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Contactgegevens 
 

Algemeen 
 

 

Eben-Haëzerschool 

Postbus 122 

8280 AC Genemuiden 

Tel. 038 385 6619 

directie@eben-haezerschool-genemuiden.nl 

 

website: www.rbsgenemuiden.nl 

directeur: B. Gijssen 

tel. 06 205 19 899 

Rehobôthschool 

Jan van Nassaustraat 3 

8281 ZC Genemuiden 

Tel. 038 385 4847 

directie@rehobothschool-genemuiden.nl 

Bestuursleden 

 

 

Dhr. A. Trouwborst 

Leeuwerik 10 

8281 GT Genemuiden 

tel. 038 385 62 12 

Bestuurslid /DB 

Secretaris  

 Dhr. T. Fokker 

Schoolstraat 16 

8281 EB Genemuiden  

Tel. 038 385 84 24 

Bestuurslid /DB 

Penningmeester  

 

 

  

Dhr. G. E. Schaapman 

Hoekkeper 4 

8281 ME Genemuiden 

tel. 038 385 73 04 

 

Dhr. J.G. van Dalfsen 

Achterweg 54 

8281 AT Genemuiden 

038 385 84 24 

 

  

 

Bestuurslid /DB 

 

 

 

 

Bestuurslid/ 

toezichthouder  

  

 

 

 

 

 

Drs. I. de Muijnck 

Leeuwerik 16 

8281 GT Genemuiden 

tel. 038 385 62 17 

 

 

 

 

 

 

Bestuurslid / 

voorzitter 

toezichthouder 

 Dhr. K. Beens 

Lus 22 

8281 NS Genemuiden 

tel. 038 711 3315  

 

Bestuurslid / 

toezichthouder 

 Dhr. D. Beens 

Kruisstraat 1 

8281 BA Genemuiden 

tel. 038 385 79 90 

 

Bestuurslid / 

toezichthouder 

  

Dhr. P.E. Melis 

Schoolstraat 6 

8281 EB Genemuiden 

tel. 038 385 99 75 

 

Bestuurslid / 

toezichthouder 

  

Dhr. T.P.A. Mulder 

Lus 41 

8281 NT Genemuiden 

tel. 038 385 90 66 

 

Bestuurslid / 

toezichthouder 
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Voorwoord 

 

 

In het achterliggende jaar mocht het onderwijs aan onze basisscholen z’n goede voortgang hebben. 

Directie en teams hebben aan hun onderwijskundige opdracht weer inhoud mogen geven. Met 

dankbaarheid mogen we vaststellen dat allen bij onze scholen betrokken, de gaven en de gelegenheid 

mochten ontvangen om onze kinderen te onderwijzen of bij het onderwijsproces ondersteuning te 

verlenen. 

In ons land mogen we in grote vrijheid inhoud geven aan ons onderwijs. Een gave die we groot mogen 

achten en waarderen. Reeds een eeuw lang mag dat zo zijn in ons land en dat mag tot op de dag van 

heden zo zijn. Een groot voorrecht, maar ook een grote verantwoordelijkheid om in getrouwheid in onze 

gezinnen en op onze scholen daar inhoud aan te geven. En wie is tot deze dingen bekwaam? 

In dit jaarverslag 2017 van onze Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde 

grondslag te Genemuiden geven wij u inzicht in de activiteiten in dat jaar. Het is een goede zaak om 

jaarlijks verantwoording af te leggen over het werk op onze scholen. Niet alleen omdat het een wettelijke 

verplichting is naar de overheid, maar juist ook om daarmee aan de leden van onze vereniging, ouders, 

onze medezeggenschapraad en de kerkenraad op een ordelijke wijze inzicht te geven in de voortgang 

van het onderwijs aan onze scholen.  

Ook is het goed om vanuit school steeds weer aandacht te vragen voor de opvoeding van onze 

kinderen. De plicht daartoe hebben we als ouders aanvaard bij het afleggen van de doopbelofte voor 

onze kinderen. Een opgave waarbij we ook vanuit de school handreikingen willen doen. Als ouders en 

kinderen hebben we het, zeker in deze tijd, zo nodig om toegerust te worden. Het grootste voorrecht is 

om door genade toegerust te mogen worden. Groot is ook het voorrecht dat we onze kinderen thuis en 

op school vanuit Gods Woord mogen onderwijzen en voorgaan. De Heere schenke ons en onze 

kinderen Zijn zegen en beware ons bij het pand, onze scholen, aan ons toevertrouwd. 

Ten slotte: allen hartelijk dank die op verschillende manieren mochten bijdragen aan de voortgang van 

ons onderwijs.  

Namens het bestuur, drs. I. de Muijnck, voorzitter 

 
 
Gedenk Heer’ aan Uw goedheden  

Stel U voor ogen voortaan 

Uw grote barmhartigheden 

Die Gij voormaals hebt gedaan 

Doch vergeet de zonden zwaar 

Mijner jonkheid zeer lichtvaardig 

Gedenk mijns goedlijk eenpaar  

Tot mijn hulpe zijt volvaardig.  

 

Ps. 25:3 Datheen  
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Bestuursverslag schoolvereniging 
  

  2017 was een herdenkingsjaar. Honderd jaar lang mag er gelijke bekostiging zijn van het openbaar en 

bijzonder onderwijs. We hebben een uniek onderwijsstelsel waarop we zuinig moeten zijn. 2017 was ook het 

Lutherjaar. Vijfhonderd jaar geleden begon de Reformatie. Een tijd vol van veranderingen en nieuwe 

uitvindingen, waaronder de uitvinding van de boekdrukkunst. Het was ook een tijd van veel oorlogen, 

natuurrampen en ziekten zoals de pest. In veel opzichten lijkt de tijd van de Reformatie op de tijd waarin wij 

leven.  

Luther kende geen rust alvorens hij de Bijbel vertaald had in de landstaal. Hij zegt daarover: ‘Want dit is het 

Boek, dat alle wijzen en verstandigen tot dwazen maakt en slechts door zulke eenvoudigen en simpelen 

verstaan wordt. Laat dan al uw hoogheid varen en blijf bij dit Boek, dat de beste apotheek en de allerrijkste 

goudmijn is van kennis’.  

Maarten Luther heeft ook voor het onderwijs nog steeds zeggingskracht. Onderwijs is volgens hem ten diepste 

dienst aan God. Kinderen moeten in de eerste plaats onderwezen worden door de ouders. Maar de opvoeding 

in het gezin behoeft aanvulling door opvoeding in de school. Luther zegt dat in de school de Bijbel absoluut 

dient te regeren. Naast het Bijbels onderwijs kent Luther aan twee vakken grote waarde toe, namelijk talen en 

geschiedenis. ‘Geschiedenis is Gods handelen waaruit Zijn grootheid blijkt, maar heeft daarnaast grote waarde 

voor het wereldlijke leven’.  

Wij mogen onze scholen hebben waarin de Bijbel de kern van het bestaansrecht is. Een plaats waar aanvullende 

opvoeding plaatsvindt. Een plaats waar onze kinderen dagelijks gewezen mogen worden op de noodzakelijkheid 

en mogelijkheid van zalig worden. Met recht een gekregen pand dat wij getrouw dienen te bewaren. Laat daarom 

het reformatorisch onderwijs steeds een artikel in uw gebed zijn. ‘God vordert’, zegt de dichter, ‘dat de naneef, 

eeuwen lang, van kind tot kind, dit onderwijs ontvang, opdat z’ op God hun hope zouden stellen, Zijn daden in 

het oog en Zijn wetten in het hart zouden houden’.  

Om het in onze scholen niet te verwachten van een inspectie of bestuur als richtinggevers maar ons hart te 

richten op de Heere, bij Wie ware wijsheid te verkrijgen is. Jacobus Revius, die onder andere werkzaam was 

als revisor van de Statenvertaling, verwoordt het in zijn Psalmberijming als volgt: 

 

Syn name hooch en heylich is. 

Des Heeren vreese sal gewis 

’t Begin der rechte wijsheyt wesen. 

Soodanich mensch is wijs en vroet 

Die na al Gods geboden doet. 

Die wert in eeuwicheyt gepresen. (Psalm 111:6)  

 

Algemeen 
 

 

Het collectief bestuur telt op de peildatum van 1 januari 2016 10 leden. Een drietal leden vormt 

samen het dagelijks bestuur. De overige bestuursleden zijn toezichthouder. Leden van het 

collectief bestuur worden gekozen door de algemene ledenvergadering. Vele malen werd er in het 

afgelopen jaar vergaderd en gesproken over het wel en wee van onze scholen. Maandelijks werd er 

in wisselende samenstellingen door 2 bestuursleden een bezoek gebracht aan de scholen.  

