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Inleiding 
 
L.S., 
 
Als u dit verslag leest, dan ligt het jaar 2019 al weer enkele maanden achter ons. Het 
onderwijs aan onze kinderen mocht onder het voorzienig bestel van de Heere nog zijn 
voortgang hebben. Onderwijs gegrond op Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid. 
Maar ook onderwijs waarbij we naar kennis en vermogen het onderwijsaanbod afstemmen 
op behoeften van de leerlingen: Passend Onderwijs. De wijze waarop we dit praktisch 
vormgeven is vastgelegd in ons Ondersteuningsplan. We maken als school deel uit van het 
Landelijk Reformatorisch Samenwerkingsverband ‘Berséba’. Samen met deze vereniging 
zorgen wij voor het passend onderwijs op onze school.  
 
In het hoofdstuk ‘Taken en bevoegdheden van bestuur en directie’ wordt de 
bestuursstructuur toegelicht.  
 
In het voorliggende verslag kunt u in het hoofdstuk “Algemeen” lezen over de grondslag van 
de school, de onderwijsvisie, de ontwikkeling van leerlingaantallen en de schoolorganisatie. 
In het hoofdstuk identiteit leest u iets over een aantal actuele ontwikkelingen en de wijze 
waarop we hiermee zijn omgegaan. 
In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de bevordering, de bewaking en de toetsing 
van de kwaliteit van het onderwijs en de gerealiseerde opbrengsten.  
Vervolgens worden nog enkele zaken vermeld over het personeel, de huisvesting en de 
communicatie met ouders en andere geledingen.  
 
In januari 2013 is door het bestuur een beleidsrijke meerjarenbegroting opgesteld met als 
doel om zichtbaar te maken dat de (te) grote financiële buffer zou worden afgebouwd. We 
kunnen constateren dat het genomen besluit (bovenformatieve inzet personeel) inmiddels 
heeft geleid tot het gewenste resultaat. Door een daling van het leerlingaantal in 2015 was 
het zaak om in de komende jaren de extra personele inzet af te gaan bouwen. Echter door 
de extra middelen in het kader van de werkdrukverlaging is dat nu niet aan de orde. We 
benutten nu onze ‘boventallige’ personele inzet om extra ondersteuning te kunnen bieden op 
de werkvloer: ‘meer handen in de klas’.  
 
Niet onvermeld mag blijven dat ook in 2019 het ziekteverzuim onder het personeel laag is 
geweest, ondanks dat er sprake was van een stijging ten opzichte van 2018. Onze school ligt 
met 2,24% ziekteverzuim in 2019 ruim onder het landelijk gemiddelde. 
In 2019 is er ook een wijziging gekomen in de directe aansturing van de school. Na de 
pensionering van de directeur en het vertrek van de adjunct-directeur is er sprake van een 
aansturing door teamleiders (onderbouw, bovenbouw en zorg) en ligt de algehele leiding bij 
een nieuw benoemde directeur-bestuurder.  
 
Alles overziende is er alle reden tot dankbaarheid. Dagelijks mochten de schooldeuren open 
gaan en kwamen en gingen honderden leerlingen langs de gevaarvolle wegen en mocht het 
onderwijs aan onze kinderen zijn voortgang hebben. Voor rampen en ongelukken zijn we ook 
in 2019 bewaard gebleven. 
 
 
Rhenen, mei 2020 
 
 
C. Jansen  
Directeur-bestuurder 
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Algemeen 

 
Grondslag 
De Stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, zoals 
daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van 
Enigheid (te weten de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de 
Dordtse Leerregels) zoals deze zijn vastgesteld op de Nationale Synode, gehouden te 
Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. 
De Stichting en de van haar uitgaande school maakt gebruik van de getrouwe overzetting 
van de Heilige Schrift uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal volgens het besluit 
van voornoemde synode, met uitsluiting van elke andere vertaling, zomede van de 
Psalmberijming van Petrus Datheen en van 1773, met uitsluiting van elke latere berijming. 
 
Kernopdracht 
We beschouwen het als de kernopdracht van de school de haar toevertrouwde kinderen in 
overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te leiden, 
te vormen en hulp te verlenen en daarmee de grondslag te leggen voor het volgen van 
aansluitend voortgezet onderwijs. Zij hoopt hiermee te mogen bereiken dat de kinderen hun 
taak en hun opdracht in kerk, gezin en maatschappelijke samenleving zoeken te vervullen 
naar de eis van Gods Woord. 
 
Mens- en kindbeeld 
Op grond van Schrift en belijdenis belijden wij dat de mens is geschapen om tot Gods eer te 
leven. Daartoe schiep God de mens naar Zijn beeld: in ware kennis, gerechtigheid en 
heiligheid. In de zondeval is de mens moed- en vrijwillig van God afgevallen. Daardoor is de 
mens uit zichzelf onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Toch blijft God de eis 
handhaven dat de mens tot Zijn eer moet leven. God heeft in Christus voor Zijn 
uitverkorenen een weg willen ontsluiten om door wedergeboorte en bekering met Hem 
verzoend te worden. Alleen dan kan de mens op aarde in beginsel en in eeuwigheid 
volmaakt tot Gods eer leven. 
 
Opvoeding en onderwijs 
De eerste en uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding berust bij de ouders. 
Hoewel opvoeding en onderwijs een geheel vormen en optimaal op elkaar afgestemd dienen 
te zijn, is de opvoeding met name een zaak van de ouders, terwijl de school in de eerste 
plaats onderwijsinstituut is. 
Het is de taak van de kerkelijke overheid, hetzij direct of indirect, erop toe te zien dat het op 
school gegeven onderwijs in overeenstemming is met de belijdenis der kerk. 
Deze verbondenheid van gezin, school en kerk is bepalend voor de plaats van de school met 
betrekking tot alle buitenschoolse voorzieningen, met name zoals deze door de overheid 
geboden worden in de verzorgingsstructuur. 
 
Opvoeden  
Opvoeding is (c.q. moet zijn) een opvoeding uit het geloof, naar Gods Woord, tot Gods eer, 
tot heil van Christus' gemeente en tot welzijn van de naaste. Het is een doelbewust, 
genormeerd, opzettelijk en verantwoordelijk leiding geven en hulp verlenen aan een 
onvolwassene, totdat deze zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de levenstaken 
zelfstandig kan en mag dragen 
De opvoeder -en dus ook de leerkracht- is door God met gezag bekleed. De verhouding 
opvoeder - opvoedeling wordt genormeerd door het vijfde gebod. Opvoeding moet gestalte 
krijgen vanuit gebed en liefde, zich openbarend in verantwoordelijkheidsgevoel en gezag, 
waardoor opvoedingsmiddelen als het woord, het voorbeeld en de tucht waarde krijgen. 
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Onderwijzen 
Gezien ons uitgangspunt dat onderwijs en opvoeding onlosmakelijk aan elkaar verbonden 
zijn sluit het onderwijs dan ook aan op en ligt in het verlengde van de opvoeding in het gezin 
en is onder meer gericht op de overdracht van normen en waarden. 
In ons onderwijs heeft de leerkracht een centrale rol. Hij dient identificatiefiguur te zijn, draagt 
kennis over en begeleidt leerlingen bij het proces van kennisverwerving. 
We vinden het belangrijk dat leerlingen leren samenwerken en dat elke leerling op zijn eigen 
niveau kan functioneren en presteren. 
We zijn het als christelijke school aan onze grondslag verplicht kwalitatief goed onderwijs te 
bieden. De mate van die kwaliteit is slechts beperkt meetbaar, omdat een aantal essentiële 
factoren niet te kwantificeren zijn. 
 
Koersuitspraken 
Het bestuur en de directie van de Eben-Haëzerschool heeft nagedacht over de strategische 
koers voor de schoolplanperiode 2019-2023. Dit heeft geleid tot een aantal Koersuitspraken 
die richtinggevend zijn voor het onderwijs en tevens de bestuurlijke visie verwoorden, als 
kaders waarbinnen het management en het team het onderwijs en de leerlingenzorg vorm en 
inhoud geven in hun jaarplannen. 
 
In ons onderwijs: 

· staan het Woord en de Tien Geboden blijvend centraal; 
· zien we kinderen als zondige, niet-maakbare schepselen, die echter wel de 

verantwoordelijkheid hebben om het goede te doen; 
· zien we leerkracht en leerlingen beiden als reizigers op weg naar de eeuwigheid; 
· zien we dienstbaarheid als een belangrijke kernwaarde, zowel voor de leerkracht als 

voor de leerling; 
· willen we leerlingen kennis overdragen en heeft de leerkracht een belangrijke taak 

om te ‘onderwijzen’; 
· zien we de leerkracht als een zeer belangrijke spil in het onderwijsleerproces; 
· zien wij de leerkracht als een professional, die spreekt met gezag vanuit een 

liefdevolle houding; 
· heeft de leerkracht een belangrijke rol om de aangeboden kennis door de leerling zelf 

te laten toepassen en te laten verwerken; 
· zien we leren tevens als een (sociaal) interactieproces tussen leerkracht en leerling 

en tussen leerlingen onderling; 
· zorgen we voor een goed pedagogisch klimaat: iedere leerling mag er zijn; 
· hebben wij oog voor sociale vorming en vaardigheden van leerlingen; 
· zorgen we voor kwalitatief onderwijs, waarin we een balans zoeken tussen kennis, 

vaardigheden en vorming; 
· willen we de talenten van onze kinderen optimaal ontplooien; 
· verwachten we van onze leerkrachten een open leerhouding en een zichtbare 

attitude om te werken aan deskundigheidsbevordering; 
· mogen leerkrachten fouten maken; 
· hebben we oog voor draagvlak en draaglast bij het team. 

 
In ons zorgaanbod: 

· zien we de school als een gemeenschap waar ook kinderen met zorgbehoeften een 
plaats hebben; 

· zijn wij er voor onze kinderen, van onze gezindte; 
· bekijken we wat goed is voor het kind en staat het belang van het kind centraal; 
· proberen we zo lang mogelijk op onze school te voorzien in de zorgbehoefte van de 

leerling, mits aan de basisvoorwaarden van veiligheid en welbevinden wordt voldaan 
voor de leerling zelf, de leerkracht en de groep; 
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· zien wij de leerkracht als de (eerste) eigenaar van de zorg voor het kind, maar tevens 
als een verantwoordelijkheid voor het hele team; 

· verwachten wij van onze leerkrachten dat zij de nodige expertise en vaardigheden 
ontwikkelen om de wettelijke opdracht van passend onderwijs waar te maken; 

· verwachten wij van onze leerkrachten dat zij open staan voor het vragen naar of 
aannemen van interne of externe hulp/begeleiding/kennis. 

  
Ambities 
Rekening houdend met de koersuitspraken van het bestuur en de resultaten van analyse en 
duiding door directie, interne begeleiders en team, zijn de onderstaande ambities opgesteld. 
 

1 Activerend en uitdagend lesgeven  
We borgen en verdiepen het activerend en uitdagend lesgeven 
 

2 Deskundig in het omgaan met ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ *  
De leerkrachten zijn deskundig om in samenwerking met anderen binnen en buiten de 
school te zorgen voor een goede ondersteuning van leerlingen met specifieke 
behoeften op het gebied van gedrag 
 

3 ‘Passend’ onderwijs voor alle leerlingen * 
Voor alle leerlingen uit onze achterban willen we (binnen de aangegeven grenzen) 
een passend leerstofaanbod realiseren. 
 

4 Verder werken aan (gedeeld) eigenaarschap 
We werken gemotiveerd en collegiaal samen aan goed onderwijs voor onze leerlingen 
 

5 Actueel (leerstof)aanbod  
We bieden een uitdagend en actueel onderwijsaanbod 
 

* Ook als ambitie opgenomen in het Schoolondersteuningsprofiel. 
 
