitsproblemen is onduidelijk. De
overheid heeft steunmaatregelen aangekondigd,
echter de exacte uitvoering en uiteindelijke
afwikkeling hiervan is ook nog onduidelijk. Hierdoor
bestaat er een onzekerheid die naar onze inschatting
niet van materieel belang is op grond waarvan gerede
twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van
het geheel van de werkzaamheden van de instelling.
Gezien de bijzondere situatie rondom het Covid-19virus in combinatie met de branche waarin de
instelling zich bevindt en de steun die door de
overheid is uitgesproken, verwachten wij geen
continuïteitsissue op deze grond voor de instelling.
Wij zijn dan ook van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit kunnen worden
gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening
gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de
veronderstelling van continuïteit van de instelling.

De rijksbijdrage is gebaseerd op de bij de kengetallen
opgenomen leerlingaantallen. Door het lagere
leerlingenaantal op 1 oktober 2019 zal de
rijksbijdragen dalen. In 2022 zal de rijksbijdrage door
de toename van het aantal leerlingen in 2021 weer
licht toenemen Er is geen rekening gehouden met
eventuele verhogingen van normbedragen of
nabetalingen. Als de normbedragen worden
verhoogd, dan zal dat ter dekking van eveneens
hogere, nu nog niet bekende, (salaris)lasten zijn.
Er zijn geen gemeentelijke baten begroot.
De overige baten bestaan met name uit verhuuropbrengsten en donaties.
De loonkosten zijn berekend op basis van de
personeelsbezetting. Er is hierbij rekening gehouden
met de jaarlijkse periodieke salarisverhoging van het
personeel dat zich nog niet op de maximale trede van
de betreffende schaal bevindt. De opslag
werkgeverslasten
(inclusief
vakantieen
eindejaarsuitkering)
is
gebaseerd
op
de
gerealiseerde percentages tot en met het derde
kwartaal 2019 met een correctie voor incidentele
factoren en actualiteiten.
De afschrijvingslasten zijn gebaseerd op de in de
administratie aanwezige materiële vaste activa en de
geplande vervangingsinvesteringen. Aangezien
alleen is uitgegaan van vervangingsinvesteringen en
niet alle activa worden vervangen, zullen de
afschrijvingslasten de komende jaren dalen.
De huisvestingslasten zijn gebaseerd op de
historische lasten. Voor 2020 is er nog rekening
gehouden met een dotatie van € 30.000 aan de
voorziening onderhoud. Daarna is er een bedrag van
€ 25.000 begroot. De dotatie is enigszins onzeker
aangezien de gemeente werkt aan een integraal
huisvestingsplan inclusief nieuwbouw voor de school.
De gemeente zal hier naar verwachting in 2020 meer
duidelijkheid over geven.
De overige lasten zijn voor het grootste deel ook
gebaseerd op de historische lasten, waarbij rekening
is gehouden met een bedrag van € 15.000 voor
onvoorziene
uitgaven.
Er
zijn
geen
beleidsvoornemens die maken dat de overige lasten
sterk zullen afwijken van de lasten in de afgelopen
paar jaar.

- Conclusie
Hoewel onzeker zijn wij op dit moment niet van
mening dat de gevolgen van het Covid-19-virus een
materieel negatief effect zullen hebben op onze
financiële conditie of liquiditeit.
- Rapportage aanwezigheid en werking van het
interne risicobeheersings- en controlesysteem
Het bestuur is het bevoegd gezag van één school en
maakt daardoor geen gebruik van een apart
allocatiemodel. De middelen worden daar ingezet
waar zij op dat moment, gezien het beleid, nodig zijn.
De stichting wil verantwoord financieel beleid voeren,
waarmee de financiële middelen worden aangewend
om een zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs
te genereren, zonder dat financiële risico's in de
organisatie ontstaan. De interne beheersing van de
processen binnen de stichting is primair een
verantwoordelijkheid van de het bestuur. Het totale
stelsel van functiescheidingen, autorisaties en
andere maatrelen en procedures ondersteunt het
bestuur bij het beheersen van de processen. De
omvang van de organisatie maakt dat een
functiescheiding niet altijd mogelijk is.
De facturen worden na interne goedkeuring digitaal
aangeboden ter betaling. De betalingen worden
onder een service level agreement verricht door een
extern administratiekantoor. Dit geldt ook voor de
betaling van de salarissen. De wijzigingen in de
benoemingen worden digitaal doorgegeven. De
boekhouding wordt verzorgd door hetzelfde externe
administratiekantoor.