 

In 2017 waren bestuurslid J.J. Opschoor en de toezichthouders T. Fokker en I. de Muijnck aftredend. 

De heer Opschoor (6 jaar lid), stelde zich niet herkiesbaar. In de ledenvergadering van 30 mei 2017 

werden de toezichthouders Fokker en de Muijnck herkozen. De voorzitter richtte woorden van dank 

tot het scheidende bestuurslid Opschoor en deed deze woorden vergezeld gaan van een attentie. In 

de extra ledenvergadering van 14 december werd toezichthouder T. Fokker gekozen als lid van het 
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dagelijks bestuur. Het bestuur kreeg daarmee meteen een nieuwe penningmeester in de vacature 

van J.J. Opschoor. Er is momenteel nog een vacante positie onder de toezichthouders.  

 

Ontwikkeling leerlingaantallen 
 

 

Op peildatum 1 oktober 2016 bezochten 481 leerlingen onze scholen. Dat zijn 21 leerlingen 

minder dan op de vorige peildatum. Naar verwachting zal het aantal leerlingen in de komende jaren 

geleidelijk dalen. Bijna alle kinderen die onze scholen bezoeken, zijn afkomstig uit de kern 

Genemuiden. Het aantal kinderen vanuit de regio is de afgelopen jaren toegenomen.  

Medezeggenschap 
 

 

Het werk van de medezeggenschapsraad had in 2017 goede voortgang. De MR koos voor een nieuw 

mission statement en legt zich echt op de kernen van medezeggenschap toe. Er is een positief-

kritische samenwerking met het bestuur en het management van de scholen. Volgens de nieuwe 

richtlijnen vindt er twee keer per jaar een overleg met het bestuur plaats. Er is momenteel één vacature 

in de oudergeleding van de MR.  

 
Ouderavond 
 

 

In 2017 hadden we een ouderavond nieuwe stijl: een hoofdonderwerp en een tiental workshops over 

uiteenlopende onderwerpen. Het thema van de avond was: kerk, school en gezin - vertrouwen en 

verantwoordelijkheid in verbinding met elkaar. De hoofdinleiding werd gehouden door ds. A. 

Verschuure. Hij behandelde het onderwerp op een zeer aansprekende manier vanuit de Bijbelse 

gelijkenis ven het zuurdesem. Er werden veel vragen gesteld. Het nieuwe concept met de workshops 

werd door veel ouders als verfrissend en aansprekend ervaren, zo bleek uit een kort daarna gehouden 

mini-enquête.  

 
Ten slotte 

 

Het bestuur wil alle personeelsleden en vrijwilligers dankzeggen voor hun bijdrage aan het 

werk op onze scholen. Heel veel werk wordt verzet door ouders en andere vrijwilligers om zo een 

steentje bij te dragen aan het onderwijs aan onze kinderen. Het bestuur waardeert de inzet van 

personeel, ouders en overige vrijwilligers enorm. Zonder het werk van de vrijwilligers zou er niet gedaan 

kunnen worden wat er nu allemaal gedaan wordt op de scholen. De Heere mocht al het werk dat verricht 

wordt, willen zegenen en onder ons Zijn Koninkrijk uitbreiden. 

                                                             

A. Trouwborst, secretaris 

 

 
  

2013 2014 2015 2016 2017

Rehoboth 241 246 245 243 241

Eben Haëzer 255 261 271 259 240

Totaal 496 507 516 502 481

0
200
400
600

Ontwikkeling leerlingaantallen
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Verslag van de toezichthouder 
  

 Verslag van de toezichthouder 

Het algemeen bestuur bestaat uit 7 leden en behartigt de toezichthoudende taak. Deze taak richt zich 

op de identiteit, de onderwijskundige doelen van onze beide scholen en de uitvoering van de 

bestuurlijke taken door het dagelijks bestuur. In dit onderdeel van het jaarverslag leggen wij 

verantwoording af van onze toezichthoudende taak.  

 

Het Collectief Bestuur (DB en AB gezamenlijk) heeft in het verslagjaar vijfmaal vergaderd. Een 

veelheid aan onderwerpen is daarbij aan de orde gekomen. Om daarvan een indruk te geven, volgen 

hier een aantal onderwerpen: 

 

1. Versterking Bestuurskracht en Code Goed Bestuur Primair Onderwijs 

2. Goedkeuring begroting 2018 en meerjarenbegroting tot 2022 

3. Bespreking rapportages van bestuur en directie (rapportagecyclus) over de actuele 

ontwikkelingen betreffende de kwaliteit van het onderwijs, de financiële stand van zaken en 

de personeelszorg 

4. Jaarverslag 2016 

5. De voorbereiding van de ledenvergaderingen van 26 januari, 30 mei en 14 december 2017 

6. Bespreking van de bevindingen tijdens de schoolbezoeken 

7. Toezicht en voortgang van peuterspeelzaal Benjamin 

8. Formatieplan 2017 – 2018 

9. Cultuur en communicatie Eben-Haëzerschool 

10. Treasurystatuut 

11. Samenwerking met bestuur reformatorische basisschool in Drachten 

12. Vacatures voor toezichthouder en bestuurder 

13. Overleg met GMR en MT 

14. “Berseba”, het landelijke samenwerkingsverband Reformatorisch Primair Passend Onderwijs 

15. Voorbereiding ouderavonden ter ondersteuning van de opvoedingstaak van de ouders en het 

bijwonen van de afscheidsavonden van de leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan 

16. Bezoeken van informatiebijeenkomsten van de VGS en scholing voor bestuurders en 

toezichthouders bij de VGS 

 

Elders in dit jaarverslag wordt op verschillende onderwerpen verder ingegaan en blijft dat hier 

achterwege. Vanuit de Sectorcode Goed Bestuur die van overheidswege van toepassing is, kan 

worden vastgesteld dat daaraan wordt voldaan.  

 

drs. I. de Muijnck, voorzitter Collectief Bestuur  
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Bovenstaande structuur is per 2017-2018 aangepast voor de Rehobôthschool. De beide 

teamleidersfuncties zijn ineengeschoven. Er is nu één locatiedirecteur.  

 
  

  



 

9 

Bestuursverslag 2017 

Hoofdlijnen 
 
 
 
 

 
Het jaar 2017 was een herdenkingsjaar voor het bijzonder onderwijs. Met bijzonder onderwijs worden alle 

scholen bedoeld die niet openbaar zijn. In Genemuiden vallen 7 scholen in de categorie bijzonder onderwijs en 

is er 1 openbare school. In 2017 was het 100 jaar geleden dat er financiële gelijkstelling kwam tussen het 

openbaar onderwijs en het bijzonder onderwijs. Dat gebeurde na een schoolstrijd die ook ongeveer 100 jaar 

geduurd had. Een periode waarin ouders christelijk onderwijs zelf moesten betalen en grote offers hiervoor 

brachten. Het waren veelal scholen waar de leerkrachten een klein salaris verdienden en grote klassen hadden. 

Scholen met een sobere huisvesting en met een schaarste aan goede leermiddelen. En toch kozen heel veel 

ouders juist voor deze scholen, met overtuiging. We hebben in 2017 veel kunnen horen en lezen over dit 

onderwerp. Na de gelijkstelling werd er een dankdienst gehouden in de Domkerk in Utrecht. Eindelijk was het 

zo ver. De tekst van de preek was genomen uit Ps.103: ‘Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, 

Zijn heiligen Naam’. Ons past het eerbiedig naspreken van deze tekst na 100 jaar onderwijsvrijheid. 

 

Lezen en schrijven  

De primaire functie van een basisschool is gelegen in het leren lezen en schrijven. Dit is niet voor alle mensen 

weggelegd. Volgens de meest recente cijfers van de Stichting Lezen en Schrijven zijn er 250.000 analfabeten  

in ons land. Daarnaast vallen 2,5 miljoen mensen in de categorie laaggeletterdheid. Zij hebben een functionele 

beperking in het maatschappelijk leven. Voor een derde van deze mensen geldt dat ze van niet Nederlandse 

afkomst zijn. Er is dus in eigen land nog heel wat te winnen als het gaat over het leren lezen en schrijven. We 

zien de laatste jaren een versterkte aandacht voor 

het fenomeen dyslexie. Het vroegtijdig signaleren 

hiervan is cruciaal om met succes de 

schoolloopbaan te kunnen gaan en 

leerachterstanden te voorkomen. Het mag niet bij 

signaleren en vaststellen blijven. Kinderen met 

dyslexie hebben intensieve en langdurige extra hulp 

en training nodig om toch te komen tot lezen. In de 

gemeente Zwartewaterland is in 2017 gestart met het 

veelbelovende programma Bouw. Ook op onze 

scholen volgen diverse kinderen een 

dyslexiebehandeling. We hopen op goede resultaten!  