 
Strategische doelen 
Kwaliteitszorg 

 De school zorgt systematisch voor behoud en verbetering van de kwaliteit van haar 
onderwijs 

 De voorwaarden voor zorg en kwaliteit zijn aanwezig 
 
Leerstofaanbod 

 Het leerstofaanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs 
 
Onderwijstijd 

 De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich de leerinhouden eigen te maken 
 
Didactisch handelen 

 De identiteit van de school is zichtbaar in de schoolorganisatie en in het dagelijks 
handelen van de personeelsleden 

 De leerlingen spelen een actieve en zelfstandige rol binnen de onderwijsactiviteiten 
 De leraar stemt het onderwijsproces af op de onderwijsbehoefte van de leerlingen 
 Het didactisch handelen van de leraren ondersteunt het leren van de leerlingen 
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Schoolklimaat 
 Het pedagogisch handelen van de leraren leidt tot een fysiek en psychisch veilige en 

ondersteunende leeromgeving 
 De sfeer op school is veilig en ondersteunend voor de leerlingen 
 

Zorg en begeleiding 
 De leerlingen ontwikkelen zich naar verwachting 
 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat mag worden 

verwacht 
 
Communicatie 

 De school heeft functionele overlegstructuren, die ondersteund en geoptimaliseerd 
worden door een professionele overlegstructuur 

 De school onderhoudt functionele externe contacten 
 De school onderhoudt functionele contacten met ouders en verzorgers 

 
Personeelsbeleid 

 De school werkt continu en gericht aan deskundigheidsbevordering van de 
teamleden 

 De schoolleiding geeft op een adequate manier onderwijskundig leiding aan de 
schoolorganisatie en bezit daarvoor de benodigde deskundigheid en de benodigde 
relationele en sociale vaardigheden 

 
Inzet van middelen 

 De inzet van personele en materiële middelen is doelmatig 
 

Administratie en procedures 
 De school voert een overzichtelijke administratie en beschikt over functionele 

schoolprocedures 
 
Bovengenoemde doelstellingen worden in een cyclisch systeem van vier jaren gecheckt. 
Indien daartoe aanleiding is, wordt actie ondernomen.  
Speerpunt is momenteel het verder praktisch vormgeven van de doelstellingen van het 
Passend Onderwijs. We zijn bezig om ons beleid met betrekking tot onze meer- en hoger 
begaafde leerlingen vast te stellen en dit praktisch te implementeren. Daarnaast investeren 
we in het op de juiste wijze omgaan met leerlingen met een specifieke gedragsbehoefte. 
 
Onderwijsvisie 
De onderwijskundige visie van onze school kan samengevat worden in het motto Funda-
menteel Leren.  

1. In de eerste plaats geven we hiermee aan dat ons onderwijs gefundeerd dient te zijn 
op Gods Woord en de belijdenisgeschriften van de kerk. Dat houdt in dat de 
leerlingen onderwezen worden in Gods Woord en de grondwaarheden van de zuivere 
leer, opdat onder meer een hecht godsdienstig en moreel fundament gelegd wordt 
voor het toekomstig functioneren in kerk en maatschappij.  

2. In de tweede plaats brengen we met het motto tot uitdrukking dat we het belangrijk 
vinden dat we in het basisonderwijs de leerlingen fundamentele kennis voor hun 
toekomstig maatschappelijk functioneren bijbrengen. Dat betekent dat we in ons 
onderwijs veel aandacht geven aan (begrijpend) lezen, taal en rekenen en waarde 
hechten aan parate kennis. 

3. In de derde plaats geven we met het motto Fundamenteel Leren aan dat we waarde 
hechten aan het leren van fundamentele sociale vaardigheden om als lid van een ge-
meenschap dienend bezig te kunnen zijn. 
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Bewuste keuze 
Genoemde identiteit en bijbehorende leefwijze zijn tegelijk de redenen waarom veel ouders 
uit de reformatorische bevolkingsgroep heel bewust juist voor onze school kiezen en waarom 
wij vanuit de wijdere omgeving kinderen aangemeld krijgen. 
Deze ouders zien dat de grondslag van de school en de uitwerking daarvan in de praktijk 
overeenkomen met datgene wat zijzelf voorstaan en wat in hun kerk voorgestaan wordt. Zij 
hechten voor hun jonge kinderen aan eenheid binnen kerk, gezin en school. 
Sterker nog: zij zien dat de grondslag van onze school en de uitwerking ervan geheel in de 
lijn liggen van wat zij beloofd hebben, toen hun kind(eren) in de kerk gedoopt werd(en). Zij 
hebben voor Gods aangezicht ‘ja’ gezegd op de vraag: ‘Belooft gij dat gij dit kind in de 
zuivere leer, naar uw vermogen, zult onderwijzen, doen en helpen onderwijzen?’ en dat 
weegt hun heel zwaar. 
 
Ontwikkeling leerlingaantallen 
Het leerlingaantal schommelt vanaf 2015 tussen de 360 tot rond de 390. Per 1 oktober 2019 
telden we 362 leerlingen. De verwachting is dat het leerlingaantal zal gaan stabiliseren rond 
de 350 leerlingen. Er zijn wat ontwikkelingen in ons voedingsgebied, waarbij een mogelijk 
nieuw te starten school consequenties zal hebben voor ons leerlingaantal. In de 
onderstaande grafiek ziet u een overzicht van de leerlingaantallen van de laatste vijf jaren: 
 
Verloop leerlingaantal  

Onderstaande overzichten laten de ontwikkeling zien van het leerlingaantal van de 
afgelopen jaren en (de verwachting) van de komende jaren. 
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Geografische herkomst van de leerlingen 
De herkomst van onze huidige leerlingen is als volgt: 
 

 
 
 
Kerkelijke achtergrond van de leerlingen 
Doordat we veel waarde hechten aan de identiteit van onze school, hebben we ons eigen 
aannamebeleid. Met elke ouder wordt ter kennismaking een gesprek gevoerd, waarbij een 
aantal items uit onze identiteitsverklaring aan de orde komen. Voorwaarde voor toelating van 
de leerling is het ondertekenen van de identiteitsverklaring door de ouders. Dit is dan ook de 
verklaring voor het feit dat onze ouders/leerlingen afkomstig zijn uit de kerken van de 
zogenaamde rechterflank van de Gereformeerde gezindte. In onderstaande grafiek ziet u 
een overzicht van de herkomst naar kerkelijke achtergrond: 
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De kerkelijke gemeenten waaruit we onze leerlingen betrekken, verstrekken ons jaarlijks de 
gegevens van geboren kinderen in de kerkelijke gemeente. Dit gegeven gebruiken we als 
school voor de prognose van onze leerlingaantallen voor de eerstkomende vier jaren. Verder 
dragen de kerken financieel bij in de kosten die we maken voor het leerlingenvervoer uit de 
regio. Om het jaar brengen afgevaardigden van kerkelijke gemeenten een bezoek aan de 
school. Tijdens dit bezoek worden ook klassenbezoeken afgelegd.  
 
 
Organogram van de schoolorganisatie 
Vanaf 2019 functioneren naast de directeur-bestuurder teamleiders van onderbouw, en zorg. 
Voor de functie teamleider bovenbouw was er een vacature maar besloten is dat de directeur 
deze taak voorlopig op zich neemt. Die teamleiders nemen een deel van de eerdere 
(adjunct)directietaken op zich en daarmee komen verantwoordelijkheden en een aantal 
werkzaamheden ‘lager’ in de organisatie te liggen. Samen met de directeur-bestuurder 
vormen ze het management-team. Dit managementteam zal vanaf 2020 worden 
ondersteund door een managementassistente. 
 

 
 
 
 
Toezicht- en Bestuursmodel 

 
Inleiding 
Het bestuur van de Eben-Haëzerschool heeft in 2006 gekozen voor een bestuursconcept 
met de omschrijving ‘beleidsvormend bestuur’. De kern hiervan was een bewuste 
ontmenging van de rol en de taken van het bestuur en het management. Het bestuur hield 
zich op een meer strategisch niveau bezig met het beleid. Het bestuur stelde de kaders vast 
voor beleid en zag erop toe dat (uitgevoerd) beleid past binnen deze kaders. Hierbij 
concentreerde het bestuur zich op:  
 

 Het bepalen van de kaders op gebied van identiteit, en de monitoring hiervan 
 Het bepalen van de kaders op financieel gebied, en de monitoring hiervan 
 Aannamebeleid van personeelsleden en kinderen 
 Kwaliteit van onderwijs 

 
Om daadwerkelijk vanuit deze visie op besturen te opereren werd het “strategisch 
bestuursbeleidskader” opgesteld. Hierin stonden de kernpunten van het beleid voor de 
komende jaren. De vertaling naar beleid voor de organisatie, en de uitvoering van het beleid 
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op operationeel niveau werd opgedragen aan de directie. De directeur was in de opzet van 
het beleidsvormende bestuursconcept ‘opdrachtnemer’ van het bestuur. Zijn taken en 
bevoegdheden werden vastgelegd in het strategisch bestuursbeleidskader. 
 
Nieuwe wetgeving 
Vanaf 1 augustus 2011 is nieuwe wetgeving van kracht met betrekking tot een meer 
expliciete scheiding van ‘besturen’ en ‘toezicht houden’. Dit betreft de Wet Goed Onderwijs 
Goed Bestuur. Dit impliceert dat een volgende stap wordt gezet op het pad dat in 2006 al 
werd ingezet. In 2006 werden bestuur en management duidelijker gescheiden, nu zal er een 
sterkere scheiding moeten komen tussen ‘besturen’ en ‘toezicht houden’. 
Kort samengevat kunnen deze functies als volgt onderscheiden worden (bron: wettekst & 
memo VBSO 28-9-2010 ‘Taken toezichthouders en bestuurders’) 
 
Bestuur 
 

1. Instandhouding school en beheer ervan 
2. De aansturing van de dagelijkse gang van zaken en de algemene leiding van de 

school 
3. De realisatie van doelstellingen 
4. De vaststelling van de daarvoor noodzakelijke ambitie en visie en de bijbehorende 

strategie 
5. Het organiseren van de nodige financiële middelen en het beheren van het vermogen 
6. Vastgestelde doelen invullen en implementeren van taken en bevoegdheden die hun 

krachtens mandaat of delegatie zijn opgedragen (e.a.a. binnen het door de 
bestuurders vastgestelde beleid) 

 
Toezicht 
 

1. Goedkeuren begroting 
2. Toezicht op rechtmatige verwerving en besteding van middelen 
3. Toezien op naleven door zowel het toezichthoudend bestuur als de directeur van 

wettelijke verplichtingen alsmede de Code Goed Bestuur 
4. Goedkeuren van jaarverslag en strategisch beleidsplan. Afleggen verantwoording 

eigen taakuitoefening 
5. Benoemen en ontslaan bestuurders in de zin van de wet 
6. Vaststelling bezoldiging conform CAO 
7. Aanwijzen accountant 

 
Gekozen toezicht- en bestuursmodel 
Het bestuur heeft zich samen het de directeur uitgebreid bezonnen op de diverse modellen 
die gekozen kunnen worden om invulling te geven aan de wettelijke verplichting tot scheiding 
van bestuur en toezicht. Hierbij is gebruik gemaakt van diverse publicaties en zijn 
voorlichtingsbijeenkomsten bijgewoond van de VGS en de VBSO. Tevens zijn onze 
opvattingen ter toetsing voorgelegd aan de VBSO alsook aan de dr. Harm Klifman van het 
adviesbureau Van Beekveld & Terpstra. 
Bij de keuze van een model hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld: 

- We willen serieus invulling geven aan de wettelijke plicht tot scheiding tussen 
besturen en toezicht houden 

- Onze school heeft een duidelijke levensbeschouwelijke grondslag  
- Het huidige bestuur vindt de continuïteit van de identiteit van groot belang en wil 

daarvoor ook verantwoordelijkheid blijven dragen 
- Onze directeur geeft al in hoge mate zelfstandig vorm aan het beleid en het 

dagelijks aansturen van de school 
- Er is sprake van een grote mate van onderling vertrouwen tussen het huidige 

bestuur en de huidige directie 
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- We zijn een middelgrote éénpitter, met een voorkeur voor een eenvoudig, 
transparant en slagvaardig organisatiemodel 
 

 
Op basis van deze overwegingen is gekozen voor de scheiding van bestuur en toezicht op 

basis van mandaat. 
Het bestuur wordt daarmee een ‘toezichthoudend bestuur’, de directeur wordt de facto 

‘bestuurder’ van de school. 
 
Code Goed Bestuur 
Het toezichthoudend bestuur heeft gekozen voor de Code Goed Bestuur 2010 van de PO-
raad als de te volgen code voor goed bestuur van de Eben-Haëzerschool. 
Als nadere uitwerking van de uitgangspunten van de gedragscode geldt nog het volgende: 

 Toezichthoudende bestuursleden erkennen dat zij het bestuur als geheel 
representeren, met dien verstande dat zij niet in de positie verkeren individueel 
verantwoording te moeten afleggen aan één of andere belangengroep daarbinnen; 

 Toezichthoudende bestuursleden zijn niet zelf lid of medewerker van een andere 
organisatie met conflicterende belangen; 

 Toezichthoudende bestuursleden hebben geen zakelijk belang in de school tenzij op 
basis van openbare procedures, zonder bijzondere bevoordeling of voorkennis; 

 In geval een besluit moet worden genomen dat een toezichthoudend bestuurslid voor 
een belangenconflict plaatst, onthoudt deze zich van inbreng en stemming, bij 
voorkeur door tijdens de bespreking en besluitvorming het overleg te verlaten; 

 Toezichthoudende bestuursleden onthouden zich van uitspraken naar derden over 
hun individuele beoordeling van de directie en/of ander personeel in de organisatie; 

 Toezichthoudende bestuursleden respecteren de vertrouwelijkheid van gevoelige 
informatie. 

