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Voorwoord 

 

In dit jaarverslag van de Vereniging tot Stichting en instandhouding van Scholen met de Bijbel 

te Streefkerk leggen we aan de leden van de schoolvereniging verantwoording af over het 

gevoerde beleid ten aanzien van onze School met de Bijbel. Het jaarverslag voldoet aan de 

eisen van de geldende wet- en regelgeving, zoals opgenomen in de Richtlijnen van de 

Jaarverslaglegging.  

 

Het afgelopen jaar was een jaar van veel ontwikkelingen binnen de school en het bestuur. Bij 

de benoeming van de nieuwe directeur is een koers ingezet naar een meer toezichthoudende 

rol van het bestuur. De directeur heeft in samenwerking met het MT een analyse gemaakt van 

de schoolorganisatie en een voorlopige koers bepaald. Dit wordt met het team verder 

uitgewerkt en zal in 2019 vastgelegd worden in het schoolplan 2019-2023 waarna we het ook 

aan de ouders zullen presenteren.  

 

Als wij terugzien zijn wij vooral dankbaar voor wat de Heere gaf aan mogelijkheden en tijd om 

onze kinderen het Evangelie van zonde en genade voor te houden en hen te wijzen op Christus 

die alleen de zonde van ons weg kan nemen.  

Ook zijn wij blij voor de wijze waarop de school zich verder ontwikkelde en het personeel 

zich verder heeft geprofessionaliseerd. We hopen dat dit alles ten goede komt aan de kinderen 
die op onze school onderwijs ontvangen. 

 

Wij denken ook aan zorgen die er waren in diverse gezinnen. Een ieder in rouw en zorg 

wensen we Gods nabijheid toe om het te dragen. De Heere heilige de roepstemmen aan hun 

en ons hart. 

 

 

Namens bestuur en directie van de school met de Bijbel, 

 

 

 

H.A.G. Aantjes       H.J. den Ouden 

Secretaris        Directeur 
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Hoofdstuk 1 - Verslag van de toezichthouder 

 

In het verslagjaar is een vervolg gekomen op de bezinning ten aanzien van de Code goed 

bestuur.  Conform de wet Goed onderwijs, goed bestuur (2010) en de daaruit voortvloeiende 

Code goed bestuur zijn we als bestuur verplicht om een vorm van intern toezicht te regelen, 

dat toezicht houdt op het bestuurlijk handelen. De achterliggende gedachte achter deze 

ontwikkelingen is dat er in toenemende mate een concentratie van bevoegdheden en 

autonomie plaats vindt op bestuurlijk niveau. Dat vraagt bestuurlijk gezien om voldoende 

tegenspel. Daarbij heeft het intern toezicht als belangrijkste taak om voortdurend te 

beoordelen (en te verantwoorden) of de organisatie goed bestuurd wordt, of de juiste 

normatieve afwegingen gemaakt worden en of de identiteit en kwaliteit voldoende 

gewaarborgd worden. De beoordeling van de normatieve afwegingen vindt plaats tegen de 

achtergrond van de grondslag van de Vereniging, de vastgestelde kaders en de 

maatschappelijke context en ontwikkelingen.   

  

De inrichting van bestuur en toezicht kan op diverse manieren. Al eerder is de ontwikkeling 

naar een vorm van besturen ingezet, conform de principes van Policy Governance. Dit houdt 

in dat we als bestuur uitspraken doen over de te bepalen doelstellingen en de 

randvoorwaarden en dat de (wijze van) uitvoering opgedragen, gemandateerd wordt aan de 

directeur.  
  

De uitgangspunten van dit model zijn ook toepasbaar om een verdergaande scheiding van 

toezichtstaken en bestuurlijke taken te realiseren. Het bestuur neemt de rol van 

toezichthoudend bestuur op zich, het feitelijk en daadwerkelijk besturen van de organisatie 

vindt plaats door de directeur, in samenwerking met het MT. Hiertoe is duidelijkheid vereist 

over wat het bestuur van de directeur verwacht en binnen welke kaders de bestuurlijke 

handelingsvrijheid zich beweegt. Dit is verder uitgewerkt in de mandaatregeling, aangevuld met 

het toezichtskader. In het verslagjaar zijn we steeds meer aan de hand van het vastgestelde 

toezichtskader gaan werken en de bestuursvergaderingen vorm gaan geven.  

  

Het intern toezicht neemt een positief kritische houding in t.o.v. de directeur. Door middel 

van afwegingen in een totaalperspectief etc. wordt er op gelet dat beslissingen worden 

genomen die passen binnen de vastgestelde mandaatregeling en toezichtskader. Op deze wijze 

proberen we steeds beter in de rol van toezichthoudend bestuur te komen. Bij enkele 

vergaderingen is er ook een extern deskundige aanwezig geweest om dit proces te begeleiden. 

Ook in 2019 zal deze wijze van toezicht houden nog de nodige aandacht en doorontwikkeling 

vragen. 

 

Het  toezichthoudend bestuur bestaat uit 7 personen welke een onbezoldigde functie hebben 

als toezichthouder. Tijdens de ledenvergadering van 2018 is de vacature van Dhr. W. Deelen 

ingevuld met de komst van Dhr. R. Burger welke ook een cursus volgde voor toezichthoudend 

besturen.  

  

Het bestuur heeft verschillende zaken besproken en besluiten genomen, onder andere: 

- Het vaststellen van het door de directeur gemaakte jaarplan 2018-2019 n.a.v. een 

schoolanalyse  

- Het vaststellen van de (meerjaren)begroting  

- Toezicht houden op rechtmatige verwerving, bestemming en aanwending van de  middelen 

- Het toezien op de naleving van hetgeen verwoord is in het identiteitsprofiel en de schoolgids 
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- Goedkeuren van het jaarverslag en jaarrekening 

- Benoemen van de accountant 
- Personeelsleden benoemd 

- Arbobeleidsplan i.c.m. ziekteverzuimbeleid vastgesteld 

- In december werd de oudertevredenheidspeiling door de directeur gepresenteerd aan het 

bestuur  

  

Deskundigheid in bestuur en toezicht is één van de onderdelen waar de overheid  aandacht 

aan besteedt. Dit blijft een voortdurende ontwikkeling binnen bestuur en toezicht. We werken 

op dit gebied ook samen met Reformatorische scholen in de regio die fungeren als sparring 

partner. Daarnaast is in het managementstatuut opgenomen dat we jaarlijks een zelfevaluatie 

zullen uitvoeren.  Maar bovenal is nodig dat we wijsheid mogen ontvangen vanuit de vreze des 

Heeren om te mogen doen wat onze hand vindt om te doen.  

  

Het jaar overziende, blijkt dat er veel ter tafel komt waarover een mening moet worden 

gevormd en waarop toezicht gehouden moet worden. Hoe zouden wij dat kunnen zonder het 

toezicht van een Ander, Die niet alleen toezicht houdt, maar Die ook alles regeert, bestuurt 

en onderhoudt en bij Wie niets uit de hand loopt. Aan Zijn toezicht, regering en onderhouding 

bevelen wij een ieder die op welke wijze dan ook bij de school betrokken is, aan. 

 

W. Alblas 

Toezichthouder 
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Hoofdstuk 2 - Organisatiecontext 

 

Grondslag 

De naam van de school is School met de Bijbel. 

Ze gaat uit van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te 

Streefkerk. 

 

Zoals uit de naam van de school al blijkt, is de Heilige Schrift, opgevat in overeenstemming 

met de Drie Formulieren van Enigheid, volgens de Synode van Dordrecht gehouden in de jaren 

1618-1619, de grondslag van de vereniging. Zij gaat uit van het beginsel dat volksopvoeding en 

volksonderwijs geheel in overeenstemming moeten zijn met de in de Bijbel geopenbaarde wil 

Gods. In de artikelen 3 t/m 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis kan men duidelijk en 

volledig vinden wat door ons beleden wordt ten aanzien van het Woord van God. 