 

Groepsvorming 

Het is een trend in het onderwijs om meer aandacht te besteden aan groepsvorming. Aan het begin van ieder 

schooljaar wordt een nieuw natuurlijk sociaal evenwicht in de groep gevormd. Er zijn nieuwe kinderen en 

meestal ook nieuwe leerkrachten. Het vormen van sociaal evenwicht is meer dan ‘aan elkaar wennen’. Hoe 

zorgen we ervoor dat we een jaar lang op een prettige manier en in een veilige sfeer met elkaar omgaan? Dat 

is de hoofdvraag bij groepsvorming. Ook op onze scholen proberen we lessen in praktijk te brengen uit de 
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nieuwe inzichten over groepsvorming. We besteden er de eerste periode van het schooljaar expliciet aandacht 

aan. Hiermee kunnen buitensluiten en andere vormen van pesten voorkomen worden.  

 

Versterking burgerschap  

In 2017 werd in de Tweede Kamer een rapport van de onderwijsinspectie behandeld over 

burgerschapsonderwijs. Dat blijkt nogal wat te wensen over te laten. Veel basisscholen weten niet goed raad 

met het thema. Ook op onze scholen is het een zoektocht om praktisch inhoud aan dit thema te geven. We 

proberen in elk geval jaarlijks in elke groep een bepaalde activiteit uit te voeren die te maken heeft met 

burgerschap. Een heel mooi initiatief is ons nu al enkele jaren aangereikt vanuit de Nederlandse Patiënten 

Vereniging door middel van het project “Vrijwillig dichtbij”. Tijdens een gastles in groep 6 wordt er aan de 

kinderen iets verteld over het werk van de Vrijwillige Thuis Hulp en over mantelzorg / vrijwilligerswerk in het 

algemeen. Aan het eind van de gastles kregen de kinderen een bloemetje en tasje mee met inhoud. De opdracht 

was om dit bij iemand te brengen, voor wie ze misschien nog wel een 'klusje' kunnen doen! Elk kind zoekt een 

oudere, zieke, gehandicapte medemens in Genemuiden op, die wel wat hulp kan gebruiken. Op die manier 

komen jongeren in contact met (mantel)zorg en/of zorgverlening en maken ze gelijk kennis met vrijwilligerswerk 

in de buurt. Op ongedwongen wijze wordt er zo contact gelegd met een hulpbehoevende. De reacties van de 

kinderen en de ouderen waren erg enthousiast! Een initiatief om niet meer los te laten!  

 

Voor het goede doel  

In 2017 werd in totaal € 15.089,03 ingezameld voor goede doelen. Op de Eben-Haëzerschool werd een 

actiemarkt gehouden voor christelijk onderwijs in China, in het kader van 100 jaar onderwijsvrijheid. De 

opbrengst bedroeg € 5100. Op de Rehobôthschool werd geld ingezameld voor de 

winterhulpactie van Kom over en Help. Dat bracht € 2763,61 op. Daarnaast werd er een 

sponsorloop gehouden voor honger in Afrika. Die bracht maar liefst € 7225,42 op. Verder was 

er natuurlijk de wekelijkse inzameling van zendingsgeld. Het grootste gedeelte ging naar de 

Zending Gereformeerde Gemeente, het overige werd verdeeld over de andere zendingsorganisaties.  

  

Afsluiting: burgerschap en vreemdelingschap 

Bij de jaaropening dachten we met de kinderen na over Daniël. Hij en zijn vrienden mochten de Heere dienen, 

als weggevoerden, ver van hun ouderlijk huis. We mochten hen de kinderen voorstellen als identificatiefiguren, 

als het gaat over kernwaarden van onze scholen: vertrouwen en verantwoordelijkheid. Er was bij Daniël en 

zijn vrienden sprake van burgerschap. Zij maakten zelfs deel uit van het openbare bestuur van Babel. Er was 

echter ook sprake van vreemdelingschap. Met hun hart hunkerden zij naar een beter vaderland. Dat was ook 

zichtbaar en merkbaar in hun leven. Dat ons onderwijs dienstbaar mag zijn om kinderen tot zoekers en vinders 

te maken van de Parel van grote waarde, zodat ook zij uit genade mogen zeggen: ‘Maar onze wandel is in de 

hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus’. Filip.3:20  

B. Gijssen, directeur 
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Visie en missie 

 

 

Met het onderwijs op onze scholen willen we bijdragen aan de vorming van de leerling tot een 

zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid om de ontvangen 

gaven te besteden tot Zijn eer en tot heil van de medemensen in alle levensverbanden (kerk, gezin 

en maatschappij) waarin God hem plaatst. 

 

Op basis hiervan willen onze scholen onderwijs aanbieden dat past bij de aanleg en mogelijkheden 

van de kinderen en hen zo opleiden, dat ze een goede aansluiting vinden in het voortgezet 

onderwijs, met inachtneming van de door de overheid voorgeschreven kerndoelen en 

kwaliteitseisen. 

 

Voor een verdere uitwerking van onze visie, verwijzen we u naar ons identiteitsprofiel, zoals dit te 

raadplegen is op onze website www.rbsgenemuiden.nl  

 

Missie gezamenlijke scholen: ‘Het geven van reformatorisch primair onderwijs 
                    waarbij identiteit en kwaliteit samengaan’ 

 

Doelen 

 

 

Het kerngedeelte van ons opvoedingsdoel luidt: ‘Opvoeden en onderwijzen van de leerling tot een 

zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid’. Onderwijskundig gezien heeft de school 

het doel de talenten van iedere leerling optimaal te ontwikkelen. We bedoelen daarbij de talenten van 

hoofd, hart en handen. Vanuit de gelijkenis over de talenten in Mattheüs 25:14 – 30, kunnen we leren 

dat God, onze Schepper, van mensen vraagt zich naar vermogen te ontplooien. We gaan uit van het 

unieke van ieder kind. 

 

We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich in overeenstemming met 

hun capaciteiten ontwikkelen. Om zicht te houden op het welbevinden van de kinderen maken we 

onder andere gebruik van het expertsysteem ‘Zien’ voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 

Streefdoelen en onderwijsresultaten 

 

 

Wat betreft de resultaten op leergebied maakten we in 2017 gebruik van het schooleindonderzoek 

van het CITO. De eindtoets was dit jaar voor het derde jaar verplicht. Doel: minimaal tot een voldoende 

resultaat komen. Voor de tussenopbrengsten gebruiken we de toetsen van het CITO-

leerlingvolgsysteem groep 1-8. Doel: we scoren gemiddeld minimaal een B op een waarderingsschaal 

van A-E. Zie verderop het overzicht van resultaten.  

 

Strategie 

 

 

De strategische doelen zijn vastgelegd in een strategisch bestuursbeleidskader. Schoolintern wordt 

blijvend gewerkt aan collectieve ambitie en zijn de teamleden betrokken bij de schoolplannen en het 

formuleren van de beleidsvoornemens voor de komende jaren. We passen recente ideeën van 

opbrengstgericht werken toe. Toetsen worden geanalyseerd. Op basis daarvan kiezen we voor extra 

aandacht voor vakgebieden. Leerkrachten en leerlingen moeten zich samen verantwoordelijk weten 

voor resultaten. In persoonlijke gesprekjes met de leerlingen besteden we aandacht aan de 

toetsuitslagen.  

 

Bestuursverslag scholen 

http://www.rbsgenemuiden.nl/
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Onderwijsconcept 

 

 

Hoe werken we? Volgens welke onderwijskundige opvattingen? Aan de hand van de volgende 

teksten willen we hier een indruk van geven. 

 

Centrale rol van de leerkracht 

Goed onderwijs staat of valt met de man of vrouw voor de klas. De leraar dient kennis te hebben 

van en inzicht te hebben in de opvoedings- en onderwijsdoelen en moet de vaardigheden hebben om 

deze in het dagelijks handelen te gebruiken. De leraar moet in staat zijn onderwijs en 

opvoedingssituaties te creëren en te organiseren. Een goede leerkrachtcommunicatie, een op de 

leeftijdsgroep afgestemde didactiek en een goed klassenmanagement vormen de basis voor goed 

onderwijs. 