 
Het profiel van het toezichthoudend bestuur 
De statuten van de Eben-Haëzerschool te Rhenen bepalen dat het bestuur gevormd wordt 
door een meerderheid van leden van de (kerkenraad) van de Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland (te Rhenen). Het toezichthoudend bestuur realiseert zich dat ook kinderen van 
ouders uit andere kerkelijke gemeenschappen de school bezoeken, en streeft er daarom 
naar voldoende contact te hebben met de gemeenschap waarvoor de school functioneert. 
De informatie uit deze gemeenschap die voor de school relevant is, mag niet aan de 
aandacht van het bestuur ontsnappen.  
Er moet op gelet worden bij de samenstelling van het toezichthoudend bestuur dat het putten 
uit deze informatiebron gewaarborgd is. Ook is het van belang dat de maatschappelijke 
omgeving van de organisatie volledig tot zijn recht komt doordat de toezichthouders in 
netwerken zitten waar zij de beleidsmatig interessante informatie kunnen opdoen.  
Voor het houden van toezicht is het noodzakelijk dat de verschillende beleidsterreinen 
binnen en door het toezichthoudend bestuur vertegenwoordigd worden: identiteit, personeel, 
huisvesting, financiën en onderwijs. Het toezichthoudend bestuur dient ook algemeen 
bestuurlijke deskundigheid in huis te hebben.  
Bij de samenstelling van het toezichthoudend bestuur wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de bovengenoemde zaken. 
 
Benoeming toezichthoudende bestuurders 
De wijze waarop de toezichthoudende bestuurders worden benoemd ligt vast in de statuten. 
De kwaliteit van deze toezichthoudende bestuurders is van invloed op het bestuurlijk 
opereren. Bij de benoeming wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de specifieke 
deskundigheid die de kandidaten meebrengen.  
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Functionele eisen en deskundigheden en bekwaamheden 
De bijzondere taken van een aantal toezichthoudende bestuurders stellen uiteraard 
aanvullende eisen aan de kandidaten die binnen het bestuur deze functies gaan vervullen. 
Het zal dan vooral gaan om de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Voor het opstellen van het profiel van deze toezichthouders kan desgewenst ook gebruik 
worden gemaakt van omschreven deskundigheden en bekwaamheden. Hierbij zij opgemerkt 
dat niet alle deskundigheden en bekwaamheden van iedere toezichthouder worden 
verwacht, maar dat het toezichthoudend bestuur ernaar streeft deze deskundigheden en 
bekwaamheden zoveel mogelijk in het toezichthoudend bestuur als geheel aanwezig te laten 
zijn.  
Het toezichthoudend bestuur streeft ernaar m.b.t. de volgende onderwerpen 
deskundigheden en bekwaamheden binnen het toezichthoudend aanwezig te laten zijn: 
 Algemene bestuurlijke deskundigheid 
 Financiën; 
 Huisvesting; 
 Personeelsbeleid; 
 Onderwijsinhoudelijk; 
 Informatie- en communicatietechnologie  

 
De verantwoording aan en van het toezichthoudend bestuur 
a. Directie aan het toezichthoudend bestuur 
De directie legt verantwoording af in de vorm van managementrapportages. Dit gebeurt 
systematisch in de vorm van verslagen (indien mogelijk) met kengetallen, en ad-hoc bij 
onvoorziene omstandigheden. Het toezichthoudend bestuur formuleert over welke 
kengetallen het geïnformeerd wenst te worden. Zie hiervoor het onderdeel 
managementrapportage. 
 
 
 
b. Toezichthoudend bestuur aan de overheid en de achterban 
Het toezichthoudend bestuur legt verantwoording af door het publiceren van een jaarverslag. 
In dit jaarverslag zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve factoren opgenomen. Ook worden 
een aantal verantwoordingsgegevens jaarlijks in de schoolgids verwerkt. Tevens legt het 
toezichthoudend bestuur horizontale verantwoording af, onder meer door het beleggen van 
informatie-bijeenkomsten voor belanghebbenden, waaronder kerken. 
  
De evaluatie van het bestuurlijk functioneren  
Het toezichthoudend bestuur bouwt elk jaar een vast evaluatiemoment in om het eigen 
functioneren en dat van de directie te evalueren. Dit moment is opgenomen in de planning in 
de beleid- en begrotingscyclus.  
 
Kerntaken van het toezichthoudend bestuur 
Het bestuur stelt zich tot taak die waarden en normen te bepalen die het van belang acht om 
de prestaties van de school te laten aansluiten bij wat de ouders daarvan mogen verwachten 
en bij de gerechtvaardigde eisen van overheid en andere belanghebbenden.  
 
Het zal deze taak uitvoeren door zich op de volgende taakonderdelen te richten en te 
concentreren: 
 

1. Goedkeuren begroting 
2. Toezicht op rechtmatige verwerving en besteding van middelen 
3. Toezien op naleven door zowel het toezichthoudend bestuur als de directeur van 

wettelijke verplichtingen alsmede de Code Goed Bestuur 
4. Goedkeuren van jaarverslag en strategisch beleidsplan. Afleggen verantwoording 

eigen taakuitoefening 
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5. Benoemen en ontslaan bestuurders in de zin van de wet 
6. Vaststelling bezoldiging conform CAO 
7. Aanwijzen accountant 

 
Toezicht op identiteit 
Het toezichthoudend bestuur rekent het tot haar taak toezicht te houden op de identiteit van 
de school. Het toezichthoudend bestuur geeft hieraan onder meer invulling door: 
 

1. Lessen, met name de Bijbelvertellingen en godsdienstlessen, bij te wonen; 
2. Betrokken te zijn bij het aannemen van personeel; 
3. Betrokken te zijn bij het toelaten van kinderen; 
4. Betrokken te zijn bij het bepalen van schoolregels die onder invloed staan van de 

identiteit van de school. 
 

Bestuursstijl 
Het bestuur kiest voor een op duidelijkheid gerichte rol, terughoudend op het operationele 
vlak, waarbij het uitgangspunt is het houden van toezicht op het vastgestelde beleid. 
Meer gespecificeerd houdt dit in dat het toezichthoudende bestuur van zijn individuele 
bestuursleden verwacht dat deze: 

1. zich het onderscheid bewust zijn tussen de rol van het toezichthoudend bestuur en 
die van de directie en daarnaar handelen; 

2. zich zullen houden aan de gezamenlijke taak om toezicht te houden op de school; 
3. daarbij steeds in ogenschouw nemen dat zij de eerdergenoemde relevante achterban 

representeren en namens deze optreden en toezicht houden; 
4. veel aandacht hebben voor externe ontwikkelingen en hun mogelijke betekenis voor 

de school in het algemeen en het mandaat van de directie in het bijzonder; 
5. zich, bij toezicht op beheer, inrichting en organisatie, concentreren op de hoofdlijnen, 

de kaders; 
6. zich, in geval een bestuurslid geacht wordt het toezichthoudend bestuur te 

vertegenwoordigen, te houden aan het raamwerk van uitspraken die het bestuur 
heeft gedaan of aan het speciale mandaat dat hem door het bestuur is gegeven. 
 

Toezichthoudend bestuur als collectief 
Belangrijker nog dan het rolbesef van individuele bestuursleden is het besef dat het bevoegd 
gezag niet wordt gevormd door de individuele bestuurder doch door het collectieve bestuur. 
Het is een groepsverantwoordelijkheid. Het bestuur verwacht van bestuursleden een actieve 
bijdrage aan de meningsvorming; het zorgt er evenwel voor dat deze bijdrage is gericht op 
uitoefening van de hierboven genoemde taken en op het nemen van collectieve 
beslissingen. Het bestuur ziet er ook collectief op toe dat de bestuursafspraken worden 
nagekomen. 
De mening van een enkeling of individueel bestuursoptreden komt niet in de plaats van 
officieel bestuursbeleid. Dat geldt ook voor het optreden van commissies, tenzij deze daartoe 
door het bestuur uitdrukkelijk zijn gemandateerd. 
 
De rol van het Dagelijks Bestuur 
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 
Gezamenlijk bereiden ze de agenda van de bestuursvergadering voor. Hieronder gaan we in 
op de taken van deze functionarissen.  
 

 
De voorzitter 
De voorzitter is als bestuurslid onderdeel van het collectief; de voorgaande paragraaf 
is derhalve evenzeer op zijn rol van toepassing, echter met die aanvulling dat de 
voorzitter als eerstverantwoordelijke toeziet op de consistentie en integriteit van het 
bestuursproces. 
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Meer concreet houdt dit het volgende in: 

 De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en ziet erop toe dat het bestuur zich aan 
zijn afspraken houdt en aan die welke het bestuur wettelijk of door aangegane 
verplichtingen zijn opgelegd; 

 De voorzitter ziet erop toe dat geen discussie plaatsvindt of beslissingen worden 
genomen die tot het duidelijke terrein van de directie behoren; 

 De voorzitter is niet bevoegd aan de directie aanvullende eisen te stellen op het punt 
van doelen en handelingsruimte; deze eisen zijn immers door het bestuurscollectief 
bepaald; 

 De voorzitter kan het bestuur intern (naar personeel) en extern (publiek, pers, 
overheid, andere besturen) vertegenwoordigen, doch ook dan strekt het mandaat van 
de voorzitter zich niet verder uit dan tot vastgesteld beleid en de hem expliciet 
meegegeven beleidsruimte. 

 
Ook andere bestuursleden kunnen met een dergelijke vertegenwoordigende rol 
worden belast; dan gelden dezelfde condities. 
De vertegenwoordigende bevoegdheden van de directie zijn elders in dit document 
geregeld. 

 
De secretaris 
De secretaris is als bestuurslid onderdeel van het collectief; de voorgaande paragraaf 
is derhalve evenzeer op zijn rol van toepassing, echter met de aanvulling dat de 
secretaris toeziet op de consistentie en integriteit van de bestuursdocumentatie. 
 
Meer concreet houdt dit het volgende in: 

 De secretaris draagt zorg voor de opstelling van de (jaar)agenda ten behoeve van de 
bestuursvergaderingen; 

 Hij draagt tevens zorg voor de bijeenroeping van het toezichthoudend bestuur voor 
de vergadering; 

 Hij is bovendien verantwoordelijk voor de bewaring en het beheer van relevante 
(bestuurs)documenten, o.a. de notulen van bestuursvergaderingen.  

 
De penningmeester 
De penningmeester is als bestuurslid onderdeel van het collectief; de voorgaande 
paragraaf is derhalve evenzeer op zijn rol van toepassing, echter met de volgende 
aanvulling: 

 De penningmeester heeft mandaat om ten behoeve van het toezichthoudend bestuur 
de stichtingsmiddelen te beheren, niet zijnde de middelen van schoolbekostiging; 

 De penningmeester heeft mandaat om namens het toezichthoudend bestuur invulling 
te geven aan de operationele rol, die het bestuur in het treasurystatuut (dit statuut 
beschrijft de wijze waarop de financiële middelen beheerd worden) aan zichzelf heeft 
voorbehouden; 

 De penningmeester voert namens het toezichthoudend bestuur het beheer over de 
reserves en de liquiditeiten van de stichting. 

 
De schakel toezichthoudend bestuur en directie 
In deze paragraaf legt het toezichthoudend bestuur vast hoe het zijn relatie met de directie - 
en daarmee met het personeel en met de school - zal onderhouden. Daarin zijn duidelijkheid 
en consistentie in de wijze van aansturing en in de controle op naleving, alsmede integraal 
leiderschap de sleutelbegrippen. 
 
Algemeen uitgangspunt 
De schakel tussen toezichthoudend bestuur en directie is gelegen in het strategisch 
bestuursbeleidskader. Dit  document is voor zowel het toezichthoudend bestuur als de 
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directie de basis waarop zij elkaar kunnen aanspreken. Hier is dus sprake van wederkerig-
heid.  
De algemeen directeur fungeert voor het toezichthoudend bestuur als eerste aanspreekpunt. 
De “lijnen” vanuit en naar het toezichthoudend bestuur gaan in principe via de directeur. De 
directie doet voorstellen voor het strategisch beleid door middel van het vaststellen van te 
bereiken strategische doelen en het stellen van kaders. Dit strategisch beleid dient door het 
toezichthoudend bestuur goedgekeurd te worden. De directeur is eindverantwoordelijk voor 
het uit te voeren beleid binnen de handelingsruimte van de gestelde kaders. Hij is tevens 
adviseur/beleidsondersteuner en zal mede uit dien hoofde punten aandragen voor de 
bestuursvergaderingen. 
 