Zo willen we staan in de traditie van de kerken van de Reformatie. De leden van ons bestuur 

komen dan ook uit de volgende kerkelijke denominaties: Protestantse Kerk Nederland, 

Hersteld Hervormde Kerk,  Ger. Gem., Ger. Gem. in Ned., Oud. Ger. Gem. in Ned. 

 

Consequenties van de grondslag 

Dat de Bijbel en de belijdenisgeschriften de grondslag voor ons onderwijs vormen, heeft 

natuurlijk ook duidelijke consequenties voor de inrichting ervan, zoals o.a. de keuze en het 
gebruik van verantwoorde onderwijs- en leermethodes, van leer- en werkvormen, van 

audiovisuele hulpmiddelen e.d. Bij alle onderwijskeuzes speelt de identiteit een duidelijke rol. 

Zo ook in de manier van omgaan met elkaar als ouders, bestuur, directie, leerkrachten en 

leerlingen, nl. een hartelijke, ongedwongen en hulpvaardige houding naar elkaar toe binnen de 

kaders van de gezagsverhoudingen zoals God die in Zijn Woord aangeeft. 

Het pedagogisch, didactisch en onderwijsinhoudelijk klimaat wordt dus bepaalt door de 

Bijbelse normen en waarden. 

Vandaar ook dat het bestuur verwacht van de teamleden dat er veel werk gemaakt wordt 

van het voorbereiden en het geven van de Bijbellessen, om onder biddend opzien naar de 

Heere, van Wiens zegen we in alles afhankelijk zijn, te mogen verwachten dat Hij Zijn 

Woord waarheid maakt en "dat het navolgende geslacht zijn hoop op God zou stellen..."  

(zie Ps. 78:1-7).   

 

Missie en doelstelling 

Onze school wil de kinderen een veilige basis voor later bieden. Hoewel de school de 

thuisbasis van het gezin  niet kan en mag vervangen, willen we ons inzetten om de kinderen 

een omgeving te bieden, waarin zij veiligheid, structuur en uitdaging ervaren. Dat is de beste 

voedingsbodem voor het leveren van prestaties. We vinden het daarom belangrijk dat 

kinderen, elk met eigen gaven, zich op school zowel door leerkrachten als de andere kinderen 

geaccepteerd en gerespecteerd voelen. Het feit dat elk kind uniek is, betekent voor de 

leerkrachten, dat zij zoveel mogelijk rekening houden met verschillen tussen de kinderen. 

Dat is ook de Bijbelse opdracht aan allen die met kinderen werken, zoals onder meer blijkt uit 

de Spreuken van Salomo: 

“Leer de jongen de eerste beginselen naar den 

eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, 

zal hij daarvan niet afwijken.” 

 

(Spreuken 22:6) 
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Christelijk onderwijs is geen doel in zichzelf. Het moet dienstbaar zijn aan een hoger doel; dat 

de mens zijn Schepper kent en eert. 
 

Organisatiestructuur  

Het organogram van de organisatie ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Er zaten op de teldatum (1 oktober 2018) 168 leerlingen op school.  

Aantal personen die ten dienste staan aan het onderwijs voor de leerlingen: 

Directeur:     1 

Leerkrachten:     12 

Teamleiders i.c.m. Interne Begeleiding: 2 

Onderwijsassistenten:   2 

Administratief medewerker:    1 

 

Vrijwilligers 

In de schoolorganisatie zijn veel vrijwilligers actief. Door hun inzet kunnen allerlei school-

gerelateerde zaken doorgang vinden. Vrijwilligers worden bijvoorbeeld ingezet ter 

ondersteuning bij het lezen, computerlessen, handwerken enz. 

In alle groepen zijn klassenouders actief. We hebben ook een betrokken activiteitencommissie 

die allerlei hand- en spandiensten verlenen zodat de leerkrachten zich kunnen focussen op het 

Directeur 

Teamleider 1-3 

 

Intern 

Begeleider 

Onderwijsassistenten  

Leraar (LA) Leraar  met 

specialisme (LB) 

Teamleider 4-8   

Toezichthoudend bestuur 

Administratief 

medewerker 
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lesgeven aan de kinderen. We zijn blij en dankbaar dat er zoveel ouders hun steentje willen 

bijdragen aan het goed laten verlopen van de schoolorganisatie.  
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Hoofdstuk 3 – Identiteit 

 

De School met de Bijbel is een basisschool op reformatorische grondslag. We laten ons 

leiden door Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften.  

We verwachten van ouders die hun kind aan willen melden dat ze akkoord gaan met de 

grondslag en de consequenties die hieruit voortvloeien zoals beschreven in de schoolgids.  

Onze leerlingen komen uit Streefkerk en de wijde omtrek: Bergambacht, Nieuw-Lekkerland, 

Groot-Ammers, Langerak, Brandwijk enz. We zijn dus een echte streekschool. Ouders uit 

bep. plaatsen kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen bij de gemeente.  

Als school werken we voortdurend vanuit onze missie en zijn we open naar de verschillende 

denominaties. 

 

De identiteit van de school krijgt gestalte in de praktijk door: 

 Bijbelvertellingen: een aantal keer in de week vertellen we uit de Bijbel m.b.v. de methode 

‘Hoor het Woord’.  

 Het aanleren van psalmen, geestelijke liederen, Bijbelse vragen en Catechismus; 

 Vieringen van de heilsfeiten: in het kalenderjaar 2018 mochten we opnieuw het 

Kerstfeest herdenken met de kleuters en hun (groot)ouders en andere 

belangstellenden; 

 Bid- en dankdag: rond deze dagen besteden we aandacht aan een thema vanuit de HGJB. 
De leerlingen hoorden een Bijbelverhaal en leerden liederen rondom het thema; 

 De keuze van lesmethoden: wij kiezen in principe de methoden die geschreven zijn voor 

het christelijk-reformatorische onderwijs; 

 Omgang met ICT: we zetten ICT functioneel in als ondersteuning van ons onderwijs. In 

de komende jaren willen we verder een doordachte visie ontwikkelen op het gebruik 

van ICT; 

 Personeelsbeleid: we verwachten van ons personeel dat ze in leer en leven de grondslag 

van de school onderschrijven en uitdragen, zowel binnen als buiten de school; 

 Leer- en leefklimaat wat gekenmerkt wordt door duidelijke regels, orde, gezag, respect 

en onderlinge liefde en verbondenheid; 

 Zorg voor de naaste: wekelijks wordt er zendingsgeld opgehaald voor ons adoptiekind 

uit Guatemala (Woord & Daad). Daarnaast is er in 2018 actie gevoerd voor de ZOA 

en de stichting Kom Over En Help.   

 Kerkelijke verbondenheid: de school heeft een abonnement op de kerkbodes uit de 

verschillende denominaties. Op deze wijze kunnen we meeleven met de kerkelijke 

gemeenten en kan de driehoek gezin-kerk-school mede gestalte krijgen; 

 Specifieke lessen: we leiden de kinderen op voor hun toekomst en hun plaats in deze 

maatschappij. Hierdoor geven we niet alleen taal, rekenen, lezen, schrijven (wat 

onmisbaar is), maar ook specifieke lessen ten aanzien van seksuele ontwikkeling, het 

omgaan met elkaar (sociale vaardigheden), burgerschapsvorming (dit is geen aparte 

methode, maar u kunt denken aan lessen en activiteiten waarbij we gericht zijn op 

omgang met de naaste, andere culturen enz.).  