7.13. Overige rapportages
- Gebeurtenissen na balansdatum - COVID-19
Als gevolg van het uitbreken van de Covid-19 crisis is
een onzekere situatie ontstaan. Deze onzekerheid
wordt mede veroorzaakt door maatregelen welke
door de overheid worden ingesteld om de
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Het financiële planningsinstrumentarium bestaat uit
een meerjarenbegroting en een meerjarenformatieplan. De meerjarenbegroting wordt in het najaar
opgesteld en betreft vijf kalenderjaren. Het
bestuursformatieplan wordt in het voorjaar opgesteld
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en betreft de komende vier schooljaren. Via deze
planningsinstrumenten worden de financiële risico's
in beeld gebracht. Op basis hiervan kan worden
besloten of aanpassing van het beleid noodzakelijk is.
Het controlinstrumentarium bestaat uit financiële
tussenrapportages van het administratiekantoor. Op
basis van deze rapportages kan worden bepaald of
de uitgaven conform planning zijn en of bijsturing
noodzakelijk is.
Het financiële plannings- en controlinstrumentarium
maakt
onderdeel
uit
van
het
interne
risicobeheersings- en controlesysteem. Gezien de
omvang van de organisatie is gekozen voor een
beheersings- en controlesysteem van bescheiden
omvang.

Door deze wet kan het lastig worden om korttijdelijke
vervangingen te realiseren door de verplichtingen die
ontstaan nadat iemand een paar keer heeft
ingevallen. Inmiddels heeft er een verruiming
plaatsgevonden voor wat betreft de piekperiode
gedurende de wintermaanden.
- De uitkeringskosten van voormalig personeel
De stichting is gemoedsbezwaard, waardoor de
uitkeringskosten van gewezen personeel voor
rekening van de stichting komen. In verband met de
vele tijdelijke benoemingen kan dit betekenen dat de
komende jaren uitkeringskosten verhaald worden bij
de stichting.
- Schaarste op de arbeidsmarkt
De komende jaren mag gezien de leeftijden van het
personeel natuurlijk verloop worden verwacht. Dit
geldt voor het volledige onderwijs. Voor de komende
jaren wordt schaarste op de arbeidsmarkt verwacht.
Het risico is dat het natuurlijk verloop niet kan worden
opgevangen, doordat bijvoorbeeld voor bepaalde
groepen moeilijker goede leerkrachten kunnen
worden gevonden. Daarnaast geeft dit het risico dat
leerkrachten makkelijker elders een benoeming
kunnen krijgen waardoor er meer verloop is, dat ook
moet worden opgevangen in kwantitatieve en
kwalitatieve zin.

Met de inrichting van het interne risicobeheersingsen controlesysteem wordt voorkomen dat er
onrechtmatig wordt gehandeld. Daarnaast wordt
ervoor gezorgd dat er een goed beeld is van de
financiële situatie.
Het bestuur heeft geen plannen om het interne
risicobeheersings- en controlesysteem te wijzigen.
7.14. Risicomanagement
De stichting kent nog geen gestructureerd
risicomanagement. Het risicomanagement bestaat uit
diverse onderdelen die nog geen geïntegreerd geheel
vormen.
De stichting is gemoedsbezwaard, waardoor voor het
afdekken van de risico's het beheersen van de risico's
van groot belang is in combinatie met voldoende
eigen vermogen om het risico af te dekken.
Het interne risicobeheersing- en controle systeem
bestaat voor het financiële deel uit de plannings- en
controlinstrumenten zoals weergegeven bij de
belangrijkste elementen uit het financiële beleid.
Daarnaast is er sprake van regelmatige evaluatie van
de beleidsplannen en de realisatie daarvan.

- Nieuwe bekostigingssystematiek
Er zijn plannen de bekostigingssystematiek verder te
vereenvoudigen. De PO-raad heeft uitgerekend wat
dit per school en bestuur zou betekenen op basis van
het leerlingenaantal van 1 oktober 2018. Voor de
stichting zou dit op basis van de gegevens van 1
oktober 2018 een verhoging van de rijksbijdragen met
€ 94.000 betekenen. Dit wordt veroorzaakt door de
lage gemiddelde gewogen leeftijd van het personeel
van de school. Bij een stijging van de gemiddelde
gewogen leeftijd zal het voordeel kleiner worden. In
de begroting is geen rekening gehouden met
mogelijke
hogere
inkomsten.
De
nieuwe
bekostigingssystematiek gaat, indien goedgekeurd
door de eerste en tweede kamer, gelden in 2023.