Eenheid van controle 
Alleen officieel meegedeelde besluiten/opdrachten zijn bindend voor de directie. De directie 
wordt niet geacht af te gaan op opmerkingen van individuele bestuursleden bij 
vergaderingen, of op verschillende gezichtspunten tijdens een discussie, maar wel op de 
officiële besluiten. Deze worden genotuleerd of anderszins schriftelijk vastgelegd. 
Beslissingen of instructies van individuele bestuursleden of commissies zijn voor de directie 
alleen bindend in de bijzondere gevallen dat het bestuur deze specifiek heeft gemachtigd tot 
het nemen van zulke beslissingen of instructies. 
 
Integrale verantwoordelijkheid 
De directeur is integraal verantwoordelijk voor wat er in de school gebeurt. Ook als deze 
delen van zijn taak door mandateert aan anderen. Dit houdt in dat alle mandaat en 
verantwoordelijkheid van anderen, vanuit het oogpunt van het bestuur, geacht wordt 
mandaat en verantwoordelijkheid van de directeur te zijn. 
 
Meer in het bijzonder houdt dit het volgende in: 

 Het toezichthoudend bestuur zal nooit instructies geven aan personen die 
direct of indirect rapporteren aan/onder leiding staan van de directeur; 

 Het toezichthoudend bestuur onthoudt zich zowel formeel als informeel van 
personeelsbeoordeling, tenzij van de directeur zelf. 

   
Het toezichthoudend bestuur zal voeling blijven houden met de dagelijkse gang van 
zaken middels het: 
 

 afleggen van schoolbezoeken waarbij lessen (met name Bijbellessen) 
bijgewoond en besproken worden; 

 het deelnemen aan toelatingsgesprekken met ouders; 
 het deelnemen aan sollicitatiegesprekken met personeelskandidaten; 
 het bezoeken van ouderavonden; 
 bijwonen van afscheidsbijeenkomsten van leerlingen; 
 openen en sluiten van het cursusjaar met het personeel. 

 
 
Mandatering / bevoegdheidsbepaling 
Het toezichthoudende bestuur draagt bestuurlijke en uitvoerende taken en bevoegdheden 
over aan de directeur. Het toezichthoudend bestuur stuurt de directeur aan door middel van 
geschreven beleidsuitspraken over de te behalen doelen en over de te respecteren 
handelingsruimte, en staat vervolgens de directeur toe die uitspraken, c.q. dat kader naar 
redelijkheid en billijkheid te interpreteren en als zodanig te handelen. 
 
Nader gespecificeerd houdt dit in: 
 

 De directie doet voorstellen voor een strategische bestuursbeleidskader, waarin 
expliciete doelen vermeld staan met betrekking tot ten minste onderwijsopbrengsten, 
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financiën, personeelsbeleid en identiteit. Het toezichthoudend bestuur heeft de taak 
dit kader goed te keuren en de doelen vast te stellen; 

 De directie heeft het mandaat binnen het kader van een vastgesteld strategisch 
bestuursbeleidskader, vastgestelde begrotingen en binnen de kaders van identiteit 
zelfstandig de school te besturen. Het mandaat zal nader gedetailleerd worden in het 
strategische bestuursbeleidskader.   

 Het toezichthoudend bestuur kan zijn beleidsuitspraken wijzigen, maar zolang een 
bepaald mandaat van kracht is, zal het bestuur de gerechtvaardigde keuzes van de 
(algemeen) directeur respecteren en steunen. 
 

Monitoren 
Het toezichthoudend bestuur en directie spreken met elkaar af op welke wijze, op welke 
terreinen en op welk moment verantwoording wordt afgelegd met betrekking tot 
bovengenoemde mandatering en daarmee de realisatie van de gestelde doelen. In de 
beleid- en begrotingscyclus is te zien wanneer de jaarlijks terugkerende verantwoording in de 
bestuursvergadering ingebracht dient te worden. Ook voor meerjarige cycli dient het bestuur 
alert te zijn op de daadwerkelijke uitvoering. 
 
Het toezichthoudend bestuur beoordeelt de prestaties van de directie, i.c. van de school, 
regelmatig en systematisch, doch doet dit alleen tegen de expliciet gedane 
beleidsuitspraken: de uitspraken over de te behalen doelen en het opereren van de scholen 
binnen de uitgesproken handelingsruimte. Gegevens die daar niet over gaan zullen niet in de 
beoordeling worden betrokken. 
 
Meer specifiek houdt dit het volgende in: 

 De directie brengt regelmatig rapport uit aan het toezichthoudend bestuur 
(managementrapportage). Daarbij gaat het om beknopte en zo concreet mogelijke 
beantwoording hoe de directie invulling heeft gegeven aan strategisch beleid; 

 Het toezichthoudend bestuur behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen 
eerst om de invulling te vragen, c.q. een oordeel te bepalen of deze voldoet aan het 
principe van “redelijke interpretatie”, alvorens ruimte te geven voor uitvoering; 

 Het toezichthoudend bestuur laat zich in nader te bepalen gevallen (eveneens) 
informeren door enige vorm van externe rapportage. In elk geval zal het jaarlijks een 
accountant aanwijzen ter verkrijging van een goedkeurende verklaring. Het rekent 
ook de verslagen van inspectiebezoeken tot deze externe rapportage; 

 Het toezichthoudend bestuur behoudt zich tevens het recht voor door rechtstreekse 
inspectie zich er van te vergewissen dat aan zijn bestuursuitspraken is recht gedaan; 

 De beoordeling van de interpretatie en uitvoering van het geformuleerde beleid zal 
zijn naar redelijkheid en billijkheid. 

 
 

Identiteit 
In januari 2019 vond de aanmeldingsprocedure plaats van nieuwe leerlingen. 
Geïnteresseerde ouders werden geïnformeerd middels een oproep in diverse plaatselijke 
kerkbladen. Nadat een schoolgids, een identiteitsverklaring en een aanmeldingsformulier 
was toegezonden, vonden individuele toelatingsgesprekken plaats tussen ouders en 
bestuur/directie. Aangezien we veel waarde hechten aan de eenheid tussen gezin, school en 
kerk, zijn de gezinnen waaruit we onze leerlingen betrekken overwegend lid van de volgende 
kerken: Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Gereformeerde Gemeenten synodaal, 
Oud Gereformeerde Gemeenten en (Hersteld) Hervormde Kerk. Een overzicht vindt u in het 
voorgaande hoofdstuk. 
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Onderwijs 
In 2019 mocht het onderwijs zijn voortgang hebben. We hebben enkele 
personeelsmutaties gehad door huwelijk, pensionering en vertrek uit het onderwijs. 
Het ziekteverzuim van het personeel ligt ondanks een stijging ten opzichte van 2018 
erg laag, waardoor van  lessenuitval nauwelijks sprake is geweest. Uiteraard is dit 
mede mogelijk geweest door de inzet van externe invalkrachten of de extra inzet van 
deeltijdleerkrachten.  
 
In het kader van schoolontwikkeling zijn directie en team jaarlijks bezig met de 
kwaliteitszorg. We maken momenteel gebruik van ParnasSys WMK en Mijn 
Schoolplan.  
 
In 2019 is een nieuw Schoolplan voor de periode van augustus 2019-2023 
opgesteld. Naast een nieuw schoolplan zal er ook van het ‘Bestuurlijk strategisch 
beleidskader’ een update worden gemaakt. Ook zijn er plannen voor een audit om de 
kwaliteit van het onderwijs en een doorgaande lijn te toetsen. Dit zal in 2020 verder 
gestalte moeten krijgen. 
 
Binnen ons administratiepakket “ParnasSys” wordt gebruik gemaakt van het 
programma “ZIEN”. Dit is een leerlingvolgsysteem met betrekking tot het sociaal en 
emotioneel functioneren van de leerlingen.  
 
Twee leerkrachten zijn aangesteld als cultuurcoördinatoren, die met steun van de 
Stichting Kunst Centraal een projectplan hebben geschreven voor de implementatie 
van kunst en cultuur in het onderwijs. Er wordt  planmatig  gewerkt aan 
cultuureducatie. In vier jaar tijd wordt een cyclus doorlopen waarin de volgende 
thema’s aan de orde komen: literatuur, muziek, cultureel erfgoed en kunst. 
 
Door de jarenlange intensieve aandacht voor het vak Engels zien we een stijgende 
lijn in het uitstroomniveau.  Als school hebben we de leerlingen van de groepen 7 en 
8 de faciliteiten geboden om thuis te oefenen met het programma ‘Holmwood’s 
Online Learning’. De toetsgegevens die we krijgen vanuit het VO van onze oud-
leerlingen geven aan dat we met op de goede weg zijn. Momenteel richten we onze 
aandacht specifiek op het niveau van de toekomstige VMBO leerlingen, aangezien 
de HAVO en VWO leerlingen op hun goede niveau uitstromen. 
 
In het najaar van 2019 zijn schoolbreed voorbereidingen getroffen voor het project 
met het thema: ’75 jaar leven in een land van vrede’. Belangstellende zullen op 
vrijdagmiddag en -avond aan het einde van het project uitgenodigd worden om een 
kijkje nemen. 
 
De groepen 7 hebben ook in 2019 met succes deelgenomen aan het Landelijk 
verkeersexamen. In groep 8 is bureau Halt uitgenodigd om de gevaren van alcohol te 
vertellen.  
 
Ter afsluiting van de muzieklessen in de groepen 8 werd in juni in de Rhenense 
Cunerakerk een muziekavond gehouden waar leerlingen en leerkrachten vocaal en 
instrumentaal de vele aanwezigen iets moois lieten horen. 
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In Sportcentrum “Het Gastland’ krijgen de leerlingen van de groepen 4 en 5 zwemles. 
Elke leerling betaalt een eigen bijdrage van ca € 50,00 per jaar.  
 
Om de sociale weerbaarheid van de leerlingen te vergroten wordt door een 
medewerker van de Rhenense Sportschool een lessenserie gegeven aan de 
groepen 6, 7 en 8 waarbij het accent lig op de vergroting van de fysieke 
weerbaarheid. Ook worden allerlei sociale vaardigheden in de praktijk geoefend. 
Gezien de positieve ervaringen hiermee wordt deze lessenserie jaarlijks herhaald. 
 
In samenwerking met de gemeente Rhenen zijn we in 2016 een pilot gestart om 
driejarige kleuters de gelegenheid te bieden om één ochtend per maand met de 
ouder naar school te komen. Het programma ‘Opstapje’ wordt dan uitgevoerd door 
twee leerkrachten: de een is actief bezig met de kleuter, de ander is in gesprek met 
de ouders over de brede ontwikkeling van hun kind. We geven hiermee ouders een 
handreiking in de ontwikkeling van hun kleuter en brengen de ouders ook onderling 
in contact over opvoedingsthema’s. Voor de kleuter wordt op deze manier de 
drempel naar de school verlaagd. Het enthousiasme van de deelnemers heeft ervoor 
gezorgd dat we dit programma structureel zijn gaan aanbieden. 
 
De leerlingen van groep 8 namen in april deel aan de 
Centrale Eindtoets PO. De  landelijk gemiddelde score 
was 536,1. Onze leerlingen scoorden een gemiddelde 
van 535,48 (2018: 533,2). De scores zijn geanalyseerd 
en actie is en wordt ondernemen op de onderdelen die 
achterblijven.  
De aangeleverde opbrengstcijfers ook van onze LVS 
tussentoetsen gaven voor de inspectie geen aanleiding 
tot nader onderzoek. 
 
 
Uitstroomcijfers naar het voortgezet onderwijs 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Beroeps en kader 33,8% 37,0% 18,6% 28,6% 21,7% 
VMBO 22,4% 23,8% 46,5% 37,5% 32,6% 
VMBO-GT-HAVO 10,3% 4,4% 7,0% 7,1% 6,5% 
HAVO 13,9% 13,0% 9,3% 19,6% 19,6% 
HAVO/VWO 7,6% 2,2% 13,9% 1,8% 10,9% 
VWO 12,0% 19,6% 4,7% 5,4% 8,7% 
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Terugkoppeling resultaten Voortgezet Onderwijs 
Uit de cijfers die we jaarlijks krijgen van het Van Lodenstein College, waar het grootste 
gedeelte van onze leerlingen voortgezet onderwijs volgt, blijkt dat een hoog percentage van 
onze leerlingen na drie jaar voortgezet onderwijs nog op het geadviseerde niveau zit. 
Uit een onderzoek dat het VLC heeft uitgevoerd onder de ‘toeleverende scholen’ over de 
startresultaten van basisschoolleerlingen van 40 scholen, behoorde onze school bij de 
vijftien scholen die over drie jaren bovengemiddeld scoorden. 
 