 

Een mix van programma- en ontwikkelingsgericht onderwijs 

Het onderwijs dient aan te sluiten bij de ontwikkelingspsychologische fase van het kind. Dat betekent 

voor onze school dat er in de groepen 1 en 2 meer ontwikkelingsgericht gewerkt wordt. De activiteiten 

worden afgestemd op de ontwikkeling van het kind, uitgaande van de omgeving die als één geheel 

ervaren wordt. Het spel is een leidende activiteit. De taak van de leerkracht is het aanbieden van voor 

het kind betekenisvolle activiteiten in thema’s, in samenhang met de gewenste doelen. In groep 3 

vindt een overgang plaats naar meer programmagericht werken. Het programmagericht werken in 

vakgebieden is in het verdere van de schoolloopbaan leidend. Dit geeft een heldere structuur. Binnen 

deze structuur wordt ook ruimte geboden voor elementen uit de denkrichting van het 

ontwikkelingsgerichte – of ervaringsgerichte onderwijs. 

 

Organisatie van het onderwijs 

Onze school hanteert het jaarklassensysteem. Deze organisatievorm wordt gekenmerkt door de vaste 

relatie die een leraar en een leerling gedurende enig jaar hebben. Bij een jaargroep hoort een 

standaard leerstofpakket. Binnen en rond dit curriculum kan gedifferentieerd worden. Het leerproces 

van de leerlingen staat centraal en de vorderingen worden bijgehouden met een leerlingvolgsysteem. 

De leerkracht heeft tot taak onderwijsleerprocessen aan te sturen op een wijze waardoor de leerling 

in een goed georganiseerde leeromgeving tot goede resultaten kan komen. 

 

Werken met het Zwols Model 

Onze scholen werken met het Zwols Model. Zie www.zwols-model.nl.  Hiermee proberen we te komen tot een 

onderwijsaanbod dat zoveel mogelijk afgestemd is op de behoeften van ieder kind. 

 

De belangrijkste modules uit het Zwols Model zijn: 

Differentiatie:    het onderwijs afstemmen op de mogelijkheden van het kind 

Pedagogisch Klimaat:  zorg voor goede structuur en sfeer 

Activerend lesgeven:   de leraar kan op allerlei manieren de lesstof aanbieden 

Zelfstandig Werken:   het bevorderen van een zelfstandige leer- en werkhouding 

Effectieve Instructie:   een goede manier van lesgeven volgens een doordachte methode 

 

http://www.zwols-model.nl/
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Differentiatie wordt tot op heden voornamelijk toegepast bij rekenen en spelling: Binnen een jaargroep wordt 

met maximaal 5 niveaus gewerkt. 

 

 

 

Het differentiëren in schema: 

1 2 3 4 5 

Eigen Leerroute 
Extra hulp  

minder leerstof 
Basisstof Extra leerstof Eigen leerroute 

 

 

Voor alle niveaus en voor het hele systeem geldt: 

a) De hoeveelheid en de aard van de instructie (de uitleg door de leerkracht) wordt zoveel mogelijk 

aangepast aan het niveau en de behoefte van het kind. 

b) Twee keer per jaar wordt geëvalueerd of ieder kind op het juiste niveau zit.  

c) Het systeem werkt per vak. Een kind kan met rekenen op niveau 2 werken en met taal/begrijpend 

lezen op niveau 3. 

 

Voor het Zwols model is een speciale module voor kleuters om ons hierbij te helpen. We gebruiken het 

observatiesysteem ‘Leerlijnen Jonge Kind’ om de vordering en de ontwikkeling van de kleuters vast te leggen.  

 

Medio 2010 zijn we geschoold in de principes van het zogenaamde handelingsgerichte werken (HGW-zie ook 

pag.18). Het HGW-concept gaat uit van de onderwijsbehoeften van kinderen en wil hier op een positieve wijze 

aan tegemoetkomen. De aanpak is enigszins een weerslag op het vele testen en toetsen en het geven van extra 

hulp buiten de klas. 

 

In 2016 hebben we het vernieuwde Zwols Model doorgenomen. Als nieuw en versterkend element bij de module 

Effectieve Instructie zijn we gebruik gaan maken van de nieuw ontwikkelde inzichten vanuit het boek ‘Expliciete 

Directe Instructie’ van uitgever Pica. Aan de verder doorvoering van deze inzichten is ook in 2017 veel 

aandacht besteed.  
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Met kwaliteitszorg proberen we voortdurend te werken aan vijf vragen: 

 Doen we de goede dingen?  

 Doen we die dingen ook goed? 

 Hoe weten we dat? 

 Vinden anderen dat ook? 

 Wat doen we met die wetenschap? 

 

We werken op onze scholen met het Kwaliteit Management Systeem Integraal. Deze internetapplicatie is 

gekoppeld aan het schooladministratiesysteem en leerlingvolgsysteem ParnasSys. Integraal maakt het mogelijk 

om kwaliteitszorg, schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten op een samenhangende 

wijze een plek te geven.  

 

Wat willen we meten? 

 Identiteit – is er voldoende overeenstemming tussen de grondslag en de dagelijkse praktijk? 

 De onderwijsresultaten 

 Het welbevinden van leerlingen en personeel 

 De oudertevredenheid 

 De professionele ontwikkeling van de leerkrachten 

 De kwaliteit van de onderwijsmiddelen 

 Het voldoen aan de kerndoelen en het toezichtkader van de onderwijsinspectie 

 De veiligheid in de ruimste zin van het woord 

 De effecten van de leerlingenzorg 

 Het communicatiebeleid 

 

Over genoemde zaken wordt verderop in dit bestuursverslag gerapporteerd. 

 

Personeelstevredenheid/ Quickscan Arbo  

In 2014 zijn alle personeelsleden benaderd met een enquête. Op nagenoeg alle punten geven de uitslagen aan 

dat meeste mensen met plezier hun werk doen. In 2017 werd nieuwe Quickscan afgenomen. Ook op onze 

scholen wordt de werkdruk als hoog aangemerkt. Er wordt nu een nieuw plan van aanpak hiervoor opgesteld. 

Dat plan wordt voor de zomervakantie 2018 gepresenteerd. De overheid heeft aangekondigd met ingang van 

2018-2019 met geld over de brug te komen om de werkdruk te verlagen. Voor onze scholen gaat het om € 

35000 per school. De teams moeten meedenken in het zoeken naar passende oplossingen.  

 

Oudertevredenheid 

In 2014 is een enquête bij alle ouders afgenomen, waarvan de uitslag met alle ouders is gecommuniceerd. 

Ouders toonden zich in grote lijnen tevreden over de gang van zaken op school. Leer- en werkpunten waren er 

nauwelijks. We hopen de enquête D.V. in 2018 opnieuw af te nemen.  

Kwaliteitszorg 
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Bij de Bijbelse vertellingen is aandacht voor een evenwichtige Bijbelse inhoud, waarbij we vooral denken aan 

de noodzaak van wedergeboorte, geloof, bekering en heiliging van het leven en het besef van eigen 

onwaardigheid en kleinheid van de mens, maar ook de rijkdom en het wonder van het Evangelie en het 

verlossingswerk van Jezus Christus. Aan deze zaken is aandacht besteed bij sollicitatiegesprekken en tijdens 

bezoeken van bestuursleden op de scholen. 

 

Kernwaarden 

We zijn er ons van bewust dat ‘ identiteit’ verder strekt dan het godsdienstonderwijs. Met het oog hierop hebben 

we bij de ontwikkeling van het schoolplan 2015-2019 bewust nagedacht over het meer ‘handen en voeten’ geven 

aan identiteit in de dagelijkse praktijk. De teams hebben kernwaarden benoemd, die we expliciet meer aandacht 

willen geven in de komende jaren. Tevens is er voor beide scholen een schoolmotto bedacht, passend bij de 

eigenheid van de school en het team. Tijdens de gesprekken kwam zeer regelmatig naar voren dat het begrip 

‘liefde’ eigenlijk het meest centraal staat. Als liefde gemist wordt, werkt al het andere ook niet of nauwelijks (1 

Korinthe 13). 

 

Met het kiezen van een aantal kernwaarden en een gezamenlijk motto is nader inhoud gegeven aan visie en  

missie van de scholen. Er is sprake van een stuk collectieve ambitie. 

 

Motto Eben-Haëzerschool: Vertrouwen, in kinderen en hun talenten 

Kernwaarden: Vertrouwen, authenticiteit en ontwikkeling 

 

Vertrouwen 

Aan dit thema werd ook in 2017 op diverse manieren gewerkt. De regel: ‘we praten niet óver elkaar, maar mét 

elkaar’, is een belangrijke blijvende regel geworden. Door het team werd in dit kader een training ’geweldloos 

communiceren’ gevolgd. De bij authenticiteit genoemde PCM-training draagt ook in sterke mate bij aan het 

versterken van onderling vertrouwen.  