 

We zien om ons heen dat de secularisatie zijn sporen trekt in ons land. Dit gaat ook ons als 

kerken en christelijke school niet voorbij. Gezagsverhoudingen komen steeds meer onder 

druk te staan, de voortgaande individualisering en interne verdeeldheid onder christenen zijn 

enkele belangrijke ontwikkelingen. Tegen deze achtergrond zijn we dankbaar dat er in onze 

school nog onderlinge verbondenheid en respect gevonden mag worden. De leerkrachten 

worden erkend als gezagsdrager, al zien we de mondigheid onder de jeugd ook toenemen.  
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Het is juist in deze tijd, vol aanvallen op het Christelijk onderwijs naar Schrift en belijdenis, 

zeer belangrijk dat we als bestuur, personeel en ouders in eensgezindheid proberen Bijbels 
verantwoord onderwijs te geven in biddend opzien tot de Heere. Mochten er voor allen die 

bij het onderwijs op onze school betrokken zijn, voorbidders gevonden worden aan de troon 

van Gods genade.  
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Hoofdstuk 4 - Onderwijs 

 

In het verslagjaar hebben we even een pas op de plaats gemaakt wat betreft onderwijskundige 

ontwikkelingen.  

We hebben onszelf de vraag gesteld: 

 Waar staan we nu als school? 

 Doen we de goede dingen? 

 Doen we de dingen goed? 

 Hoe weten we dat? 

 

Om dit te weten te komen hebben we verschillende peilingen uitgezet onder personeel, 

ouders en leerlingen. Met behulp van een nieuw kwaliteitszorgsysteem hebben we de kwaliteit 

van de school zo goed mogelijk in beeld gebracht.  

 

Vanaf oktober 2018 zijn we aan de slag gegaan met het opbouwen van een toekomstige koers 

van de school. Dit alles zal verder uitgewerkt worden tijdens de schoolplanontwikkeling in 

2019 waarin we onze lange termijnvisie zullen beschrijven. Beschikbare financiële middelen zijn 

volgend aan de schoolontwikkeling. Dus eerst beleid, dan geld(keuzes). Op deze wijze willen 

we zoveel als mogelijk beleidsrijk begroten en hier ook verantwoording over afleggen via o.a. 

het jaarverslag.  
 

PCM (Process Communication Model) 

Om verschillen tussen kinderen en teamleden te leren begrijpen, hebben we als team een 

training PCM gevolgd. Dit is een communicatiemodel wat verschillen in persoonlijkheid 

inzichtelijk maakt. Immers, als we weten waar gedrag vandaan komt, kunnen we er ook beter 

op afstemmen. De gedachte achter PCM is dat het niet zozeer gaat om wat iemand zegt, maar 

veelmeer hoe iemand het zegt. Dit kan een wezenlijk verschil maken in de vraag of je de ander 

ook echt daadwerkelijk bereikt met je woorden.  

Tijdens 3 middagen is een trainer met het team aan de slag gegaan. Het heeft ons verrijkende 

nieuwe inzichten gegeven in de achtergrond van gedrag. Dit kunnen we toepassen in allerlei 

situaties waarin communicatie een rol speelt. Het helpt ons ook om als team te groeien in hoe 

we met elkaar op een professionele wijze kunnen samenwerken om beter te worden in ons 

vak, wat weer ten dienste staat aan de schoolontwikkeling.  

 

Taal-leesontwikkeling 

De taalcoördinator (Juf Otterspeer) heeft een 

onderzoekje verricht naar de mate waarin de 

school afwijkende leesresultaten zou 

hebben t.o.v. scholen in de regio.  

Doordat niet alle scholen mee konden 

doen aan het onderzoekje was er te 

weinig data om een goed 

onderbouwde conclusie te trekken.  

We zien wel dat de taalontwikkeling in 

de kleutergroepen een punt van 

aandacht is.  

Het is hard werken om de resultaten eind 

groep 3 op voldoende niveau te krijgen. Daarbij 
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stellen we onszelf ook voortdurend de vraag: doen we de goede dingen en doen we de dingen 

goed? 
In de achterliggende 4 jaren bereikten we eind groep 3 een groepsniveau wat op het landelijk 

gemiddelde ligt. Eind groep 4, begin groep 5 zien we de resultaten weer dalen.  

Hierdoor zijn we extra gaan inzetten op technisch lezen in groep 4. In het eerste half jaar 

besteden we nu meer aandacht aan technisch leesvaardigheid. We starten hierdoor wat later 

met begrijpend leesonderwijs. We veronderstellen nl. dat begrijpend lezen ook makkelijker 

voor de leerling wordt als het technisch leesniveau (boven) gemiddeld is. Met behulp van 

onderwijsassistentie investeren we ook in extra zorg voor zwakke lezers.  

 

Sociaal Emotioneel leren 

Om hun plaats in te kunnen nemen in de huidige maatschappij vinden we het ook van groot 

belang om structureel aandacht te besteden aan sociaal emotionele vaardigheden; hoe ga ik 

om met mezelf en de ander. Uiteindelijk staat ook dit deel van de opvoeding in het licht van 

het dienen van de Heere. Door de algemene genade zijn kinderen opvoedbaar. Dit brengt 

voor ons als opvoeders een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee.  

Kinderen toerusten en vormen zien we als zeer belangrijke taak van de school. Tegelijk is het 

ook een ingewikkelde taak door de vele invloeden die op kinderen afkomen. Desondanks 

proberen we hierin onze rol te nemen en onze taak te verstaan.  

 

Sociaal Emotioneel leren doen we op groepsniveau en individueel niveau. 

 

Op groepsniveau gaat het om de vraag: hoe worden we van een klas (met losse individuen) 

een  groep (waar we met en van elkaar leren). Het wij-gevoel in groepen willen we doelbewust 

bevorderen. Hierdoor zijn we in augustus 2018 gestart met de Gouden Weken. De eerste 7 

weken van het cursusjaar besteedden we dagelijks aandacht aan een groepsvormende activiteit 

waardoor kinderen elkaar beter leren kennen, elkaar leren vertrouwen, leren samenwerken 

enz. 

 

Om een bijdrage te kunnen leveren aan het groepsproces hebben kinderen echter wel 

voldoende sociaal-emotionele vaardigheden nodig. In het verslagjaar is er door een werkgroep 

in de school gezocht naar een methode die aansluit bij onze voorwaarden op het gebied van 
identiteit en kwaliteit. Er bleek geen geschikte methode op de markt te zijn. Dit heeft ons 

doen besluiten om op basis van de theorie een leerlijn (welk doel in welk leerjaar) op te zetten 

waarmee de leerkracht zelf de les vorm kan geven.  

 

Groepsplannen 

Een andere werkgroep in de school heeft zich verdiept in de huidige werkwijze rondom het 

groepsplan. In dit plan wordt het onderwijsaanbod en de ondersteuning aan leerlingen 

beschreven. Tegelijkertijd geeft dit vaak veel administratieve last. Er is een start gemaakt met 

het doen van onderzoek naar de uiteindelijke bedoeling; wat willen we er mee bereiken? Kan 

het ook op een andere manier? Kan het effectiever? Efficiënter? 

In 2019 zal dit onderzoekje worden afgerond en hopen we een aangepaste werkwijze in gang 

te zetten waarbij de kwaliteit van het onderwijs minimaal gelijk blijft of zelfs toeneemt, maar 

waarbij de administratieve last beperkt blijft.  
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Onderwijsprestaties  

We volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig. Naast dagelijkse observaties en 
gesprekjes met leerlingen nemen we ook genormeerde toetsen af om te zien of ons onderwijs 

voldoende impact heeft op de ontwikkeling van het kind. We denken aan de toetsen die horen 

bij het Cito leerlingvolgsysteem. Verder zijn er ook methode-gebonden toetsen. Bij elke toets 

is een objectieve normering gegeven. 