Personeel 
Eind 2019 had het team de volgende samenstelling:  

 1 directielid (tevens teamleider bovenbouw) 
 2 teamleiders (zorg en onderbouw) 
 24 leerkrachten 
 6 leerkrachtondersteuners 
 3 klassen-assistenten 
 2 vakleerkrachten textiele werkvormen 
 1 IB-er (naast teamleider zorg die tevens IB-er is) 
 2 schoonmakers 

Van deze 41 personeelsleden werken er 8 fulltime en de overige parttime. Een tweetal 
leerkrachten is gespecialiseerd in het omgaan met leerlingen met gedragsproblematiek en 
houdt zich onder andere bezig met het voeren van leerlinggesprekjes.  
Het managementteam bestaat uit de teamleiders en directie.: onderbouw, bovenbouw en 
zorg. 
Er zijn tevens 5 vervangers die bij uitval gevraagd kunnen worden. 
Het ziekteverzuim onder de leerkrachten was ook in 2019 laag, ondanks een stijging ten 
opzichte van 2018. En reden tot dankbaarheid.  
Met veel collega’s stonden we stil bij het 12 ½ jarig jubileum van een leerlarenondersteuner 
en een 25-jarig jubileum van een leerkracht op onze school. In april werd na een 
dienstverband van bijna 17 jaar afscheid genomen van de adjunct-directeur wegens vertrek 
naar een schoolbegeleidingsdienst en in september werd met de kinderen, collega’s en 
bestuursleden uitvoerig afscheid genomen van de oud-directeur, welke ruim 40 jaar 
werkzaam was voor onze school. Daarnaast vonden er enkele andere mutaties plaats in het 
personeelsbestand. 
 
Diverse leerkrachten hebben in 2019 deelgenomen aan nascholingsactiviteiten, waarvan de 
meeste gerelateerd waren aan Passend Onderwijs en het omgaan met 
gedragsproblematiek. Ook als team in zijn geheel hebben we verder nagedacht over 
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datgene wat we als school en leerkrachten nodig hebben om ons hierin verder te 
professionaliseren. In het najaar 2018 is een eerste studiedag geweest over PCM, die een 
vervolg heeft gekregen in het voorjaar van 2019. 
 
De BHV’ers volgden de jaarlijkse herhalingstraining.  
 
De leerkrachten hebben naast hun lesgevende taken ook hun bijdrage geleverd in de 
begeleiding van diverse stagiaires. Ook in 2019 waren er studenten op onze school voor hun 
stage-opdrachten. Het betreft studenten van PABO “De Driestar” uit Gouda, het MBO 
Hoornbeeckcollege in Amersfoort en het Van Lodenstein College uit Kesteren.  
 
Inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag is ons beleid dat eventuele uitkeringskosten 
naar aanleiding van ontslag ten laste komen van de werkgever. Gezien de huidige 
leerlingenaantallen en de situatie op school is hier voorlopig geen sprake van. 
 

Huisvesting 
Wat de huisvesting betreft zijn er geen wijzigingen geweest in 2019.  
In verband met de decentralisatie van het onderhoud van het schoolgebouw ook aan de 
buitenzijde, is een MJOP (meerjarenonderhoudsplan) opgesteld. Hierdoor hebben we zicht 
op de kosten voor het onderhoud tot 2035. De gemeente heeft op grond van de reeks 
aanbouwen in de jaren na 1977 aan de school een gemiddelde leeftijd toegekend: bouwjaar 
1988. Dit zou betekenen dat de school moet wachten tot 2028 met grootonderhoud. We 
kijken in de komende jaren of er zaken zijn die we als school zelf ‘naar voren halen’.  
Begin 2019 zijn er nieuwe toiletcabines gekomen. Ook zijn LED-panelen in deze 
toiletgroepen geplaatst. Twee lokalen en de personeelskamer zijn voorzien van airco. Er is 
een nieuwe vloer in het speellokaal gekomen. Ook is de schoolhof voor een deel vernieuwd, 
na 19 jaar. 
 
Communicatie 
De gebruikelijke contactmomenten met de ouders zijn weer geweest: in het voorjaar een 
ouderavond, in september de zogenaamde ouder-luistergesprekken en in november de tien-
minutengesprekavonden. In februari hebben we een ouderavond gehad voor de ouders van 
de leerlingen uit groep 8 met betrekking tot de school- en advieskeus. 
 
Maandelijks zijn de nieuwsbrieven uitgegeven om de ouders op de hoogte te houden van het 
reilen en zeilen op school. 
In 2019 zijn gezinnen bezocht als zij het op prijs stelden: de gezinnen worden verdeeld onder 
directie en leerkrachten die in de periode tussen herfst- en voorjaarsvakantie een bezoek 
brengen aan het gezin, waarbij een specifiek ‘ouderbezoekformulier’ wordt gebruikt, zodat de 
bezoeken kunnen worden geëvalueerd en eventuele aandachtspunten omgezet kunnen 
worden in actiepunten. 
 
De IB’ers hebben in voorkomende gevallen gesprekken gevoerd met ouders over de 
leerlingenzorg of te wel de zorg voor de leerlingen. Ook werden tijdens deze gesprekken 
regelmatig externe deskundigen uitgenodigd om de benodigde hulp zo goed mogelijk af te 
stemmen op de zorgbehoefte van de leerling en de ouders. 
 
Ook in 2019 hebben de leerlingen zich middels financiële acties ingezet voor diverse 
Stichtingen en instanties: een aantal zendingsorganisaties, gehandicapteninstelling ‘De 
Schutse’ en het werk onder dak- en thuislozen van Stichting ‘Ontmoeting’.. De 
maatschappelijke betrokkenheid kreeg vorm door het organiseren van een kerstbijeenkomst 
voor oudere buurtbewoners door de groepen 6 en 7, terwijl de groepen 3 met begeleiders 
naar een verzorgingstehuis zijn geweest om daar te zingen voor de bewoners.  
 



Jaarverslag 2019 Eben-Haëzerschool te Rhenen 22 

De Adviesraad, bestaande uit twee ouders en twee leerkrachten, heeft in 2019 diverse 
malen vergaderd. De directeur woonde de vergaderingen bij, die werden gehouden in de 
week vóór de bestuursvergaderingen. Ook werd een keer vergaderd met een afvaardiging 
van de toezichthouders. De onderwerpen die aan de orde kwamen: formatieplan, jaarverslag 
2018, de jaarrekening 2018, vakantieschema, de begroting, de onderwijsleeropbrengsten en 
de wijziging in de directiestructuur en de benoemingen rondom de nieuwe directeur en de 
teamleiders.  
 
We hebben in 2019 een vervolg gemaakt met het nemen van passende maatregelen om de 
nieuwe wet AVG te implementeren. Bureau FG-Plein staat onze school hierin bij en 
functioneert ook als externe functionaris gegevensbeheer. 
 
Externe communicatie 
De schoolbegeleiders van het Ds. G.H. Kerstencentrum te Veenendaal hebben hun 
maandelijkse bezoeken aan de school gebracht en diverse onderzoeken afgenomen waarna 
leerkrachten en ouders zijn geïnformeerd over de daaruit voortvloeiende handelingsplannen. 
 
Er werd gebruik gemaakt van de ambulante begeleiding met name de Rehobothschool in 
Barneveld. Zij begeleiden ons bij de opvang van enkele leerlingen met lichamelijke beperking 
(cluster 3) en sociaal- emotionele problematiek (cluster 4). 
 
De vertrouwenspersoon mevr. C.A. Kemp kan desgewenst ingeschakeld worden. Dit geldt 
ook voor de landelijke klachtencommissie, zoals die is ingesteld voor de scholen die 
aangesloten zijn bij de VBSO. 
 
Met GGD-Midden-Nederland is regelmatig contact geweest. De leerlingen van de groepen 2 
en 7 zijn opgeroepen voor het periodiek gezondheidsonderzoek.  
 
Sinds 2012 is er in Rhenen een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit Centrum biedt 
informatie, advies en begeleiding bij diverse vraagstukken betreffende de opvoeding. De 
teamleider zorg en de directeur hebben contacten met het CJG, waarbij regelmatig aandacht 
wordt gevraagd voor de schoolspecifieke identiteit en de behoeften van onze ouderpopulatie. 
 
De school werd tijdens de LOPOR (Lokaal Overleg Primair Onderwijs Rhenen) 
vergaderingen vertegenwoordigd door een directielid. 
 
Vanaf augustus 2014 kreeg Passend Onderwijs meer en meer vorm. Het 
Schoolondersteuningsprofiel werd operationeel. Jaarlijks wordt dit document geactualiseerd 
in samenwerking met de regiomanager van Regio Midden. De ervaringen met de werkwijze 
van het Landelijk Reformatorisch Samenwerkingsverband ‘Berséba’ zijn positief. Het 
regelmatige overleg tijdens werkconferenties en de belegde scholingsbijeenkomsten dragen 
bij aan een verdere professionalisering en toenemende mogelijkheden om ieder kind 
‘passend onderwijs’ te kunnen bieden.  
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Klachtenbehandeling 
Onze school hanteert een interne klachtenprocedure voor alle belanghebbenden in de 
school. Deze belanghebbenden zijn de ouders, de personeelsleden en de schoolleiding. 
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken worden tussen de 
belanghebbenden op een adequate wijze afgehandeld.  
In verslag 2019 zijn geen klachten ontvangen. 

 

Belangrijkste ontwikkelingen interne en externe kwaliteitszorg 

- De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is via teamscholing (PCM-
cursus) en individuele scholing en coaching afgestemd op de 
veranderonderwerpen van de school. 

- De gerealiseerde kwaliteit zijn geborgd en ambities en ontwikkelpunten zijn 
opgenomen in een meerjarenplanning. Op basis van deze meerjarenplanning 
worden jaarplannen opgesteld. Aan de meerjarenplanning en jaarplannen 
worden toetsbare doelen gekoppeld. In 2019 is een nieuw schoolplan 
opgesteld met concrete acties aangaande de bewaking en verbetering van het 
kwaliteit van het onderwijs. 

- Om deze professionele cultuur te stimuleren, stuurt de schoolleiding expliciet 
op versterking van vakmanschap, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en een 
samenwerking die gericht is op  kwaliteitsverbetering. Jaarlijks worden 
activiteiten met dit doel ingepland. Een klimaat waarin alle belanghebbenden 
zich positief betrokken tonen op elkaar en daarnaast hun eigen 
verantwoordelijkheid kennen en nemen is in sterke mate positief van invloed 
op het verandervermogen van de school. In 2019 is een start gemaakt met 
een cursus over onderling communiceren, wat in 2020 wordt vervolgd. Om 
schoolontwikkeling te realiseren werken we met een systeem voor 
kwaliteitszorg. Voor het systeem van kwaliteitszorg maakten we in 2019 
gebruik van ParnasSys / WMK-PO. Met behulp van dit instrument kunnen 
vragenlijsten in het kader van de zelfevaluatie uitgezet worden bij de 
medewerkers. Dezelfde vragenlijsten kunnen binnen een interne of externe 
audit gebruikt en ingevuld worden. Met behulp van dit instrument kunnen ook 
vragenlijsten uitgezet worden bij ouders en verzorgers. De combinatie van 
vragenlijsten geeft inzicht in de kwaliteit die  wordt nagestreefd. De 
vragenlijsten worden afgenomen aan de hand van een beargumenteerde 
planning.  

- Naast de resultaten uit de vragenlijsten worden ook de (trends in) resultaten 
van tussentijdse- en eindopbrengsten, de  gegevens over sociale 
vaardigheden en de kengetallen onderwijs vanuit ParnasSys en ZIEN! in kaart 
gebracht. Voor verschillende resultaten wordt de vergelijking gemaakt met de 
inspectienormen en de schoolspecifieke streefdoelen. Hiervoor is in 2019 
gestart met een cursus om dit bij Onderbouw verder in te voeren. 

- Overleggen: In 2019 vonden diverse overleggen plaats, zowel teambreed als 
periodiek met het nieuw gevormde MT (teammanagers onder leiding van 
directeur-bestuurder). Ook zijn er overleggen tussen IB-ers en RT-er/OA-ers. 

- In 2019 zijn nieuwe bestuurders aan het bestuur toegevoegd. Daarbij is ook 
rekening gehouden met specifieke deskundigheid. 
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- In 2019 is ook voortgang gevolgd van de schoolontwikkeling met volgende 
activiteiten: 

o Analyseren van de midden-en eindtoetsen van CITO en de 
leeropbrengsten. Dit wordt gedaan door de leerkrachten voor de 
eigen groep en besproken tijdens het periodieke zorgoverleg met de 
IB’er. 

o het management-team heeft de voortgang van de gewenste kwaliteit 
voor het betreffende schooljaar onderzocht, onder andere door 
middel van observaties in de groepen. Deze observaties worden 
besproken met de leerkrachten 

Verantwoording 

Er wordt belang gehecht aan tijdige en transparante verantwoording over onder 
andere de schoolontwikkeling en de doelen die daarmee bereikt worden. Dit gebeurt 
onder andere door  

- Schoolplan. Dit wordt toegestuurd naar de onderwijsinspectie en ligt voor 
iedereen ter inzage op school.  