 

Authenticiteit 

Authentiek zijn houdt in: openstaan voor nieuwe ervaringen, weten wat je echt belangrijk vindt, maar je ook 

bewust zijn van drijfveren. Openstaan voor nieuwe ervaringen: Onze school heeft een eigen schoolvlag met een 

bijbehorend lied. De essentie van het lied: veel kleine steentjes vormen samen een grote kei. Iedereen mag er 

zijn, met eigen gaven en talenten. Bijbels gezien komen we uit bij de steen Eben-Haëzer, die symbolisch een 

plek gekregen heeft voor het schoolgebouw. We ondersteunen elkaar waar mogelijk. Veel aandacht gaat uit 

naar gemeenschappelijke vieringen in het kader van het kerkelijk jaar. Verder werd in 2016 gestart met een 

uitgebreide meerjarige training PCM (Proces Communicatie Model). PCM is er gericht op het verbeteren van de 

communicatie tussen medewerkers onderling, maar ook op de relatie leerkracht- kind. Zie voor meer informatie: 

https://processcommunication.nl/.  

 

 

Identiteit 

https://processcommunication.nl/
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Ontwikkeling 

De principes van opbrengstgericht werken worden in de praktijk gebracht. Resultaten worden in openheid met 

elkaar besproken en leiden tot verbeteracties. Collega’s voerden mentorgesprekjes met leerlingen om hen meer 

eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van hun eigen leerproces bij te brengen. 

 

Motto Rehobôthschool: Leren uit de Bron 

Kernwaarden: openheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen  

 

Kunstenaar dhr. P den Hertog uit Grafhorst heeft in 2017 een schoolkunstwerk gemaakt, met alle kinderen van 

de school. Alle kinderen hebben een tekening gemaakt waarop een van de kernwaarden verbeeld wordt. Het 

kunstwerk heeft een mooie plek gekregen in de centrale hal van de school. 

 

Openheid 

 Waar het kan, werken we met open deuren. Resultaten worden in openheid besproken. Naar ouders 

toe proberen we zo open mogelijk te zijn en informatie te delen.  

 Er waren in 2018 twee oudermorgens voor alle groepen. 82% van de ouders bezocht deze morgens!  

 

Verantwoordelijkheid 

Mede door een goed taakbeleid (eerlijke verdeling van taken) nemen teamleden zelf hun verantwoordelijkheid 

voor allerlei taken en hoeven hier in veel mindere mate toe aangespoord te worden. 

 Goed doordachte school- en klassenregels dragen er aan bij dat ook leerlingen zelf hun 

verantwoordelijkheden in toenemende mate kennen en in de praktijk brengen.  

 Het voeren van mentorgesprekjes was erop gericht om kinderen meer eigen verantwoordelijkheid te 

geven.  

 

Vertrouwen  

 Aan deze kernwaarden wordt onder andere via de bestaande school- en groepsregels aandacht 

besteed. Zij vereisen een dagelijkse oefening voor de leerkrachten die in deze zaken het goede 

voorbeeld moeten geven.  

 

Op de Rehobôthschool werd in de periode kerst-voorjaarsvakantie schoolbreed gewerkt aan het thema 

‘bidden’.  

                 

                              Ochtendgebed 

                          

                              Te zingen op de melodie 

                              van ‘Ik ga slapen, ik ben moe’ 

       

Samen Opleiden - hogeschool Driestar 

In 2010 ging een nieuwe variant van het opleiden van studenten van start op hogeschool de Driestar. 

Schoolbesturen in onze regio sloten een convenant waarin een voorkeursbeleid ten aanzien van 

Driestarstudenten werd uitgesproken. Dit in verband met de unieke scholing die de Driestar biedt qua identiteit. 

Tevens werd vastgelegd dat er via een eigen opleidingsschool ook thuisnabij onderwijs aangeboden zou 

worden. Het overgrote deel van onze toekomstige leerkrachten kiest nu voor de Driestar, het zij voor de 

dagopleiding of voor de opleidingsschool in de regio. Het idee van ‘Samen Opleiden’ heeft zich uitgebreid naar 

andere regio’s. De volgende website biedt alle relevante informatie: www.sameninontwikkeling.nl De overheid 

stelt eisen aan een opleidingsschool. Om deel te mogen uitmaken van Samen Opleiden stelt de organisatie een 

http://www.sameninontwikkeling.nl/
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aantal eisen. Per school hebben vijf teamleden de ‘mentor-plus-opleiding’ gevolgd. Op de Eben-Haëzerschool 

heeft de teamleider bovenbouw de opleiding schoolopleider’ gevolgd. Hij is bevoegd om studenten te 

begeleiding in het geheel van hun ontwikkeling.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacten van bestuur en toezichthouders met de scholen 

In 2017 werden op beide scholen maandelijks lesbezoeken gebracht door twee bestuurders en/of 

toezichthouders. Bij de bezoeken werd in veel gevallen ook een Bijbelles bijgewoond. In alle gevallen vond ook 

een nagesprek plaats met de leerkrachten bij wie het bezoek werd afgelegd. 

 

Contacten van kerkenraad met de scholen 

Onze scholen gaan uit van de Gereformeerde Gemeenten. Hoewel er geen juridische band met de kerkenraad 

bestaat, is het toch goed constructieve contacten te onderhouden. Een delegatie van de kerkenraad bracht een 

bezoek op de scholen en woonde enkele lessen bij. Onze dominee leverde een bijdrage aan de kerstvieringen. 

 

Identiteitsgebonden methoden en leermiddelen 

Op onze scholen worden diverse methoden gebruikt waarin expliciet met identiteit rekening gehouden worden. 

Zo gebruiken we de voor het christelijk onderwijs aangepaste methode Taal Actief 4 en een eveneens 

aangepaste versie van Wereld in Getallen 4. Verder gebruiken we geschiedenismethode ‘Venster op Nederland’ 

en in alle groepen het lessenpakket seksuele vorming ‘Wonderlijk gemaakt’ van Driestar Educatief.  
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Onderwijs  

 

Handelingsgericht werken (HGW) 

Met de 38 scholen binnen onze regio van samenwerkingsverband Berséba, werken we met het concept 

handelingsgericht werken. Het HGW-concept gaat uit van de onderwijsbehoeften van kinderen en wil hier op 

een positieve wijze aan tegemoetkomen. De denktrant en aanpak is enigszins een weerslag op het vele 

diagnosticeren en het geven van remedial teaching buiten de klas, dat de laatste decennia kenmerkend was in 

een groot gedeelte van het primair onderwijs. HGW gaat uit van kansen en mogelijkheden en niet in de eerste 

plaats van tekorten en risicofactoren. De vraag staat centraal: ‘Wat kan ik als leerkracht betekenen voor dít kind 

met déze onderwijsbehoefte?’ Het is voor de hand liggend dat deze aanpak een groter beroep op de 

professionaliteit van de leerkracht doet. 

 

Uitgangspunten HGW 

 

1. Onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal. 

• Wat heeft de leerling nodig om een bepaald doel te bereiken? 

2. Het gaat om afstemming en wisselwerking. 

• Leerlingen verschillen, maar groepen, leerkrachten, scholen en ouders verschillen ook. 

3. De leerkracht doet ertoe. 

• Verander je de leerkracht, dan verander je het kind …en omgekeerd. 

4. Positieve aspecten zijn van groot belang.  

• Aandacht voor positieve aspecten beschermt ons tegen een negatief beeld van een kind, groep, 

ouders of van onszelf als leerkracht of team. 

5. We werken constructief samen. 

• Zoveel mogelijk praten ‘met’ in plaats van ‘tegen’ of ‘over’ leerlingen en hun ouders. 

6. Ons handelen is doelgericht. 

• Zonder doelen geen richting, geen effectieve feedback en geen mogelijkheid om je werk te 

evalueren. 

7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. 

• Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. 

 

Resultaat: 

 De 7 uitgangspunten worden onderschreven en zullen steeds terugkeren in de leerlingbespreking, POP-

gesprek, sollicitatiegesprek en bij consultaties in de groep. 