Jaarlijks wordt in groep 8 de landelijke Centrale Eindtoets basisonderwijs afgenomen. Deze 

toets test alleen kennis en inzicht. We moeten ons altijd wel blijven realiseren dat elke toets 

een momentopname is. De ‘werkelijkheid’ kan best iets anders zijn. 

 

 

 

Doorstroming Voortgezet Onderwijs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwijzing SBO 

In 2018 hoefden we geen leerlingen te verwijzen naar het SBO.  

We spannen ons voortdurend in om het onderwijs en de ondersteuning zo goed mogelijk 

gestalte te geven waardoor zoveel mogelijk leerlingen hiervan profiteren.  

 

Kwaliteitszorg  

‘Kwaliteitszorg is van ons allemaal’. Dit betekent in de praktijk dat elk personeelslid zich 

verantwoordelijk weet voor een goede onderwijskwaliteit. We ontwikkelen ons steeds meer 

door kritisch te durven kijken naar ons eigen handelen en te onderzoeken waarom iets wel of 

niet goed werkt. Onderwijskundige keuzes baseren we zoveel mogelijk op effectief bewezen 

methodieken in combinatie met onze visie op goed onderwijs.  

In het verslagjaar is de Succes!Spiegel aangeschaft. Dit is een digitaal systeem om 

kwaliteitsaspecten in beeld te krijgen. Het gaat ons niet zozeer om alle getallen, maar om het 

verhaal wat er achter zit. Daarom willen we ook vanuit een open houding op zoek gaan naar 

 2015 2016 2017 2018 

VMBO BK - LWOO 1 - 1 1 

VMBO- B 2 2 1 - 

VMBO- K 6 3 3 3 

VMBO GT 8 7 10 8 

HAVO 5 3 6 5 

HAVO/VWO 5 3 7 8 
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de mening van ouders. Zodat we in gezamenlijkheid het beste kunnen zoeken voor de 

leerlingen.  
De cyclus van kwaliteitszorg zal de komende jaren verder ingebed worden in schoolbeleid. 

 

We hanteren hierbij een ‘grote cyclus’ met kwaliteitsonderzoeken: 

 Ouderpeiling: één keer per vier jaar 

 Personeelspeiling: één keer per twee jaar 

 Leerlingpeiling (sociale veiligheid): elk jaar 

 

De resultaten uit de leerlingpeiling worden jaarlijks doorgegeven aan de onderwijsinspectie. 

N.a.v. de peilingen bespreken we in team- of groepsverband hoe we de uitslag kunnen duiden 

en wat we er vervolgens mee gaan doen.  

 

We hanteren ook een ‘kleine cyclus’ van kwaliteitsonderzoek: 

 Twee keer per jaar meten we de schoolresultaten (Cito) en wegen we af of ons 

onderwijs nog van voldoende invloed is op de resultaten van de leerlingen (is er 

voldoende ontwikkelingsgroei zichtbaar?) 

 In de klas wordt kort cyclus gewerkt door het afnemen van methodetoetsen 

 Informatie uit oudergesprekken nemen we mee in de afwegingen die we maken ten 

aanzien van de ondersteuning aan het kind 

 

Uiteindelijk probeert de leerkracht het elke dag weer een beetje beter te doen. We werken 

vanuit een reflectieve houding. Kwaliteitszorg zien we dus niet als een afzonderlijk thema in 

de schoolontwikkeling. Het is voor ons de bedoeling dat het steeds meer een ‘way of life’ 

wordt.   

 

Toekomstperspectief 

In de komende jaren willen we aan de hand van een duidelijke visie en ambitie ons onderwijs 

verder gestalte geven. In 2019 gaan we de koers van de school verder uitdenken en vastleggen. 

 

We willen daarbij antwoord krijgen op de vragen: 

 Hoe kunnen we nog meer aansluiten op onze leerlingpopulatie? 
 Hoe krijgen we meer balans in het onderwijs aan hoofd-hart-handen? 

 Hoe kunnen we onze leerlingen nog beter vormen en toerusten voor de maatschappij?  

 Hoe ontwikkelen we zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en motivatie van leerlingen? 

 Hoe kunnen we de basiskwaliteit verder versterken en verdiepen? 

 

Dit zijn thema’s waar we ons de komende jaren mee bezig zullen houden.  

Het bestuur toetst het beleid aan het vastgestelde toezichtkader en bevraagt de directeur hier 

op.  
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Hoofdstuk 5 - Personeel 

Personeel is ons belangrijkste kapitaal! Dit mag wat ons betreft geen loze kreet zijn, maar we 

proberen hier in de praktijk ook gestalte aan te geven. Het delen van leiderschap, het geven 

van verantwoordelijkheid en het met elkaar uitstippelen van de koers van de school zien we 

als mooie ontwikkeling in ons personeelsbeleid.  

In de komende jaren willen we nog meer de kwaliteit, interesse, affiniteit van teamleden 

inzetten zodat iedereen vanuit zijn/haar expertise mee kan bouwen aan de schoolontwikkeling.  

 

Werkdruk is een veelgehoord thema in de media. Onderwijs geven is ook intensief. 

Tegelijkertijd proberen we door het voeren van een goed onderwijskundig beleid ook genoeg 

momenten te creëren waardoor er energie komt in het team. De balans draagkracht – 

draaglast komt o.a. in formele en informele gesprekken aan de orde. Daarnaast hanteren we 

hulpmiddelen zoals ‘duurzaam inzetbaarheidsverlof’ en een ‘reducering van het aantal 

schooltaken voor startende leerkrachten’ om jongere en oudere leerkrachten te 

ondersteunen.  

 

In 2018 is er extra geld naar de scholen gekomen om het thema werkdruk aan te pakken. In 

hoofdstuk 8 geven we hiervan een financiële verantwoording.  

 

Personeelsmutaties 

 In het kalenderjaar was er één LIO-stagiaire werkzaam binnen de school. 

 Twee personeelsleden namen afscheid en een administratief medewerker werd 

benoemd voor de ondersteuning van bestuur, team en directie.  

 Een leerkracht ging met zwangerschapsverlof en een nieuwe invalkracht werd 

benoemd.  

 In de functie van medewerker schoonmaak werden twee nieuwe collega’s benoemd.  

 Twee personeelsleden werden verblijd met de geboorte van een kind 

 Er werd een onderwijsassistent in opleiding benoemd. Zij moest deze benoeming 

helaas weer intrekken omdat de combinatie van opleiding en werk onvoldoende paste 

binnen haar mogelijkheden.  
 Een leerkracht haalde het diploma voor mediawijsheid coach.  

 

De krapte op de arbeidsmarkt wordt ook op onze school goed gemerkt. Het invullen van 

vacatures wordt steeds lastiger. Dankzij extra inzet van het personeel en de getrouwe inzet 

van onze vaste invalleerkrachten is het gelukt om alle groepen draaiend te houden. Deze inzet 

waarderen we enorm en we hopen dat de invalleerkrachten nog lang aan onze school 

verbonden mogen  blijven. Juf Deelen is in 2018 ook structureel in de formatie ingezet 

(plusklas).  
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Ziekteverzuim  

 
 20171 2018 

Percentage ziekteverzuim 0.15 1.06 

Landelijke norm 2017 6.0 n.n.b. 

   

Gemiddelde ziekteverzuimduur in dagen 1.4  2.8 

Landelijke norm 2017 22 n.n.b. 
 

We zijn heel dankbaar dat we in overwegend goede gezondheid ons werk mochten doen. Het 

ziekteverzuim is erg laag. Er heerst binnen de school een prettige werksfeer, waar een beroep 

gedaan kan worden op elkaars hulp. Zo mogen we dagelijks met de ons geschonken gaven en 

talenten het christelijk onderwijs dienen.  