Als belangrijkste risico's worden gezien:
- Het ziekteverzuim
De stichting is gemoedsbezwaard, waardoor
veranderingen in het ziekteverzuim gelijk gevolgen
heeft voor de financiën. Een stijging van het
ziekteverzuim heeft mogelijk ook gevolgen voor de
verplichtingen, zie hiervoor het risico bij Wet werk en
zekerheid en uitkeringskosten.

- Nieuwe regelgeving voor verwerking voorziening
groot onderhoud
De manier waarop de omvang van de
onderhoudsvoorziening moet worden bepaald, wordt
mogelijk aangepast. Dit kan betekenen dat een
hogere toevoeging nodig is of mogelijk een
eenmalige extra dotatie.

- De Wet werk en zekerheid
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8. Intern toezicht

Ook in het jaar 2019 heeft het schoolbestuur zijn
toezichthoudende taak uitgeoefend.
In 2019 is tweede voorzitter I. de Jong overleden en
is W. Versluis afgetreden als toezichthouder. Nieuw
benoemde toezichthouders zijn A.C. van Bochove en
J. Hoogendoorn.
Naam
N. Verdouw
A.C. van Bochove
L.H. Eits
W. de Groot
J. van Holst (jr)
J. Hoogendoorn

8.1. Organisatie intern toezicht
De hierna te noemen personen zijn in 2019
toezichthouder geweest (situatie 31-122019). Er is een verdeling met betrekking tot
de portefeuilles van de toezichthouders.:

Functie
Toezichthoudend bestuurslid / Interim voorzitter THB
Toezichthoudend bestuurslid
Toezichthoudend bestuurslid
Toezichthoudend bestuurslid / secretaris THB
Toezichthoudend bestuurslid
Toezichthoudend bestuurslid

8.4. Verslag uitvoering taken
De toezichthouders hebben hun mening gegeven
over o.a. de begroting, de tussentijdse resultaten en
de jaarrekening van de school. Daarnaast zijn de
identeitsgebonden agendapunten aan de orde
geweest. Toezicht is gehouden op het bestuursbeleid
met betrekking tot benoeming van het personeel en
de toelating van leerlingen.
Ook werd toegezien op de resultaten van het
onderwijs aan de hand van de Cito-eindtoets die in
groepen 8 wordt afgenomen en de tussentijdse
resultaten van de groepen 3 t/m 8.
Met betrekking tot de kwaliteitszorg wordt periodiek
toezicht gehouden op de uitkomsten van leerlingenquêtes en personeels-tevredenheidspeilingen en
evaluaties.

Evaluatie doel 2019:





Domein(en)
Onderwijs
Identiteit
Huisvesting
Communicatie
Financiën / Personeel
Huisvesting

Verder effectueren van de processen rondom
scheiding bestuur en toezicht- gedeeltelijk
gerealiseerd, maar blijft punt wat nog verdere
aandacht behoeft
Zoeken naar gestructeerde en inhoudelijk
zorgvuldige afstemming met de Adviesraad –
gerealiseerd

Doelstelling voor 2020:
 Verder effectueren van de processen rondom
scheiding bestuur en toezicht.
 Duidelijke verdeling korte- en lange termijn
doelen

8.5. Resultaten m.b.t. strategisch beleid
Het intern toezicht is van mening dat in 2019 een
duidelijke bijdrage is geleverd aan het realiseren van
de doelstellingen zoals opgenomen in het strategisch
beleidsplan.

8.2. Overlegmomenten
De toezichthouders hebben in 2019 zes keer
vergaderd synchroon aan het overleg met de
bestuurders. De toezichthouders zijn, daar waar
nodig en wenselijk, correct en volledig door het
bestuur geïnformeerd.
De agenda en notulen van de vergaderingen van
toezichthouders zijn duidelijk gescheiden van die van
de vergadering van bestuurders.
8.3. Code goed bestuur
Bij de uitoefening van het intern toezicht is onder
andere de door het schoolbestuur vastgestelde code
goed bestuur gehanteerd.
Daarnaast vervullen de toezichthouders, vanwege de
aanwezige expertise, een klankbordfunctie voor de
bestuurders.
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