 

Invoering Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen 

Begrijpend lezen is een zeer essentieel onderdeel van het taalonderwijs. Een goede score hiervoor is 

medebepalend voor succes bij andere vakgebieden. We werken nu enkele jaren met Nieuwsbegrip, een 

methode van de Centraal Educatieve Dienst uit Rotterdam. Deze methode komt wekelijks met nieuwe, actuele 

teksten voor begrijpend lezen en biedt ook een leerlijn voor woordenschatuitbreiding. In 2017 hebben we voor 
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een opfrisser gezorgd. Een trainer van de Centraal Educatieve Dienst woonde in alle jaargroepen een les bij en 

ging in het gesprek met de teams over zijn bevindingen. De begrijpend leesstrategieën krijgen nu wat minder 

de aandacht. Leerlingen moeten vooral in kleine groepjes goed de tekst kunnen bediscussiëren, zodat deze 

geen geheimen meer in zich heeft.  

 

Taalbeleid volgens taalbeleidsplan 

Een zaak uit het taalbeleidsplan die gekoesterd wordt, is het 

woordenschatonderwijs. Bij elk vak worden nieuwe woorden geleerd.  

Die worden verzameld en in bordplannen genoteerd. De methode Taal 

Actief werd verder doorgevoerd in groep 6 (RHS) en in groep 7 (EHS). 

Momenteel wordt er een verbeterde aanvankelijk leesmethode (Taalfontein) ontwikkeld bij uitgeverij Groen, die 

beter aansluit op Taal Actief.  

 

Bevorderen van leerkrachtvaardigheden: een blijvend speerpunt 

Schoolsucces wordt voor een groot gedeelte bepaald door de leerlingkenmerken. Goed onderwijs wordt vooral 

bepaald door de kwaliteit van de leerkracht. In 2017 hebben we verdere mogelijkheden in de praktijk gebracht 

om de leerkrachtvaardigheden te bevorderen. Alle groepen krijgen regelmatig bezoek van een leidinggevende. 

Een leerkracht op de Eben-Haëzerschool heeft het eerste jaar afgerond van de opleiding voor schoolvideo-

interactiebegeleiding. Eén keer per jaar brengen teamleden elkaar ook een bezoek om van elkaar te leren: 

collegiale consultatie. Er heeft verdere verdieping plaatsgevonden van het model Expliciete Directe Instructie. 

Dit model is een verdieping van het directe instructie model. Het gaat er eenvoudig gezegd om: wat is de beste 

manier van instructie geven. Voor meer informatie: www.directeinstructie.nl  

 

Zorg voor meer- en hoogbegaafde leerlingen: plusklas 

Scholen hebben de opdracht het onderwijsaanbod ook af te stemmen op kinderen die bovengemiddeld 

presteren. Het belangrijkste doel is om deze leerlingen gelegenheid te geven op hun eigen niveau te werken en 

de tijd die ze over hebben in de groep zinvol in te vullen. Dit voorkomt een slechte werkhouding. Betreffende 

leerlingen krijgen leerstof die ze nog niet beheersen. 

Er is nu een aanbod voor leerlingen uit groep 7/8 en voor groep 5/6. Een keer per week komen de leerlingen in 

2 groepen van 6 á 7 leerlingen bij elkaar in de Plusklas onder begeleiding van de Plusklasleerkracht, voor uitleg 

van de opdrachten en de begeleiding. We gebruiken voornamelijk materiaal uit het Heutink pluspakket. De 

leerlingen verwerken de opdrachten die ze meekrijgen in de klas. Het gaat om rekenen, taal, Engels, 

wereldoriëntatie en algemene ontwikkeling. Voor de sessie buiten de groep worden ook andere activiteiten 

gedaan, zoals leren samenwerken, discussiëren, eigen menig weergeven, enzovoort. De groepsleerkracht 

selecteert de leerlingen op Citoscore en werkhouding. Het gaat er voor deze leerlingen niet in de eerste plaats 

om dat zij tot hogere resultaten komen, maar vooral dat zij voldoende uitdaging op school krijgen.  

 

Zorgprofiel Passend Onderwijs 

Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle scholen ‘zorgplicht’ gekregen. Voor alle aangemelde kinderen 

dient een passend onderwijsaanbod gezocht te worden, in of buiten de school. Met het oog hierop hebben we 

voor onze scholen een ‘zorgprofiel’ opgesteld. Met dit profiel geven we aan wat we zelf aankunnen op het terrein 

van leerlingenzorg, wat we nog graag willen leren, maar ook wat we beslist niet denken te kunnen. Het 

zorgprofiel is een handvat in het gesprek met ouders die een kind aanmelden dat speciale zorg behoeft.  

In 2017 werden diverse scholingen gevolgd voor kinderen met speciale leerbehoeften.  

 

Zorgstructuur: ‘Ieder kind telt’- jeugdzorg  

In 2010-2011 werd de zorgstructuur ‘Ieder kind telt’ ingevoerd in de gemeente Zwartewaterland. De intern 

begeleiders van de scholen en de jeugdverpleegkundige van de GGD/JGZ werken nauw met elkaar samen. De 

intern begeleider en de jeugdverpleegkundige vormen een klein ZAT (zorg advies team), dat vijf keer per jaar 

http://www.directeinstructie.nl/
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bij elkaar komt. Ouders kunnen zich voor het overleg aanmelden. De data van de overleggen staan in de 

schoolgids vermeld.  

Het overleg gaat over het leren van kinderen en/of over de opvoeding. Indien gewenst worden ook andere 

deskundigen bij het overleg betrokken (bijv. een orthopedagoog van de schoolbegeleidingsdienst, een 

psycholoog of een logopedist). Wanneer een kind in het zorgteam wordt besproken, worden de ouders altijd 

vooraf hiervan op de hoogte gesteld en uitgenodigd. 

 

Met ingang van 2015 is alle jeugdzorg gaan verlopen via de gemeente. Ouders kunnen met eventuele vragen 

op school aankloppen om verder geholpen te worden. Vanuit ons samenwerkingsverband Berséba heeft men 

zich sterk gemaakt dat ook via de gemeente Zwartewaterland identiteitsgebonden jeugdzorg aangevraagd kan 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 PRESENTATIE KUNSTWERK KINDEREN REHOBÔTHSCHOOL  
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Nieuwe leermiddelen en materialen 

 

 Inzet combinatiefunctionarissen gym en muziek 

Enkele van onze - overwegend jonge - leerkrachten missen de bevoegdheid tot het geven van 

bewegingsonderwijs. Hierdoor moet er onderling veel geruild worden en staat de kwaliteit van het 

bewegingsonderwijs onder druk. We mogen ons gelukkig prijzen dat de gemeente hiervoor een 

combinatiefunctionaris bewegingsonderwijs heeft kunnen aanstellen. Tegen een relatief kleine 

vergoeding nemen we voor de Eben-Haëzerschool een aantal gymuren af.  

De combinatiefunctionaris muziek heeft in 2017 de werkzaamheden afgebouwd. Zij hielp de scholen 

een aantal jaren bij de invoering van de methode ‘Meer met Muziek’. De combinatiefunctionarissen 

worden deels door de rijksoverheid en voor een ander gedeelte door de gemeente betaald. Hun 

aanstelling is per 1 augustus 2016 opnieuw met een jaar verlengd.  

 

Geschiedenis 

In 2016 werd de methode Venster op Nederland ook ingevoerd op de Rehobôthschool. Venster op 

Nederland is een methode die geschreven is vanuit onze eigen identiteit, maar ook tevens eigentijds 

van opzet. We zijn erg blij dat er voor dit vak ook leermiddelen zijn die aansluiten bij onze 

levensbeschouwing.  

 

Natuur en techniek  

 

Voor natuur en techniek wordt sinds dit schooljaar op de 

Eben-Haëzerschool de methode Wondering the World 

gebruikt van uitgeverij Edusign tot en met groep 7. De 

methode presenteert zich als de enige christelijke methode 

voor dit vakgebied. 

 

Resultaten 

 

 Uitslagen onderzoeken onderwijsinspectie 

Begin 2014 kregen onze scholen het vierjaarlijkse onderzoek van de onderwijsinspectie. Bij deze inspectie 

ging het vooral om de leerresultaten, zorg en begeleiding en kwaliteitszorg. In de rapporten, die op de 

website van de onderwijsinspectie te lezen zijn, staat de volgende zinsnede: ‘Uit dit overzicht valt op te 

maken dat de kwaliteit van alle onderzochte indicatoren voldoende is’.  

 

Basisarrangement 

Op 27 november 2013 kregen zowel de Eben-Haëzerschool als de Rehobôthschool basistoezicht 

toegekend. De formulering van de inspectie: 

‘De scholen hebben het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de 

periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke 

tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.’ 

Met ingang van 1 augustus 2017 start de onderwijsinspectie met een nieuwe wijze van toezichthouden. 