 

Uitkeringen na ontslag 

Uitkeringskosten als gevolg van eigen risicodragerschap, kunnen bij de Stichting BWGS worden 

gedeclareerd, mits voldaan is aan de geldende regels daaromtrent. In het boekjaar 2018 was 

er geen sprake van uitkering na ontslag.  

 

Toekomstperspectief 

Als team zullen we tijdens het proces van de onderwijskundige ontwikkeling van de school 

onszelf ook steeds de vraag stellen: hoe kunnen we zo goed mogelijk met elkaar samenwerken? 

Welke spelregels hanteren we hierbij? Hoe kunnen we elkaar versterken?  

Zo komt teamontwikkeling ten dienste te staan van de schoolontwikkeling.  

 

In 2019 gaan we starten met een digitale gesprekkencyclus waarin het doelstellingengesprek, 

functioneringsgesprek en waarderingsgesprek een plaats heeft. Deze gesprekken beogen een 

bijdrage te leveren aan het vakmanschap van de leerkracht. 

In hetzelfde systeem kunnen leerkrachten ook inzichtelijk maken hoe ze hun eigen 

bekwaamheid op peil houden.  

 

De directeur volgde een cursus Regie & Strategie in het kader van de blijvende ontwikkeling 

van het eigen vakmanschap. 

Deze nascholing is tevens noodzakelijk om de registratie te behouden in het beroepsregister 

voor schoolleiders. In juni 2019 hopen we opnieuw de herregistratie aan te kunnen vragen 

(herregistreren is om de vier jaar van toepassing).  

                                            
1 Waarschijnlijk zijn in de eerste helft van het kalenderjaar niet alle ziekmeldingen in het systeem weergegeven 

waardoor het percentage ziekteverzuim een vertekend beeld geeft.  
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Hoofdstuk 6 - Huisvesting en ICT 

 

Voor de school is een meerjarenonderhoudsplan vastgesteld. Aan de hand hiervan wordt 

jaarlijks groot onderhoud uitgevoerd. 

Begin 2019 zal er een nieuw meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld om een goede, 

actuele prognose te kunnen maken van de voorziening groot onderhoud.  

 

Onderhoud gebouw 

In het voorjaar van 2018 deden we mee aan NL Doet. Dit leverde een grote groep vrijwilligers 

op. In totaal waren er 2 klusmorgens in 2018.  

Door de oppervlakte en de leeftijd van het gebouw zit er overwegend veel onderhoud in. Met 

behulp van vrijwilligers en de klusmorgens kunnen we de kosten binnen de perken houden.   

 

 

 

 

 

 

Nieuw meubilair 

In mei 2018 werd de hele school voorzien van nieuw leerlingmeubilair. Ook de bureaus van 

de leerkrachten en directie en enkele oude kasten zijn vervangen.  

Er is gesproken met een styliste om te komen tot een eenduidig kleurenpalet voor het 

interieur van de school. Deze kleursamenstelling nemen we mee wanneer er groot onderhoud 

(schilderwerk) aan de beurt is in de school.  

 

ICT 

De hele ICT infrastructuur is in 2018 vervangen. Alle klassen en het computerlokaal werd 

uitgerust met nieuwe computers. Er is ook Wifi aangelegd in een gedeelte van het gebouw  

ICT zien we als belangrijke ondersteuning in ons onderwijs. Het gaat ons om de vraag: “wat 

vinden wij goed onderwijs en hoe kan ICT daaraan bijdragen?” Voor leerlingen met specifieke 

ondersteuningsbehoeften zijn er inmiddels mooie hulpmiddelen op de markt.  

We zijn tegelijkertijd kritisch op de mate van en groepsbrede vorm van ICT-inzet in de klas. 

De veranderende rol van de leerkracht en de effecten op hersenontwikkeling van kinderen 

zijn voor ons belangrijke discussiepunten. 

 

De zgn. computermoeders ondersteunden de leerlingen ook in het achterliggende jaar bij het 

oefenen op de computer. De inzet van de computer heeft tweeërlei functie in onze school. 

Enerzijds worden er gerichte ICT vaardigheden aangeleerd (leren werken met programma’s 
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als Word en PowerPoint), anderzijds wordt leerstof extra geoefend met behulp van specifieke 

computerprogramma’s die bij onze methoden horen.  
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Hoofdstuk 7 - Communicatie en relaties 

 

We zijn blij dat er een goede betrokkenheid is van ouders bij de school. In de opvoeding van 

onze kinderen en leerlingen kunnen we ook niet zonder elkaar.  

In het verslagjaar is er op verschillende momenten en in verschillende vormen gestalte gegeven 

aan de communicatie met ouders en de achterban.  

 

Informeren van ouders 

We hanteerden de volgende vormen van contact om ouders te informeren: 

- Schoolgids: hierin treft de ouder allerhande informatie aan over de school.  

- elke laatste vrijdag van de maand verscheen de Nieuwsflits; een schoolbrede 

nieuwsbrief;  

- Nieuwsbrief uit de groep: regelmatig verstuurde de leerkracht een nieuwsbrief met 

allerhande specifieke informatie uit de groep; 

- Ledenvergadering aan het einde van een cursusjaar; 

- Website. We zien de website als belangrijk communicatiekanaal naar ouders en andere 

belanghebbenden.  

 

Ouderbetrokkenheid 

Wijze waarop contact is gelegd om ouders te betrekken bij het onderwijs van het kind: 

- Ouderbezoeken in groep 1; 

- Ouderspreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand waarop er school is, was er 

gelegenheid voor ouders om leerkrachten of de directeur te spreken na een afspraak. 
Hier werd in het verslagjaar geen gebruik van gemaakt; 

- Kennismakingsgesprekken: aan het begin van het cursusjaar werden alle ouders 

uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht(en);  

- Oudermorgens in alle groepen;  

- Spreekavonden in voor- en najaar; 

- VO gesprekken: in groep 8 werd een apart oudergesprek georganiseerd over de 

schoolkeuze voor het VO. 

 

Ouderparticipatie 

Vormen van contact om ouders te laten deelnemen aan activiteiten in de school: 

- Medewerking van ouders bij de pleinwacht: ook in 2018 droegen veel ouders hun 

steentje bij om de tussenschoolse opvang mogelijk te maken door pleinwacht te lopen 

tussen de middag.  

- Medewerking van ouders bij de schoonmaak: We experimenteerden met een nieuwe 

vorm van schoolschoonmaak waarbij alle ouders 1x per jaar aan de beurt zijn. Deze 

vorm werd positief ontvangen. 

- Activiteitencommissie: een groepje ouders vormt de activiteitencommissie. Zij namen in 

het verslagjaar allerlei hand- en spandiensten voor hun rekening waardoor leerkrachten 

ontlast werden en zich meer kunnen richten op hun primaire taak; lesgeven en 

begeleiden van leerlingen.   
 

Ouderpeiling 

In oktober 2018 is er een ouderpeiling uitgezet om te achterhalen hoe ouders tegen ons 

onderwijs aankijken. Via de Nieuwsflits is de uitslag teruggekoppeld naar de ouders. Over het 

algemeen liet de ouderpeiling een erg positief beeld zien. Ouders waarderen de school 
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gemiddeld met het cijfer 8,1. De aandachtspunten die uit de ouderpeiling naar voren kwamen, 

nemen we mee in de ontwikkeling van de koers van de school (schoolplan 2019-2023).  
 

Met alle personeelsleden werd een functioneringsgesprek gevoerd. Het bestuur voerde een 

functioneringsgesprek met de directeur.   