- Schoolgids. In de schoolgids worden de plannen in het kort beschreven 
en wordt ook ingegaan op de resultaten die we bereikten. De schoolgids 
wordt aan alle ouders uitgereikt en ligt ook op school ter inzage. 

- Verantwoordingsrapportage: De schoolleiding verantwoordt zich door 
middel van de verantwoordingsrapportage aan het bevoegd gezag. Door 
middel van het jaarverslag wordt officieel verantwoording afgelegd. Het 
jaarverslag wordt op de website van de VBSO gepubliceerd en indien 
gewenst op papier verstrekt. 

 

Toekomstige ontwikkelingen kwaliteitszorg 

Om de kwaliteit van het onderwijs te volgen zullen wij een audit laten verrichten. Om 
de kwaliteit te onderzoeken en te kijken waar we in dienen te ontwikkelingen is de 
school voornemens om een audit te laten verrichten om daarbij te onderzoeken waar 
we als school verder kunnen verbeteringen in de kwaliteit van het onderwijs. 

 
Toelichting op de (toekomstige) ontwikkelingen m.b.t. duurzaamheid 
Voor milieu én het welzijn van de kinderen is in juli 2018 in bijna de gehele school 
ledverlichting geplaatst. In 2019 is dit ook in het resterende deel gedaan 
(toiletgroepen). Dit geeft mogelijke besparingen op energie. In 2019 was er sprake 
van een daling van de energiekosten ten opzichte van 2018. 
 
Verder is in 2019 ook onderzocht of zonnepanelen aangeschaft of gehuurd konden 
worden voor de opwekking van duurzame energie. Doordat er onzekerheid is over de 
consequenties van groot onderhoud is hier nog van afgezien. 
 
De school stimuleert verder de kinderen om baterijen in te zamelen. Hiervoor wordt 
ook maandelijks in de nieuwsbrief naar ouders aandacht aan gegeven. 
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Daarnaast wordt in elke klas het afval gescheiden verzameld (papier, plastic en 
overig) waarbij de kinderen gestimuleerd worden om dit zelf ook op  te pakken. 
 
Bij wandelingen in het nabije bos zijn er ook leerlingen die met een prikker vuil 
verzamelen rondom de paden. 
 
In de toekomst zal bezien worden wat de school verder aan acties kan nemen op 
gebied van duurzaamheid.  
 
Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek  
De directie en bestuur achten de ontwikkelingen op gebied van onderwijs en kwaliteit 
van groot belang. Om deze ontwikkelingen te onderzoeken en te kijken waar we in 
dienen te ontwikkelingen is de school voornemens om een audit te laten verrichten 
om daarbij te onderzoeken waar we als school verder kunnen verbeteringen in de 
kwaliteit van het onderwijs. Eventuele onderzoeken over personeelsbeleid, 
huisvesting of andere zaken zijn niet dusdanig van aard of omvang dat ze hier apart 
vermeld moeten worden.  
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Jaarverslag van de toezichthouders 
 
In 2019 heeft het toezichthoudend bestuur diverse malen vergaderd in aanwezigheid 
van de directeur-bestuurder. De vergaderingen zijn gehouden in april, juli en oktober 
2019. Het toezichthoudend bestuur richt zich daarin met name op de volgende 
taakonderdelen: financiën, kwaliteit van het onderwijs, identiteit en 
personeelsaangelegenheden. Hierna volgt per taakonderdeel een verantwoording. 
 
Financiën 
In de vergaderingen van april en novemberzijn de financiële management 
rapportages over het 1e t/m 3e kwartaal van 2019 besproken. Tijdens de vergadering 
van april 2019 is de jaarrekening/het jaarverslag over 2018 vastgesteld. 
In januari 2020 is de begroting voor 2020 en de meerjarenbegroting vastgesteld. 
Deze begroting maakt nog steeds zichtbaar dat er, als gevolg een te ruime personele 
bezetting, de komende jaren een negatief saldo op de exploitatie zal zijn. De tekorten 
zijn lager dan in de meerjarenbegroting 2019 -2023. Dit is een gevolg van het feit dat 
de gelden voor de werkdruk verlaging voor de jaren 2019 en 2020 opgenomen zijn in 
de begroting en een gedeelte van de te “ruime” capaciteit aan onderwijsassistenten 
hier uit betaald wordt. Deze extra inzet, voortvloeiend uit het terugbrengen van een te 
hoog eigen vermogen, was reeds bedoeld om meer handen in de groep te hebben 
en daarmee de werkdruk voor de leerkracht te verlagen. In de jaren 2021 tot en met 
2023 groeit het negatieve saldo nog enigszins. Dit is een gevolg van het feit dat de 
verhoging van de gelden voor de werkdrukverlaging in 2021 nog niet in de 
meerjarenbegroting zijn opgenomen. Het blijft dat de ontwikkeling binnen de formatie 
nauwlettend gevolgd moet worden om te komen tot een sluitende exploitatie. 
 
 
Kwaliteit van het onderwijs 
In de vergadering van juni is de rapportage van de Cito-eindtoets van groep 8 
besproken, waarin zichtbaar is dat de school (535,48) iets onder het landelijke 
gemiddelde (536,1) scoort.  
  
Identiteit 
In januari hebben een tweetal toezichthouders samen met de directie gesprekken 
gevoerd met ouders, die hun eerste kind wilden aanmelden bij de school. Tijdens 
deze gesprekken wordt met name getoetst of er aansluiting is tussen ouders en 
school v.w.b. de identiteit. De ouders wordt gevraagd de identiteitsverklaring van de 
school te onderschrijven. 
In februari, maart, april, oktober, november en december zijn lesbezoeken gebracht 
bij een of meerdere leerkrachten. Tijdens deze bezoeken worden onder andere de 
bijbellessen bijgewoond en ook besproken met de betreffende leerkrachten. 
 
Personeelsaangelegenheden 
In het 2019 zijn er verschillende mutaties geweest in het personeelsbestand. De 
oorzaken daarvan waren pensionering, aanvaarding van functie op een andere 
school (verhuizing of positieverbetering), en aanvaarding van functie bij een 
schoolbegeleidingsdienst of gevangenzorg  In alle vacatures kon voorzien worden 
door een sollicitatie procedure of door interne verschuivingen gecombineerd met 
uitbreiding van de werktijdfactor van een aantal leerkrachten. 
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Voor zover er sollicitatiegesprekken zijn gevoerd, waren daar twee toezichthouders 
bij betrokken. 
 
Het toezichthoudend bestuur is verder uitdrukkelijk betrokken bij de procedure voor 
de aanpassing van de structuur en de werving en selectie van het nieuwe 
management (directeur-bestuurder en teamleiders) i.v.m. het vertrek van de vorige 
directeur-bestuurder (vervroegd pensioen) en de adjunct-directeur (aanvaarding 
functie elders). Dit proces was eind 2018 opgestart en heeft in het jaar 2019 een 
vervolg krijgen. 
        
Sinds april 2018 is een leerkracht vrijgesteld van werkzaamheden gedurende een 
politioneel onderzoek. Eind 2019 heeft het Openbaar Ministerie aangegeven deze 
zaak te seponeren. In 2020 zal verder, met behulp van een extern bureau worden 
bezien hoe en of de werkzaamheden van deze leerkracht kan worden vervolgd. 
 
Algemeen    
Tijdens elke vergadering zijn de toezichthouders ook geïnformeerd over lopende 
zaken door de directeur-bestuurder. 
 
Het toezichthoudend bestuur bestaat nu uit 7 personen. Aan het minimale aantal 
bestuursleden (vijf) wordt voldaan. Eind 2019 bestaat het bestuur uit de volgende 
leden: 

- G. Doornebal, lid 
- G. Heemsbergen, voorzitter 
- J. Nuijt, lid 
- E. Prosman, lid 
- J. Sanders, lid 
- A.M. van der Staaij, secretaris 
- J. van der Tang, penningmeester/lid dagelijks bestuur 

 
In 2019 heeft de heer G. Heemsbergen het voorzitterschap overnemen van de heer 
J.M. Visser. De heren Nuijt, Sanders en van der Staaij zijn sinds juli 2019 toegetreden 
tot het bestuur.  
 
Het toezichthoudend bestuur hanteert de Code Goed Bestuur, zoals die is 
vastgesteld door de PO-raad in augustus 2017 
 
In 2019 had geen van de bestuurders/toezichthouders een nevenfunctie die 
onverenigbaar is met het belang van de school. Verdere vermelding van functies 
laten wij achterwege uit privacyoverwegingen. 
 
Geen der bestuursleden krijgt een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. 
Eventuele gemaakte kosten kunnen worden vergoed. 
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Realisatie staat van baten en lasten en balans 
 
Staat van baten en lasten 
  

Realisatie 
2018 

 
Realisatie 

2019  
Begroting 

2019  
Verschi

l   
x € 1.000 

 
x € 1.000  x € 1.000   

Baten 
 

 
 

     
Rijksbijdragen 

 
1.850 

 
1.983  1.900  84 

Overige 
overheidsbijdragen 

 

4 

 

2  2  0 
Overige baten 

 
67 

 
36  68  -32 

Totaal baten 
 

1.921 
 

2.021  1.970  52 
 

        

Lasten 
 

 
      

Personele lasten 
 

1.587 
 

1.897  1.625  272 
Afschrijvingen 

 
63 

 
49  47  3 

Huisvestingslasten 
 

68 
 

70  74  -4 
Leermiddelen 

 
115 

 
116  103  14 

Overige 
instellingslasten 

 

132 

 

123  128  -5 

Totaal lasten 
 

1.965 
 

2.255  1.976  279 
 

        

Saldo baten en 
lasten 

 

-44 

 

-234  -6  -228 

 
        

Saldo fin. baten en 
lasten 

 

1 

 

1  -  1 

 
        

Nettoresultaat 
 

-43 
 

-233  -6  -226 
 

        

Bestemmingsreserve 
 

- 
 

71  -  71 
 

        
Genormaliseerd 
resultaat 

 

-43 

 

-303  -6  -297 

 
        

Bovenstaande tabel geeft een weergave van de staat van baten en lasten van de 
gehele organisatie. 

Hieronder is de verdeling van het totale resultaat weergegeven.  

         

  

Realisatie 
2018  

Realisatie 
2019  

Begroting 
2019  

Verschi
l 

Eben-Haezerschool  -44.860  -209.897  -2.830  
-

207.067 
Stichting  1.906  -22.838  -3.500  -19.338 

Totaal  
-42.954 

 
-232.734 

 
-6.330 

 

-
226.40

4 
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Algemeen 
Een belangrijke ontwikkeling die invloed heeft op de exploitatie van 2019 is de 
besluitvorming rondom het afsluiten van de nieuwe cao. Begin januari 2020 is 
uiteindelijk met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2019 een nieuwe cao afgesloten. 
De afspraken in deze cao hebben substantiële consequenties op de jaarresultaten 2019 
en 2020. In deze cao is namelijk afgesproken dat alle medewerkers vanaf januari 2020 
een verhoging van het salaris ontvangen van 4,5%. Daarnaast ontvangen zij twee 
eenmalige uitkeringen; eenmaal 33% van het verhoogde maandloon en eenmaal 875 
euro (naar werktijdfactor). Zowel de verhoging van 4,5% als de uitkeringen vinden 
plaats in 2020. De middelen om deze uitbetaling te kunnen doen heeft echter al 
plaatsgevonden in de bekostiging 18/19 en de verhoogde bekostiging van 19/20. De 
eenmalige uitkering van 875 euro wordt betaald uit een eenmalige uitkering van 150 
miljoen euro die in december 2019 verdeeld is over de basisscholen. Het matchen van 
de opbrengsten met de kosten is niet mogelijk gebleken waardoor het resultaat 2019 
een veel hogere realisatie laat zien. Deze hogere realisatie is bovenstaand inzichtelijk 
gemaakt door middel van een ‘genormaliseerd resultaat’. Het overschot van 71.000 
euro zal in 2019 immers als tekort weer terugkomen in het verslagjaar 2020. Het 
overschot is in een bestemmingsreserve opgenomen zodat ook volgend jaar nog 
duidelijk is om welk bedrag het gaat.  
 