Er is een nieuw toezichtskader ontworpen en besturen zullen het eerste aanspreekpunt zijn bij een 

inspectie. Vervolgens is het aan de inspectie om een of meer scholen verder te onderzoeken.  

 

Schooleindonderzoek 

Sinds 2015 geldt het verplichte schooleindonderzoek. Wij hebben gekozen voor afname van de Cito-

eindtoets. Dit was een nieuwe toets die in de maand april is afgenomen. Het is ons streven om minimaal 

op een voldoende schoolresultaat uit te komen. Dat is in 2016 voor de Eben-Haëzerschool ruimschoots 
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maar voor de Rehobôthschool net niet gelukt, ondanks grote inzet van de leerkrachten. Het niveau van 

jaargroepen is wisselend en het is onze ervaring dat het erg hard werken is met een groep met een laag 

begrijpend leesniveau om tot een voldoende resultaat te komen. Op de volgende pagina’s ziet u de 

schoolrapporten van de eindtoets van het CITO.  

 

 

De uitslagen van de laatste twee jaar hebben er ons toe gebracht een plan van aanpak op te stellen om 

te komen tot blijvend goede resultaten. De hoofdpunten uit dit plan van aanpak zijn: 

 

Uitspraak 1: Motivatie 

 Motivatie van kinderen om te leren wordt gestimuleerd door kinderen te betrekken bij hun 

ontwikkeling en doelgericht les te geven. 

 Motivatie van leerkrachten begint bij inspiratie vanuit het managementteam. 
 

Uitspraak 2: Borgen van kwaliteit 

 De kwaliteit van het onderwijs wordt geborgd doordat de leerkracht weet welke doelen gehaald 

moeten worden en daar zijn onderwijs op inricht. 

 Bij wisseling van leerkrachten vindt er een goede overdracht plaats. 

 Nieuwe leerkrachten worden diepgaand ingewerkt door de teamleider.  

 Leerkrachten van parallelgroepen op RHS en de EHS werken samen. 
 

Uitspraak 3: Toetsen van het CITO-Leerling Volg Systeem  

 De leerkracht weet welke doelen de CITO-toets toetst en stemt het aanbod in de les hierop af. 

 De leerkracht stemt het aanbod in de les NIET expliciet af op de inhoud van de CITO-toets. 

 De leerkracht maakt een foutenanalyse van de CITO-toetsgegevens onderdeel Rekenen en past het 

aanbod in de lessen aan n.a.v. de analyse. 
 

Uitspraak 4: Methodetoetsen 

Op beide scholen wordt schoolbreed een half jaar een pilot gedraaid met het vooraf toetsen. We 

starten met het vak rekenen. Kennis die we opdoen, passen we ook toe bij de andere vakken.  

 

Uitspraak 5: De eigenschappen van een goede les 

Het managementteam gaat de eigenschappen van een goede les samen met de leerkrachten 

uitwerken. Hierbij wordt onder andere gebruikgemaakt van het Zwols Model. 
 

 

 

 

 

  
Eben-Haëzer CITO eindtoets  

  
Uitslag Eben-Haëzer 

gecorrigeerde eindscore 
Landelijk gemiddelde 
van de schoolgroep  afwijking gemiddelde 

2014-2015 532,1  534,9  -2,8  

2015-2016 538,6  535,4 3,2 

2016-2017 534,6  535,2 -0,6 

  
Rehobôth CITO eindtoets  

  
Uitslag Rehobôth 

gecorrigeerde eindscore 
Landelijk gemiddelde 
van de schoolgroep  afwijking gemiddelde 

2014-2015 536,5  534,9 1,6 

2015-2016 532,3  535,2 -2,9  

2016-2017 535,2  535,2 0 
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Tussenopbrengsten  

Voor de vier hoofdgebieden worden in groep 3 t/m 8 Cito-toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn 

onafhankelijk van de gebruikte methoden. Voor begrijpend lezen is er één toets per jaar, voor technisch 

lezen, spelling en rekenen zijn er twee toetsen. Als school hebben we ons ten doel gesteld om minimaal 

op een voldoende niveau uit te komen. Voor het overgrote deel van de toetsen is dit ook het geval. De 

onderwijsinspectie vroeg tot 2016 de uitslagen van de tussenopbrengsten op. Die verplichting is nu 

opgeheven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 TROTSE TRUCKERS- JONGENS GROEP 7 EBEN-HAËZERSCHOOL  
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Uitstroom naar voortgezet onderwijs 
Alle vertrekkende groep 8 leerlingen gingen naar Scholengemeenschap Pieter Zandt. De tabellen op de 

volgende pagina geven inzicht in de gekozen onderwijstypes. Er was sprake van een ‘warme overdracht’. 

 

Uitstroom voortgezet onderwijs Eben-Haëzer in aantallen 

 

Jaar van 

uitstroom 

Aantal 

leerlingen 
School voor V.O. 

Afdeling 

Bavo 1 Bavo 2 Bavo 3a Bavo3b Bavo 4 

   LWO BBL 
KBL-

GTL 

GTL-

HAVO 

HAVO-

VWO 

2015 22 Pieter Zandt 3 0 9 2 8 

   Vakcollege MAVO HAVO-VWO 

2016 34 
Pieter Zandt 34 

 
4 10 20 

2017 31 Pieter Zandt  3 15 13 

 

 

Uitstroom voortgezet onderwijs Rehobôth in aantallen 

 

Jaar van 

uitstroom 

Aantal 

leerlingen 
School voor V.O. 

Afdeling 

Bavo 1 Bavo 2 Bavo 3a Bavo3b Bavo 4 

   LWO BBL 
KBL-

GTL 

GTL-

HAVO 

HAVO-

VWO 

2015 31 
Pieter Zandt 30 

Ichthus College 1 
 3 8 9 11 

    Vakcollege MAVO HAVO-VWO 

2016 32 
Pieter Zandt 31 

Jac. Fruytier 1 
11 8 13 

2017 31 Pieter Zandt 11 11 9 
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    Hoe onze oud-leerlingen het deden op de Pieter Zandt – kansengelijkheid  

  

Eben-Haëzer 

In 2017 haalden 39 oud-leerlingen een diploma. In 4 gevallen bleken leerlingen op een hoger niveau te 

eindigen dan het advies van de basisschool en in 5 gevallen op een lager niveau. Voor 30 leerlingen geldt 

dat zij slaagden op het niveau zoals door de basisschool geadviseerd. 

 

Rehobôth 

In 2017 haalden 29 oud-leerlingen een diploma. In 4 gevallen bleken leerlingen op een hoger niveau te 

eindigen dan het advies van de basisschool en in 8 gevallen op een lager niveau. Voor 17 leerlingen geldt 

dat zij slaagden op het niveau zoals door de basisschool geadviseerd. 

 

Schoolsucces wordt ook in hoge mate bepaald door de inzet van de leerlingen zelf. Ook is er de 

wetenschap dat de VO-scholen met strengere eisen te maken hebben gekregen voor tussen- en 

eindresultaten.  

 

Contacten Pieter Zandt 

Jaarlijks vindt gestructureerd overleg plaats met scholengemeenschap Pieter Zandt tijdens het BOVO-

overleg. Onze scholen worden ook bezocht door de Pieter Zandt in het kader van de overdracht. 

 

Basisschooladvies en kansenongelijkheid 

De onderwijsinspectie legde er recent de vinger bij dat scholen de adviezen van de uitslagen van de CITO-

eindtoets niet serieus zou nemen. Tegenwoordig moet de school eerst zelf advies geven: het 

schooladvies. Later komt de uitslag van de eindtoets CITO. Als deze uitslag hoger is dan het schooladvies, 

dan is de school verplicht haar eigen advies te heroverwegen. Dat bleek volgens de inspectie maar bij 1 

op de 3 leerlingen met een hoger advies te zijn gebeurd.  

Onze cijfers: op de Eben-Haëzerschool hadden 2 leerlingen een hoger advies en dit is voor 0 leerlingen 

bijgesteld. Op de Rehobôthschool hadden 3 leerlingen een hoger advies en dit is voor 1 leerling bijgesteld.  
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Personeel 

 

Leeftijdsopbouw - samenstelling gezamenlijke teams  

Op beide scholen hebben we te maken met een relatief jong personeelsbestand. De gemiddelde leeftijd 

ligt rond de 35 jaar. In toenemende mate zien we dat het vak ‘leraar basisonderwijs’ een vrouwenberoep 

geworden is. Een naburige scholengroep doet een nieuwe poging hier verandering in te brengen. We 

bestuderen de mogelijkheden om hier eventueel bij aan te sluiten. We hebben te maken met veel parttime 

werkende leerkrachten. Dat kost de school veel organisatie- en afstemmingstijd. We mogen anderzijds 

opmerken dat juist ook parttime werkende leerkrachten vaak meer dan hun minimale bijdrage leveren.  