De directeur heeft een duidelijke brugfunctie ten aanzien van de communicatie tussen bestuur 

en personeel. Zij vertegenwoordigt de school ook in allerlei gemeentelijke overleggen en 

samenwerkingsverbanden met andere scholen.  

 

De MR vergaderde verschillende keren en dacht mee in allerlei beleidskundige zaken die het 

onderwijs en de leerlingen betreffen.   

 

Externe contacten 

Onze school onderhoudt contacten met de volgende organisaties: 

- Lerend Netwerk Alblasserwaard: in samenwerking met de Calvijnschool Sliedrecht en 

Augustinusschool Papendrecht werden diverse bijeenkomsten belegd om op 

bestuurlijk niveau van elkaar te leren. O.a. het dreigende lerarentekort was een 

gespreksonderwerp.  

 

- Berséba: we zijn aangesloten bij het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband 

voor primair en speciaal onderwijs Berséba. Binnen Berséba werken scholen samen 

om elke leerling het onderwijs te geven dat het best passend is. Daarbij kijken we naar 

wat een leerling kán, zo nodig met meer ondersteuning. 

 

- Gemeente Molenlanden: de directeur woont het directieoverleg bij waarin openbaar en 

christelijk/reformatorisch onderwijs uit de regio aan deelneemt. De IB-ers 

onderhouden de contacten met het sociaal team van de gemeente. 

 

- FPO Rijnmond: enkele keren vergaderden de besturen en/of de directies van regio 

Rijnmond om de hoofdlijnen van het reformatorisch onderwijs met elkaar te bespreken 

en elkaar te ondersteunen.  

 

- Hoornbeeck collega en Driestar Educatief: juf Kodde/juf de Jong onderhielden contacten 

met deze partners betreffende de plaatsing van stagiaires.  

 

- Peuterspeelzaal ’t Puttertje: de leerkrachten en IB-er hadden regelmatig contact met de 

leidsters van de peuterspeelzaal in Streefkerk. De peuters brachten een bezoekje aan 

de school en er werd gezamenlijk een thema uitgewerkt met als afsluiting een 

‘Elfstedentocht’.  

 

Klachten 

Er werden in 2018 geen officiële klachten ontvangen door de klachtencommissie. 

In voorkomende gevallen zal de klachtenregeling gebruikt worden zoals vermeld in de 

schoolgids.  

 
Internationalisering 

Als school ondernemen we geen activiteiten in het kader van internationalisering. Wel bieden 

we het vak Engels aan in groep 1 t/m 8 en worden berichten uit het dagelijks nieuws besproken 

(afgestemd op de leeftijd van de kinderen).  
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Hoofdstuk 8 – Verantwoording besteding werkdrukmiddelen 
 

Begin 2018 heeft minister Slob bekend gemaakt dat de middelen voor het verminderen van de 

werkdruk eerder beschikbaar komen. Hierdoor hebben we eerder de mogelijkheid gekregen 

om te investeren in het verminderen van de werkdruk. Naar aanleiding van dit besluit hebben 

we als team overlegd hoe we de middelen het beste kunnen inzetten. 

Hierbij is het volgende proces doorlopen: 

- Het team heeft een enquête ingevuld waarbij de focus lag op het vermeerderen van 

werkplezier. Deze enquête werd door 11 van de 13 teamleden ingevuld.  

- Overkoepelende gedachtes uit de enquête werden omgezet in mogelijke maatregelen.  

- De actiepunten zijn in 2 consultatierondes (waar teamleden zich voor konden opgeven) 

besproken en waar nodig voorzien van kanttekeningen. 

- De PMR heeft uiteindelijk hun mening gegeven en ingestemd met de voorgenomen 

maatregelen.  
 

Opvallend was dat het team ook veel niet-financiële maatregelen noemde om werkdruk te 

doen afnemen en om meer werkplezier te creëren zoals: 

 Groepsplannen en bijbehorende administratie onder de loep nemen 

 Meer vanuit visie gaan werken. Nadenken over de vraag: waarom doen we de dingen 

zoals we ze doen? 

 Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van leerlingen bevorderen 

 Professionele cultuur ontwikkelen: delen, samenwerken, praten over je vak tijdens 

vergaderingen, feedback en waardering uiten, verantwoordelijkheid nemen, je spullen 

op orde hebben 

Deze maatregelen zijn opgenomen in het jaarplan 2018-2019, zijn gedeeltelijk al uitgevoerd en 

zullen ook de komende jaren onze aandacht blijven vragen. 

 

Uit de teamenquête kwam naar voren dat er met name behoefte is aan meer 

onderwijsondersteuning. Ook de onderwijsassistenten ervaarden een hoge werkdruk. 

Daarom is besloten om één morgen te investeren in extra onderwijsassistentie (D.J. Den 

Ouden –Niewenhuijse WTF 0.1125) en 4 dagen in een onderwijsassistent in opleiding (L. 

Treur WTF 0.6750). 

Tevens is er een event manager ingezet (J.W. van Genderen WTF 0.018) waardoor de overige 

teamleden zich meer bezig kunnen houden met hun primaire taak; lesgeven. 

Voor K. Visser is er een dag uitbetaald ter compensatie van extra ICT werk rondom vervanging 

van de infrastructuur. Een deel van de subsidie is gereserveerd in 2018 en zal in 2019 worden 

ingezet. Over de besteding zal opnieuw nagedacht worden met het team.  

 

     Begroting 2018   Realisatie 2018 

Ontvangen subsidie    10.759,-   10.759,- 

 

Loonkosten OP    944,-    1.194,-  

Loonkosten OOP    5953,-    5.953,- 

 

Resultaat     3.862,-    3.612,- 
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Hoofdstuk 9 – Financieel 
 

Analyse van het netto resultaat 
  

Realisatie 2018  Begroting 2018  
Verschil 

  
x € 1.000  x € 1.000    

     
Baten 

 

     
(B1) Rijksbijdragen 

 
878  823  55 

(B2) Overige overheidsbijdragen 6  6  0 

(B3) Overige baten 
 

34  16  18 

 
 

     
Totaal baten 

 
918  845  73 

 
 

     

Lasten 
 

     

(L1) Personele lasten 
 

708  670  37 

(L2) Afschrijvingen 
 

26  28  -2 

(L3) Huisvestingslasten 
 

54  53  2 

(L4) Overige instellingslasten 
 

95  84  10 

 
 

     

Totaal lasten 
 

882  835  47 

 
 

     

Saldo baten en lasten 
 

36  10  26 

 
 

     

(R1) Saldo fin. baten en lasten 1  0  1 

 
 

     

Nettoresultaat 
 

37  10  27 

 

Bovenstaande tabel geeft een weergave van de geconsolideerde staat van baten en lasten van 

de gehele organisatie. Het resultaat van bijna 37.000 euro positief is als volgt opgebouwd: 

 

  Realisatie 2018  Begroting 2018  Verschil 

School met de Bijbel  45.330  14.568  30.762 

Vereniging  -8.457  -4.460  -3.997 

Totaal  36.873  10.108  26.765 

 

De baten en lasten van de vereniging zijn ondergebracht onder de overige baten en de overige 

instellingslasten (respectievelijk 15.000 euro en 24.000 euro). 

 

In 2018 zijn twee ontwikkelingen te noemen die in de begroting en ons beleid niet waren 

opgenomen. De eerste betreft indexaties op de rijksbijdragen in verband met gestegen 

pensioenpremies en de nieuwe cao. Het totale effect hiervan op de rijksbijdragen is 40.000 

euro geweest. De loonkosten laten als gevolg hiervan een vergelijkbare overschrijding zien. 

De tweede onverwachte ontwikkeling is het vervroegd vrijkomen van middelen voor 

werkdrukvermindering. Zoals eerder in dit verslag aangegeven heeft de school in 2018 hier 

10.759 euro voor ontvangen. De besteding van deze middelen is omschreven in hoofdstuk 8. 