Het verschil in realisatie 2019 ten opzichte van 2018 heeft als belangrijkste oorzaak 
dat in de baten er hogere ontvangsten zijn geweest voor gestegen loonkosten, 
indexaties en extra werkdrukmiddelen. De lasten laten afwijkingen zien in de 
loonkosten, mede dankzij een iets hogere inzet ten opzichte van 2018 en wijzigingen 
in de organisatiestructuur. Bovendien is er in 2019 een personeelsvoorziening gevormd 
vanwege een personeelskwestie en wachtgeldkosten. Daarnaast is de realisatie op een 
aantal materiële budgetten in 2019 anders verlopen dan in 2018. 
 
Wat betreft het verschil tussen de realisatie en begroting 2019 is het effect betreffende 
de nieuwe cao circa 71.000 euro. Daarnaast in de begroting vanuit gegaan dat 
gestegen lasten voor pensioenen worden gecompenseerd in de indexatie van de 
bekostiging. Het totale effect hiervan op de rijksbijdragen is 9.000 euro geweest. De 
loonkosten laten als gevolg hiervan een vergelijkbare overschrijding zien. 
 
Een andere onverwachte ontwikkeling is het vervroegd vrijkomen van extra middelen 
voor werkdrukvermindering per augustus 2019. Er werd in 2019 een bedrag van 
59.000 euro verwacht terwijl er, door een hogere bijdrage per leerling, een bedrag van 
69.000 euro is ontvangen. Deze middelen zijn ingezet voor het realiseren van extra 
inzet, maar voornamelijk voor het behouden van de huidige formatie, die door 
oplopende tekorten anders versneld zou moeten worden afgebouwd.  
 
Staat van baten en lasten 
Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de 
belangrijkste verschillen per categorie ten opzichte van de begroting. 
 
De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa 84.000 euro. Voor 90.000 
euro (cao 71.000 euro, indexaties 9.000 euro en werkdrukmiddelen 10.000 euro) 
wordt dit verklaard door de eerder genoemde ontwikkelingen. Daar staan lagere 
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bijdragen vanuit Passend Onderwijs (circa 3.000 euro lager) en lagere 
zorgarrangementen tegenover (circa 3.000 euro lager). 
 
De bijdragen vanuit de gemeente zijn conform begroting gerealiseerd.  
 
De overige baten komen 32.000 euro lager uit dan begroot. Dit is toe te wijzen aan 
lagere baten voor de stichting. De baten (35.000 euro) vallen namelijk 32.000 euro 
lager uit door onder meer lagere baten voor leerlingenvervoer en schoolzwemmen.  
 
De personele lasten komen op totaalniveau 272.000 euro hoger uit dan begroot. Dit is 
voor 59.000 euro toe te schrijven aan de overige personele lasten, waar 9.000 euro 
lagere loonkosten tegenover staan. Daarnaast er een voorziening gevormd van 
222.000 euro vanwege een personeelskwestie en wachtgeldkosten: 

o Op de loonkosten is een besparing gerealiseerd, ondanks de gestegen 
pensioenpremies en overige indexaties en een iets hogere gerealiseerde inzet 
dan begroot. De inzet leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel 
komen beiden circa 0,6 fte hoger uit dan begroot. Daar staat echter 0,8 fte 
lagere inzet directie tegenover door het vertrek van de adjunct-directeur, 
waardoor per saldo een besparing is gerealiseerd; 

o De begrote vervangingskosten zijn conform begroting gerealiseerd; 
o De overschrijding van 59.000 euro op de overige personele lasten is veroorzaakt 

door hogere kosten voor scholing/schoolontwikkeling (23.000 euro hoger) 
vanwege onder andere kosten voor leerlingbegeleiding, een studiedag, een 
training PCM en cursussen van het KOC en Driestar Educatief. Ook de 
wervingskosten laten een substantiële overschrijding zien van ruim 15.000 euro 
door advertentiekosten voor de werving van een nieuwe directeur, teamleiders 
en diverse personeelsleden. De overige personele lasten komen ruim 16.000 
euro hoger uit door met name kosten voor personeelsactiviteiten en 
representatie. Als laatste is voorziening voor jubileumuitkering verhoogd 
waardoor er een dotatie zichtbaar is.  

 
De afschrijvingen zijn 3.000 euro hoger dan begroot, doordat meer is geïnvesteerd 
dan was begroot.  
 
Binnen de huisvestingslasten is een besparing gerealiseerd van ruim 4.000 euro door 
lagere kosten voor klein onderhoud, energie en water en schoonmaak.  
 
Bij de leermiddelen is een overschrijding zichtbaar van circa 14.000 euro. Dit is toe te 
schrijven aan 8.000 euro meer kosten voor het onderwijsleerpakket en 7.000 euro 
meer computerkosten. Daar staan lagere kopieerkosten tegenover.  
 
De overige instellingslasten komen 5.000 euro lager uit. De overige instellingslasten 
van de school komen 9.000 euro hoger uit door hogere overige beheerslasten in 
verband met kosten voor strategie, werving en training. Ook zijn onder de diverse 
instellingslasten hogere kosten zichtbaar in verband met het afscheid van de directeur. 
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In het totaal zijn echter ook de lasten (58.000 euro) van de stichting verwerkt. Deze 
komen 14.000 euro lager uit door lagere kosten voor schoolzwemmen en 
leerlingenvervoer.  
 
Door de aanhoudende lage rente is er geen rente meer begroot. Wel is ruim 1.200 
euro aan rente ontvangen.  
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Balans 
Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie 
boekjaren. 
 
ACTIVA  Ultimo 2019  Ultimo 2018  Ultimo 2017 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
       

Immateriële vaste activa                 -                   -                   -   
Materiële vaste activa               263               272               300 
Financiële vaste activa                 -                   -                   -   
Totaal vaste activa              263              272              300 

       
Voorraden                 -                   -                   -   
Vorderingen                98                99               101 
Liquide middelen            1.016            1.011               973 
Totaal vlottende activa           1.114           1.110           1.074 

       
Totaal activa            1.377            1.382            1.374 

       
PASSIVA  Ultimo 2019  Ultimo 2018  Ultimo 2017 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
       

Algemene reserve               203               492               580 
Bestemmingsreserves publiek               624               544               501 
Bestemmingsreserves privaat                14                37                35 
Bestemmingsfonds publiek                 -                   -                   -   
Bestemmingsfonds privaat                 -                   -                   -   
Eigen vermogen              840           1.073           1.116 

       

Voorzieningen               352               129               118 
Langlopende schulden                 -                   -                   -   
Kortlopende schulden               184               181               141 

       

Totaal passiva            1.377            1.382            1.374 
 
In 2019 is er voor 39.700 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is een 
bedrag van 47.000 euro. Er is in 2019 een bedrag van 49.400 euro afgeschreven, 
waardoor de boekwaarde van de activa is gedaald. 
 
De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 
 
Inventaris en apparatuur 21.700 euro 
ICT 11.000 euro 
Leermiddelen 7.000 euro 
Totaal 39.700 euro 
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De investeringen binnen het inventaris en apparatuur worden voor een groot deel 
veroorzaakt door de aanschaf van airco’s voor diverse lokalen en de personeelskamer, 
leerlingenstoelen en kasten. De investeringen met betrekking tot ICT bestaan uit de 
aanschaf van een aantal pc’s, diverse accesspoints en een laptop voor de IB’er. De 
investeringen aan leermiddelen kent als aanschaf de methode Taal actief voor groep 
8. 
 
De reserves zijn met circa 233.000 euro gedaald wat overeenkomt met het 
geconsolideerde resultaat. Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de 
publieke (school) en private (stichting) reserves. Het overschot dat dit jaar is ontstaan 
in het resultaat door de verwerking van de cao is in een bestemmingsreserve 
opgenomen zodat ook volgend jaar nog duidelijk is om welk bedrag het gaat. 
 
De voorzieningen zijn met 1.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud 
is 30.000 euro gedoteerd en bijna 33.000 euro onttrokken (met name vernieuwing van 
het schoolplein door aanleggen kunstgras en plaatsen speeltoestellen, renovatie 
toiletgroepen en aanleggen nieuwe vloer kleuter- en handvaardigheidslokaal). 
Daarnaast is er op basis van het personeelsbestand rekening gehouden met een hoger 
bedrag per fte waardoor de voorziening jubileumuitkering een hogere stand laat zien. 
 
Treasury  
In 2019 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend 
kapitaal. Er zijn geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. Zowel 
de publieke als de private middelen zijn niet ondergebracht in risicodragend kapitaal. 
De beschikbare vrije middelen werden overgemaakt naar een spaarrekening. Er 
hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. 
 
Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt 
door het bestuur gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de 
‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’ en met het oog op het zoveel als 
mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze tegoeden. Om dit te waarborgen 
is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd 
inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de regeling. Daarnaast is in dit statuut 
opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. Op hoofdlijnen staat 
in het treasurystatuut beschreven dat het beleid ten aanzien van beleggingen, leningen 
en derivaten met betrekking tot de publieke middelen zeer behoudend is. De hoofdsom 
dient ten alle tijden gegarandeerd te zijn. 
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Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 
Leerlingen 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2024 is rekening gehouden met de 
volgende verwachte leerlingaantallen in de komende jaren.  
 
Teldatum per 1 oktober 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Onderbouw totaal 187 182 186 177 179 180 
Bovenbouw totaal 184 180 167 183 183 179 
Totaal 371 362 353 360 362 359 

 
Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de 
afgelopen en komende jaren zien. Het leerlingaantal is afgelopen jaren is het 
leerlingaantal gedaald. Er wordt rekening gehouden met een daling van het 
leerlingaantal in 2020 door het vertrek van een grote groep 8, waarna vanaf 2021 een 
stabiel leerlingaantal wordt verwacht. In het overzicht is nog geen rekening gehouden 
met mogelijk leerlingenverlies vanwege een eventuele nieuwe basisschool in Kesteren.  
 
FTE 
 
Functiecategorie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Directie 2,17 1,32 1,09 1,09 1,09 1,09 
Leerkracht 18,69 19,22 19,38 19,86 19,86 19,86 
Onderwijsondersteunend personeel 4,34 5,13 5,99 4,85 4,85 4,85 
Schoonmaak 0,64 0,72 0,70 0,70 0,70 0,70 
Vervanging eigen rekening 0,38 0,09 0,15 0,15 0,15 0,15 
Totaal 26,22 26,48 27,30 26,64 26,64 26,64 
 
Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over vorig jaar, het verslagjaar 
en de komende jaren. De inzet is ten opzichte van vorig jaar iets gestegen door een 
hogere inzet leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Daar staat een 
lagere inzet directie tegenover vanwege het vertrek van de adjunct-directeur en 
vervanging van de directeur. De hogere inzet leerkrachten wordt verklaard doordat 
een nieuwe personeelsstructuur is geïntegreerd en er teamleiders zijn aangesteld.  
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Staat van baten en lasten  
   

Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   
2019  2020  2021  2022   

x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
Baten         
Rijksbijdragen  1.983  1.939  1.932  1.928 
Overige overheidsbijdragen  2  2  2  2 
Overige baten  36  68  68  68 
Totaal baten  2.021  2.009  2.002  1.998 

         

Lasten  
       

Personele lasten  1.897  1.736  1.731  1.755 
Afschrijvingen  49  51  55  55 
Huisvestingslasten  70  74  74  74 
Leermiddelen  116  108  108  108 
Overige instellingslasten  123  130  130  130 
Totaal lasten  2.255  2.098  2.097  2.122 

         

Saldo baten en lasten  -234  -90  -95  -124 
         

Saldo fin. baten en lasten  1  -  -  - 
         

Nettoresultaat  -233  -90  -95  -124 
 

        

Genormaliseerd resultaat 
 

-303 
 

-90  -95  -124 
 
Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Er is geen 
sprake van majeure investeringen de komende jaren. 
 
Het overzicht laat de komende jaren oplopende negatieve resultaten zien. Er zal van 
jaar tot jaar nader bepaald worden of de omvang van de huidig gepresenteerde 
resultaten acceptabel en gewenst is. Afhankelijk van die uitkomst zal elke 
begrotingsronde bekeken worden wat de mogelijkheden zijn binnen de kaders van 
onder andere de kengetallen.  
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Balans  
 

ACTIVA  
Ultimo 

2019 
 Ultimo 

2020 
 Ultimo 

2021 
 Ultimo 

2022 
  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
         

Immateriële vaste 
activa  

-  -  -  - 

Materiële vaste activa  263  316  321  326 
Financiële vaste activa  -  -  -  - 
Totaal vaste activa  263  316  321  326 

         
Vorderingen  98  108  108  108 
Liquide middelen  1.016  828  757  657 
Totaal vlottende 
activa  

1.114  936  865  765 

         
Totaal activa  1.377  1.252  1.186  1.091 

         
         

PASSIVA  
Ultimo 

2019 
 Ultimo 

2020 
 Ultimo 

2021 
 Ultimo 

2022 
  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
         

Algemene reserve  203  362  271  151 
Best. reserve publiek  624  544  544  544 
Best. reserve privaat  14  30  26  23 
Best. fonds publiek  -  -  -  - 
Best. fonds privaat  -  -  -  - 
Eigen vermogen  840  936  841  717 

         

Voorzieningen  352  153  182  210 
Kortlopende schulden  184  163  163  163 

         

Totaal passiva  1.377  1.252  1.186  1.091 
 
Bovenstaande tabel toont de balans over 2019 en de jaren hierop volgend. De balans 
van 2019 is gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2020 zijn echter 
berekend op basis van een voorlopige inschatting van 2019 per het najaar 2019. 
Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen ontstaan, de langere termijn ontwikkeling 
is echter wel inzichtelijk. De belangrijkste afwijking is de gevormde 
personeelsvoorziening. 
 
Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa de komende jaren 
toe zullen nemen. Na 2020 is er gebruik gemaakt van stelposten om de kengetallen 
niet teveel te vertekenen.  
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Door de huidige begrote resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig 
ontwikkelen. De voorziening groot onderhoud laat een stijgend verloop zien de 
komende jaren.  
 

Financiële positie 
Kengetallen 
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven 
van de financiële gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden 
voor 2018 en 2019, worden tevens de begrote waarden getoond. De norm geeft de 
algemene adviesnorm weer. 
 
Kengetal Norm 2018 2019 2020 2021 2022 
Liquiditeit 2,00 6,14 6,04 5,74 5,31 4,69 
Solvabiliteit 0,50 0,78 0,61 0,75 0,71 0,66 

Rentabiliteit n.v.t. -2,24% 
-

11,51% -4,46% -4,73% -6,18% 

Huisvestingsratio <10% 3,45% 3,08% 3,53% 3,53% 3,49% 
Weerstandsvermogen 
(bestuursniveau) 15,00% 43,26% 29,12% 31,97% 26,89% 20,30% 

Weerstandsvermogen 
(schoolniveau) 15,00% 41,28% 28,42% 30,43% 25,54% 19,12% 

Kapitalisatiefactor incl. 
privaat vermogen <60% 

71,93% 68,07% 62,31% 59,24% 54,58% 

Kapitalisatiefactor excl. 
privaat vermogen <60% 72,53% 68,57% 62,97% 59,97% 55,33% 

 
De liquiditeit en de solvabiliteit laten over de zichtbare jaren een dalende trend zien 
door het oplopende tekort dat de komende jaren wordt verwacht. Beide kengetallen 
voldoen echter nog ruim aan de gestelde adviesnormen. De school kan dus zowel op 
de korte als de lange termijn aan de verplichtingen voldoen. 
 
De rentabiliteit is evenals vorig jaar negatief. De komende jaren wordt een negatieve 
rentabiliteit verwacht als gevolg van negatieve financiële resultaten. De rentabiliteit is 
idealiter nul. Een negatieve rentabiliteit hoeft geen probleem te zijn als de buffers daar 
hoog genoeg voor zijn. Het is wel zaak om de verhouding tussen de rentabiliteit en de 
buffers goed te monitoren.  
 
De huisvestingsratio laat zien of er niet teveel publiek geld weglekt aan huisvesting. 
Dit is niet het geval aangezien de maximale norm van 10% niet wordt overschreden. 
Onderdeel van deze ratio is ook de dotatie aan het groot onderhoud.  
 
Het minimale weerstandsvermogen wordt gebruikt om vermogen beschikbaar te 
houden voor het opvangen van financiële calamiteiten. De standaard adviesnorm 
bedraagt 15%. De school wijkt hier vanaf door een norm van 35% te hanteren. Reden 
is het feit dat de school gemoedsbezwaard is en daarom te maken heeft met grotere 
financiële risico’s. Om dit  verhoogde risico te beheersen wordt er een aparte 
bestemmingsreserve personeel aangehouden. Door de negatieve resultaten is het 
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weerstandsvermogen gedaald van 43% naar 29% op totaalniveau. Dit kengetal 
bevindt zich daarmee onder de adviesnorm. Het jaar 2019 geeft nog wel een 
vertekening gezien de extra baten die in 2019 zijn verwerkt. Aangezien er rekening 
wordt gehouden met oplopende negatieve resultaten de komende jaren, zal het 
weerstandsvermogen de komende jaren verder dalen ten opzichte van de huidige 
waarde. 
 
De kapitalisatiefactor komt in beeld zodra de onderwijsresultaten achterblijven. Het 
kengetal geeft de rijkdom van het schoolbestuur aan. Er geldt een maximale norm van 
60%. Private middelen mogen buiten beschouwing gelaten worden aangezien de 
overheid hier geen zeggenschap over heeft. De maximale norm van 60% wordt 
overschreden. De verwachte negatieve resultaten hebben echter een drukkend effect 
op het kengetal, waardoor de rentabiliteit de komende jaren daalt tot onder de norm. 
Bovendien is door het extra benodigde vermogen dat wordt aangehouden, dit kengetal 
slecht bruikbaar voor de school. 
 
Reservepositie 
Het huidige jaar en de toekomstige verwachte resultaten zijn negatief. Er is dus 
sprake van een teruggang in vermogen. De komende jaren zal aandacht geschonken 
worden aan de hoogte van de oplopende tekorten. Dit in relatie tot de 
schoolspecifieke (verhoogde) weerstandsnorm. Het zal dan met name gaan om de 
verhouding noodzakelijke buffers ten opzichte van de grootte van het toekomstige 
tekort.  

Risico’s en risicobeheersing 
Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en 
controle cyclus waarbij de directie samen met een externe adviseur van VGS de 
ontwikkeling van de financiële prestaties monitort en hier ook periodiek 
verantwoording over aflegt richting het bestuur. De basis voor de verantwoording 
wordt naast de realisatie gevormd door de meerjarenbegroting die voorafgaand aan 
elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan de raad van toezicht 
wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk financiële 
risico’s onderkent en wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn. 
 
Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie 
beschreven van de processen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, 
overdraagbaarheid en betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het 
bestuur en haar administratieve dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een 
Service Level Agreement van toepassing.  
 
Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er sprake is 
van risico’s. Eén van de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke instabiliteit op 
verschillende fronten. Sector breed is sprake van een tekort op de materiële 
bekostiging. Dit gaat ten koste van personele inzet.  
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Een ander risico is het lerarentekort. Onze school krijgt tot nu toe de formatie rond en 
heeft de komende jaren te maken met een teruggang van de formatie. Mogelijk risico 
is echter wel dat het moeilijker wordt om vervanging te realiseren. Risico is dat dan 
relatief duur extern personeel ingezet moet worden om gaten op te vullen. Het bestuur 
is hiervan op de hoogte en probeert deze ontwikkeling waar mogelijk voor te blijven. 
 
Een meer school-specifiek risico is de instroom van het aantal leerlingen de komende 
jaren. De instroom kan sterk fluctueren, wat leidt tot wisselingen in de bekostiging. De 
monitoring van het leerlingenaantal is een voortdurend punt van aandacht en wordt 
van jaar tot jaar bijgesteld en besproken. Het risico wat hierbij meespeelt is de 
afhankelijkheid van leerlingenvervoer. Er vinden gesprekken plaats voor een op te 
richten basisschool in Kesteren. De school ligt middenin het voedingsgebied van onze 
school. Circa 80 leerlingen uit deze omgeving bezoeken nu onze school. 
 
Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van 
personeelsleden, langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het uiterste 
geval ontslag. Ook de mogelijkheid van interne overdraagbaarheid van taken en risico’s 
omtrent arbowetgeving spelen hierbij een rol. Als deze zaken zich voordoen kan er 
sprake zijn van financiële gevolgen. Waar mogelijk wordt hier aandacht aan 
geschonken om zo het risico te beperken en de financiële gevolgen beperkt te houden.  
 
In het verlengde hiervan zijn er diverse risico’s omtrent onderwijskwaliteit te 
onderkennen. De deskundigheid van personeel speelt hier een belangrijke rol. Risico’s 
zijn het verlies van leerlingen of inspanningskosten om de onderwijskwaliteit op peil te 
krijgen. Er wordt het personeel zoveel als mogelijk de gelegenheid geboden om zich 
bij te scholen en zo de onderwijskwaliteit op peil te houden.  
 
De school is eigen risicodrager voor wat betreft het Vervangingsfonds en het 
Participatiefonds. Hierdoor komen ziektekosten en wachtgelden volledig voor rekening 
van de school. Dit verhoogde risico is tot uitdrukking gebracht in het 
weerstandsvermogen.  
 
Ook als het gaat om huisvesting bestaat er een risico op onverwachte lasten. De 
lopende discussie over een andere opbouw van de voorziening groot onderhoud speelt 
hierbij mee. De voorgestelde methode is om de voorziening groot onderhoud per 
onderhoudscomponent toe te passen. Dit kan in de toekomst zorgen voor een 
substantiële hogere benodigde voorziening groot onderhoud. Dit heeft dan een 
rechtstreeks effect op het eigen vermogen.  
 
Voor de genoemde risico’s met een financieel gevolg wordt er een risicobuffer 
aangehouden, al zal de eerste stap altijd zijn om te beoordelen of een risico binnen de 
begroting opgevangen kan worden. 
 
De gevolgen van de Corona crisis voor onze organisatie zijn in dit stadium moeilijk in 
te schatten. Voor zover wij dit nu kunnen  overzien lijken de financiële gevolgen voor 
onze organisatie vooralsnog beperkt. 
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Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet-financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken 
valt aan risico’s rondom de onderwijskwaliteit, identiteit, communicatie en de naleving 
van de code ‘Goed Bestuur’. Zie voor dit laatste punt het verslag van het 
toezichthoudend orgaan. 
 
Beheersing van de risico’s 
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten 
gebruikt de school in haar financieel beleid onder andere het kengetal 
weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende eigen vermogen beschikbaar is 
als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is gebruik gemaakt 
van een afwijkend risicoprofiel van 35%.   
 
Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt in elk geval getracht om risico’s 
tijdig te onderkennen, om indien nodig acties te ondernemen om de impact van het 
risico te verkleinen. De meerjarenbegroting is hiervoor een belangrijke tool. Het effect 
van een dalend leerlingaantal of een uit de pas lopend kostenpatroon is zo inzichtelijk. 
Ook kunnen in de meerjarenbegroting aanpassingen doorgerekend worden.  
 
De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen 
jaar toereikend geweest. Er zijn geen belangrijke risico’s opgetreden die de continuïteit 
van de organisatie in gevaar gebracht hebben. Er is dan ook geen reden om 
aanpassingen aan de systemen door te voeren.  
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Bijlage verantwoording middelen uit de prestatiebox. 
 
Ook in 2019 hebben we de verstrekte middelen uit de prestatiebox ingezet voor 
verschillende doeleinden met het hoofddoel: de verbetering van ons onderwijs. 
Hieronder een overzicht van de inzet op de verschillende vak- en vormingsgebieden: 
 
Taal: 
We zijn momenteel bezig met de invoering en implementatie van een nieuwe 
taalmethode: Taalactief. In 2019 is deze methode ingevoerd in de groepen 8.  Ook is 
de software aangeschaft voor de groepen 4 t/m 7 
 
Rekenen: 
De invulling van onderwijs aan onze meer- en hoger begaafde leerlingen krijgt meer 
en meer gestalte. Ook in 2019 zijn hiervoor materialen aangeschaft. Onze 
Hoogbegaafdheidscoördinator heeft ook in 2019 cursussen gevolgd om bij te blijven 
bij ontwikkelingen en betrekt leerkrachten erbij om kennis over te dragen en 
gezamenlijk deze groep leerlingen nog beter te bedienen. 
 
Cultuureducatie: 
Ook in 2019 hebben we onze leerlingen op verschillende manieren in contact 
gebracht met een aantal cultuur-bezienswaardigheden. Er zijn diverse musea 
bezocht. 
 
Geschiedenis: 
In 2019 hebben we een vervolg gemaakt met de invoering van een nieuwe methode 
voor het vakgebied Geschiedenis: ‘Vertel het door’. Deze methode houdt rekening 
met de verplichte ‘canon’ en sluit goed aan bij onze onderwijskundige visie: 
geschiedenis is een vertelvak. 
 
Professionalisering: 
In het kader van Passend Onderwijs heeft het team in 2019 een vervolg gemaakt met 
de PCM-training. Deze cursus is opgestart om juist voor moeilijker te benaderen 
leerlingen ‘communicatie op maat’ te geven. Hiervoor hebben trainers ook lessen 
bezocht en gesprekken gevoerd. 
 
 
 