Jaarverslag School met de Bijbel Streefkerk 2018 

 

 

 
24 

Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste 

verschillen per categorie ten opzichte van de begroting. 
 

(B1) – De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van bijna 55.000 euro. Voor ruim 50.000 

euro wordt dit verklaard door de eerder genoemde ontwikkelingen. Het overige deel is het 

gevolg van indexaties op de bijdragen vanuit Passend Onderwijs en extra middelen vanuit 

Bartiméus voor een zorgarrangement. 

 

(B2) – De bijdragen vanuit de gemeente zijn vrijwel conform begroting ontvangen. 

 

(B3) – De overige baten komen wat hoger uit dan begroot. Voor 6.000 euro heeft dit te maken 

voor hogere baten vanuit de vereniging (schoolfonds). Ook de baten op de school zijn wat 

hoger uitgekomen dan begroot als gevolg van extra opbrengsten voor overblijven en 

vergoedingen vanuit FPO voor geleverde inzet. Tegenover beide inkomstenbronnen staan ook 

(personele) uitgaven. 

 

(L1) – De personele lasten komen op totaalniveau 37.000 euro hoger uit dan begroot. In de 

begroting is 4.000 euro opgenomen onder de overige personele lasten in verband met 

verwachte loonstijgingen. Dit is onder de loonkosten gerealiseerd. Na correctie hiervoor 

komen de loonkosten bijna 46.000 euro hoger uit dan begroot tegenover een besparing van 

8.500 euro op de overige personele lasten.  

De overschrijding op de loonkosten wordt voor 40.000 euro verklaard door de gestegen 

pensioenpremies en de nieuwe cao. Daarnaast is er extra inzet gerealiseerd voor het 

verminderen van de werkdruk (7.000 euro). Verder zijn er wat hogere uitgaven voor de 

vervanging van personeel gerealiseerd. Hier staat een wat lagere inzet van reguliere 

onderwijsassistentie tegenover. 

Het verschil op de overige personele lasten kan worden toegeschreven aan een besparing op 

het gebied van nascholing. 

 

(L2) – De afschrijvingen zijn conform begroting gerealiseerd. 

 

(L3) – Binnen de huisvestingslasten is een lichte overschrijding gerealiseerd als gevolg van 
hogere schoonmaakkosten (reiniging vloeren). 

 

(L4) – De overige instellingslasten laten een overschrijding zien van 10.000 euro. De uitgaven 

op de vereniging zijn 13.000 euro hoger uitgekomen, met name als gevolg van 

onderhoudslasten aan de woning. De school laat juist een lagere realisatie zien als gevolg van 

een besparing op uitgaven binnen het onderwijsleerpakket.  
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Financiële positie 

 

 

ACTIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2017  Ultimo 2016 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Immateriële vaste activa  -  -  - 

Materiële vaste activa  311  228  237 

Financiële vaste activa  15  15  15 

       
Totaal vaste activa  326  243  252 

       
Voorraden  -  -  - 

Vorderingen  48  40  43 

Liquide middelen  480  500  466 

       
Totaal vlottende activa  528  540  510 

       
Totaal activa  854  783  762 

       

       
PASSIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2017  Ultimo 2016 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Algemene reserve  588  543  528 

Bestemmingsreserves publiek -  -  - 

Bestemmingsreserves privaat 6  17  16 

Bestemmingsfonds publiek  -  -  - 

Bestemmingsfonds privaat  26  24  21 

       
Eigen vermogen  621  584  565 

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen  156  132  120 
Langlopende schulden  -  -  - 

Kortlopende schulden  78  67  77 

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva  854  783  762 

 

Als gevolg van een hoge investeringsgraad is de materiële vaste activa met 83.000 euro 
gestegen. De investeringen komen later in deze paragraaf verder aan bod. 

De reserves zijn met circa 37.000 euro gestegen wat overeenkomt met het geconsolideerde 

resultaat. Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke (school) en 

private (vereniging) reserve. 

De financiële positie van de school is de afgelopen jaren verbeterd. Met de hoge 

(vervangings)investeringen in 2018 is het vrije vermogen wat gedaald maar nog steeds ruim 

voldoende. De volgende paragraaf gaat hier verder op in. 

De voorzieningen zijn met 11.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 

27.400 euro gedoteerd en ruim 4.700 euro onttrokken ((nood)verlichting). Daarnaast is er op 
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basis van het personeelsbestand bijna 640 euro gedoteerd aan de voorziening 

jubileumuitkering. 

 

Financiële kengetallen 

 

Kengetal Norm 2018 2017 2016 

Liquiditeit 2,00 6,80 8,12 6,64 

Solvabiliteit 0,50 0,73 0,75 0,74 

Solvabiliteit 2 0,50 0,91 0,91 0,90 

Rentabiliteit n.v.t. 4,02% 2,21% 1,25% 

Huisvestingsratio max.10% 6,40% 8,63% 7,96% 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15,00% 35,22% 42,22% 39,92% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15,00% 38,80% 44,94% 43,17% 

Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen max.60% 81,54% 77,67% 76,06% 

Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen max.60% 86,43% 81,55% 80,83% 

 

De liquiditeit en de solvabiliteit blijven over de afgelopen jaren ruim boven de gestelde minimale 

norm. Dit laat zien dat zowel op de lange als op de korte termijn aan alle verplichtingen kan 

worden voldaan. 

De rentabiliteit is afgelopen jaren positief geweest. Hiermee zijn de financiële buffers gestegen. 

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. 
 

De financiële positie van de school kan goed worden beoordeeld aan de hand van het 

weerstandsvermogen. Dit kengetal laat zien of de school eventuele financiële calamiteiten op 

kan vangen. Afgelopen jaren is de algemene reserve gestegen. Het vrij vermogen wordt 

gevormd door de materiële vaste activa te corrigeren op de algemene reserve. In 2018 zijn 

diverse hogere investeringen gedaan waardoor het vrij (weerstands)vermogen is gedaald. Nog 

steeds wordt de norm van 15% ruim behaald. Komende jaren zal het vermogen gebruikt 

worden om een dalend leerlingaantal geleidelijk op te kunnen vangen. 

De kapitalisatiefactor overschrijdt de maximale norm. Gezien de beperkt omvang  van de school 

gaat het hierbij om lagere nominale waarden. 

 

Investerings- en financieringsbeleid 

In 2018 is er voor ruim 109.000 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is een 

bedrag van 112.500 euro. Er is in 2018 een bedrag van 24.000 euro afgeschreven en 1.250 

euro gedesinvesteerd waardoor de boekwaarde van de activa is gedaald. 

 

De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 

Inventaris en apparatuur 61.200 euro 

ICT    44.700 euro 

Leermiddelen     3.200 euro 

 

In de begroting is voor inventaris en apparatuur 65.000 euro begroot voor meubilair. Dit is 

uiteindelijk bijna 4.000 euro goedkoper gerealiseerd.  
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In 2018 is de ICT vernieuwd. Het budget van 40.000 euro is met bijna 5.000 euro 

overschreden. In de begroting is echter nog een stelpost opgenomen die hiervoor gebruikt is. 
De leermiddelen hebben betrekking op een methode voor Taal (groep 7). Deze is conform 

begroting aangeschaft. 

 

Treasury verslag 

In 2018 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er 

zijn geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. De publieke 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 treasury 

statuut 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 treasury statuut 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. 

Vanuit private middelen zijn leningen verstrekt aan het samenwerkingsverband WSNS 

Barendrecht. Het betreft een tweetal leningen die aangegaan zijn per 1-8-2014. Het betreft 

een rentedragende lening met een looptijd van maximaal 25 jaar (Leensom I) en een t.o.v. de 

bank achtergestelde lening met een looptijd van 37 jaar (Leensom II). Vanaf 2018 is 4,5% van 

de rentevergoeding over Leensom II gereserveerd door WSNS Barendrecht voor toekomstige 

investeringen.  
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Hoofdstuk 10 – Continuïteitsparagraaf 
 

Toekomstige externe ontwikkelingen 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2019-2023 is rekening gehouden met externe 

ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht worden aan gevolgen van de Miljoenennota 2019, 

ontwikkelingen in de cao en de middelen voor werkdrukvermindering. Zie voor meer 

informatie de verantwoording bij de begroting 2019. 

 

Toekomstige interne ontwikkelingen 

 

Teldatum per 1 oktober 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       

Onderbouw totaal 77 81 71 63 55 52 

Bovenbouw totaal 89 87 82 76 85 84 

Totaal 166 168 153 139 140 136 

 

 
 

Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en 

komende jaren zien. De afgelopen jaren is het leerlingaantal heel geleidelijk wat afgenomen. 

Voor de komende jaren wordt een sterkere daling verwacht. Formatief wordt hier tijdig op 

geanticipeerd. Hierbij wordt continu de afweging gemaakt tussen het aantal groepen, 

ondersteuning en beschikbare financiële middelen. 

 

Functiecategorie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

       

Directie 1,00 0,95 0,88 0,88 0,83 0,78 

Leerkracht 8,37 8,12 7,77 7,77 7,77 7,77 

O.O.P. 0,58 1,01 0,87 0,68 0,68 0,68 

Schoonmaak 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Vervanging eigen risico 0,24 0,20 0,25 0,25 0,25 0,25 

Totaal 10,67 10,78 10,27 10,07 10,03 9,97 
 

Bovenstaande inzet is gebaseerd op de begroting die is opgesteld in het najaar van 2018. Hierbij 

is uitgegaan van een daling in de formatie per schooljaar 2019/2020. Bij het schrijven van dit 

jaarverslag is inmiddels bekend geworden dat de beschikbare middelen voor 
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werkdrukvermindering zullen stijgen. Daarnaast zijn er diverse interne formatie 

ontwikkelingen die er toe geleid hebben dat het aantal groepen per schooljaar 2019/2020 niet 
zal dalen. Dit is een besluit geweest met het gehele team en is financieel onderbouwd. 

 

Staat van baten en lasten – begroting   

Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   

2018  2019  2020  2021   
x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

Baten         
(B1) Rijksbijdragen  878  883  862  812 

(B2) Overige overheidsbijdragen 6  5  5  5 

(B3) Overige baten  34  26  26  26 

         
Totaal baten  918  914  894  844 

  
       

Lasten  
       

(L1) Personele lasten  708  722  702  708 

(L2) Afschrijvingen  26  32  32  31 

(L3) Huisvestingslasten  54  57  55  55 

(L4) Overige instellingslasten 95  87  87  87 

  
       

Totaal lasten  882  897  876  880 

  
       

Saldo baten en lasten  36  17  18  -37 

  
       

(R1) Saldo fin. baten en lasten 1  0  0  0 

  
       

Nettoresultaat  37  17  18  -37 

 

Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Er is geen sprake van 

majeure investeringen de komende jaren. 

Het overzicht laat voor de eerste jaren positieve resultaten zien. Op de langere termijn daalt 

het resultaat als gevolg van het dalende leerlingaantal. Het vermogen van de school is 

toereikend om dit op te kunnen vangen. 

Gedurende het jaar wordt de financiële situatie van de school gemonitord. Hierdoor kan tijdig 

gestuurd worden op nieuwe ontwikkelingen en kunnen nieuwe verantwoorde keuzes worden 

gemaakt. 

 

Staat van baten en lasten – balans 

Onderstaande tabel toont de balans over 2018 en de jaren hierop volgend. De balans van 2018 

is gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2019 zijn echter berekend op basis 

van een voorlopige inschatting van 2018 per het najaar 2018. Hierdoor kunnen er onlogische 

afwijkingen ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 

 

Op basis van de begroting zal de activa de komende jaren wat afnemen. In 2018 zijn veel 

vervangende investeringen gerealiseerd waardoor er op korte termijn geen grote 

investeringen nodig zijn.  
Op het gebied van groot onderhoud worden wel diverse uitgaven verwacht. Hierdoor zal de 

voorziening dalen. 
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ACTIVA  
Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021 

  
x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

         

Immateriële vaste activa  
-  -  -  - 

Materiële vaste activa  
311  284  260  232 

Financiële vaste activa  
15  -  -  0 

         

Totaal vaste activa  
326  284  260  232 

         

Vorderingen  
48  48  47  47 

Liquide middelen  
480  419  478  495 

         

Totaal vlottende activa  
528  467  525  542 

         

Totaal activa  
854  751  785  775 

         

         

PASSIVA  
Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021 

  
x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

         

Algemene reserve  
588  586  608  574 

Best. reserve privaat  
6  26  23  19 

Best. fonds privaat  
26  -  -  - 

         

Eigen vermogen  
621  612  630  594 

  
       

Voorzieningen  
156  75  92  118 

Kortlopende schulden  
78  63  63  63 

  
       

Totaal passiva  
854  750  785  775 
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Interne risicobeheersings- en controlesystemen 

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 het toezichthoudend bestuur wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting 

worden zo veel als mogelijk financiële risico’s onderkent en wordt beoordeeld in hoeverre 

acties nodig zijn. 

Verder wordt er tweemaal per jaar een uitgebreide financiële managementrapportage 

opgesteld. Hierin worden nieuwe interne en externe ontwikkelingen doorgerekend waardoor 

tijdig gestuurd kan worden. Deze cyclus functioneert goed, er zijn daarom geen aanpassingen 

nodig. 

 

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. Er zijn nog geen 

ontwikkelingen die wijzen op een correctie hiervoor. Dit gaat ten kosten van personele inzet. 

Verder is er nog onzekerheid over de middelen voor werkdrukvermindering vanaf schooljaar 

2021/22. 

 

Een ander risico is de instroom van leerlingen de komende jaren. Zeker omdat de school een 

streekschool is, is de instroom de komende jaren erg onzeker. Er wordt rekening gehouden 

met een daling van het leerlingaantal wat ook gevolgen zal hebben voor de formatie. Omdat 

de werkelijke ontwikkeling erg onzeker is, kan ook de toekomstige formatie niet met 

zekerheid worden bepaald. In deze begroting worden daarom een aantal scenario’s verder 
uitgewerkt. 

  

Verder kunnen er, in het algemeen gesteld, risico’s zijn op het personele terrein. Te denken 

valt aan uitval van personeelsleden, langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in 

het ergste geval ontslag. Als deze zaken zich voordoen kan er sprake zijn van financiële 

gevolgen. Ook als het gaat om groot onderhoud bestaat er een risico op onverwachte lasten. 

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. 

 

Samengevat kan opgemerkt worden dat de impact van de risico’s groter wordt als de school 

verder krimpt. Ook de vaste lasten gaan zwaarder drukken op de  begroting. 

 

Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet-financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken valt 

aan risico’s rondom de onderwijskwaliteit, het imago van de school en de naleving van de code 

‘Goed Bestuur’. Zie voor dit laatste punt het verslag van het toezichthoudend orgaan. 
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Als belangrijkste niet-financiële risico ziet het bestuur de krimp van de organisatie waardoor 

het lastiger kan worden om voldoende expertise/specialismen te behouden in een kleiner 
wordend team. Ook het op peil houden van voldoende bestuurskracht en -continuïteit ziet 

het bestuur als risico.  

 

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 het standaard risicoprofiel van 15%.  

 

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. 