 

Mutaties en jubilea 

Collega G.D. ter Harmsel is per 1 augustus 2017 op de Rehobôthschool begonnen als locatiedirecteur. 

Met deze benoeming is een wijziging in de managementstructuur doorgevoerd. De structuur van twee 

teamleiders (onder- en bovenbouw) in omgezet naar aansturing door een locatiedirecteur. Op de Eben-

Haëzerschool namen we afscheid van de juffen Ten Brinke-Vreugdenhil, Koster-Mekelenkamp en Van 

Hattem-van der Kolk. Op de Rehobôthschool namen we afscheid van juf Ten Hove-Wielink. Zij is wel 

beschikbaar gebleven als invalster. Op de Rehobôthschool stonden we stil bij het 25-jarig jubileum van 

juf Bouman en bij het 12 ½ jarig jubileum van juf Beens-Hattem, juf Brouwer-Pater, juf Timmerman-Bakker, 

meester W.Beens en onze tuinman A. Last.  

 

Formatie 

Op de Eben-Haëzerschool werd in 2016-2017 met 10 vaste groepen gewerkt. Er waren 240 leerlingen op 

1 oktober. Op de Rehobôthschool werd eveneens gewerkt met 10 groepen. Er waren 241 leerlingen op 1 

oktober. De gemiddelde groepsgrootte is 25 leerlingen.  

 

Onderwijsassistentie - onderwijsondersteuners 

We zijn bijzonder blij met een team vrijwilligers dat professionele hulp en ondersteuning biedt! Op beide 

scholen is een groep werkzaam die er samen voor zorgt dat er ongeveer 2,5 uur onderwijsondersteuning 

per groep per week beschikbaar is. 

 

Professionele ontwikkeling 

In 2016 werd voor het eerst een duidelijk professionaliseringsplan vastgesteld, met duidelijke 

richtlijnen voor de rechten en plichten op het gebied scholing en inwerken.  
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Beide scholen 

 Cursus EDI door Expertis Onderwijsadviseurs 

 Training leerlijn jonge kind- Driestar Educatief  

 Deelname aan traject Nieuwsbegrip 

 Deelname aan trajectplan voor onderwijsondersteuners door Centrale Dienst Hoornbeeck van 

Lodenstein 

 

Eben-Haëzerschool 

 Een van de teamleiders volgt de opleiding middenmanagement 

 Een leerkracht volgt de opleiding video-interactiebegeleiding  

 Directeur rondde de schoolleidersopleiding af.  

 De IB-er heeft de opleiding anti-pestcoördinator afgerond 

 Teamtraining PCM door Jelte van der Kooi 

         Verder verschillend korte cursussen en trainingen door diverse teamleden 

 

Rehobôthschool 

 Eén leerkracht volgt blijvend scholing voor video-interactie begeleiding 

 Twee leerkrachten volgden de cursus bewegingsonderwijs door Medilex  

 De locatie directeur rondde de schoolleidersopleiding af.  

 De leerkracht van de plusklas volgde de specialisatiemodule ‘Mindset’ 

Verder verschillend korte cursussen en trainingen door diverse teamleden 

 

 

Verdere acties in het kader van personeelsbeleid 

 Alle groepsleerkrachten werkten hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) bij, met behulp van de 

bekwaamheidseisen van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren. 

 Alle leerkrachten bezochten elkaar een keer in het kader van collegiale consultatie.  

 Met alle medewerkers in de organisatie werd een functioneringsgesprek gevoerd en met andere 

medewerkers volgens de vastgestelde gesprekkencyclus. 

 Nieuwe leerkrachten en andere hiervoor in aanmerking komende personeelsleden ontvingen 

video-interactiebegeleiding (Rehobôthschool). 

 

Het is onze inzet om de scholen lerende organisaties te doen zijn. 

 

Ziekteverzuim 

 

 

 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Rehoboth 1,14 4,06 2,93

Eben-Haëzer 2,81 1,49 0,94

Gemiddeld 2,11 3,08 1,93

Landelijk 6,5 6,1 4,9

0
1
2
3
4
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Ziekteverzuimpercentage
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Taakbeleid 

Een fulltime groepsleerkracht werkt 1659 uur per jaar. Hiervan staat een leerkracht 940 uur voor de klas. 

De overige uren worden besteed aan voor- en nawerk en overige schooltaken.  

De overige schooltaken zijn via het instrument www.taakbeleid.nl eerlijk verdeeld over alle medewerkers. 

In het taakbeleid wordt rekening gehouden met leeftijd van de mensen, persoonlijke voorkeuren en 

groepsgrootte.  

 

Professionele ontwikkeling 

Leerkrachten werken met een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). We maken daarbij gebruik van de 

leerkrachtcompetenties zoals beschreven door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en de op het gebied 

van identiteit vastgelegde competenties in een boekje voor het Reformatorisch Onderwijs. We volgen de 

wettelijk voorgeschreven gesprekkencylus bij het voeren van functioneringsgesprekken. Van ieder 

personeelslid is een bekwaamheidsdossier. Hierin worden diploma’s, nascholingscertificaten en 

verslagen over de ontwikkeling van de teamleden bewaard. 

Personeelstevredenheidsonderzoek – Quickscan Arbo 2017  

De uitslag van het personeelstevredenheidsonderzoek 2014 gaf op enkele onderdelen (Eben-

Haëzerschool) aanleiding tot bespreking van kwesties die mogelijk anders of beter kunnen. Het ging hierbij 

met name om communicatie vanuit de schoolleiding en werkdruk. Bij een evaluatie in 2017 constateerde 

het team een aanmerkelijke verbetering op het punt communicatie. In 2017 werd nieuwe Quickscan Arbo 

afgenomen. Naar aanleiding hiervan wordt een plan van aanpak voor vermindering van werkdruk 

opgesteld. Dat plan wordt voor de zomervakantie 2018 gepresenteerd. Zie ook onder: Kwaliteitszorg.  

 

Functiemix 2011-2014 

Het leraarsberoep moet wat meer uitdaging krijgen. In het door werkgevers en werknemers opgestelde 

Actieplan Leerkracht (2008) is 

vastgelegd dat 40 % van de 

leerkrachten een hogere beloning 

moeten krijgen. Tot 2010 werden 

alle leerkrachten betaald volgens 

schaal ‘leraar A’. Vanaf augustus 

2014 dient 40 % uitbetaald te 

worden vergoed worden als ‘leraar 

B‘ (afgekort LB). LB- leerkrachten 

vervullen een functie of taak die voor de school als geheel betekenisvol is. Tevens geldt dat de LB-

leerkrachten voor minstens 50 % een lesgevende taak moeten vervullen. Voor onze scholen zijn de 

volgende functies vastgesteld: teamleider, IB-er, ICT-coördinator, taalcoördinator en coördinator Engels. 

In 2017 zijn de functies van teamleider op de Rehobôthschool opgeheven. Dat scheelde 2 hele fte. Het 

lukt ons – evenals vele scholen – niet om de 40 % te halen. Er is onvoldoende belangstelling voor de 

LB-functies, die veelal behoorlijk extra veel taken met zich meebrengen.  

 
Stagiaires 

Stagiaires waren alleen afkomstig van hogeschool ‘de Driestar’ of ROC het Hoornbeeck College. 

Studenten afkomstig van deze christelijk/reformatorische scholen hebben voorkeur bij plaatsing. Dit beleid 

is een overeenkomst vastgelegd op 2 maart 2009. De overeenkomst is ondertekend door alle betrokken 

scholen, schoolbesturen en kerkenraden in de regio noordoost. 

 

Beleid na uitkering en ontslag 

Onze school is aangesloten bij het Participatiefonds. De regels die het Participatiefonds hanteert met 

betrekking tot het voorkomen van uitkeringen en ontslag worden gevolgd. In het jaar 2016 heeft er geen 

ontslag plaatsgevonden. 

Jaar LB-

functies  

in FTE 

Basis 

formatie 

OP 

Realisatie 

Eben-

Haëzer 

Realisatie 

Rehobôth 

1-8-2017 3,14 

(EHS) 

12 (EHS) 26%  

 1,86 

(RHS) 

11,2 

(RHS) 

 17% 
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Algemeen 

Met ingang van 2015 vond de zogenaamde decentralisatie van de onderwijshuisvesting plaats. De gemeente is 

niet langer verantwoordelijk voor een groot gedeelte van gebouwenbeheer. Alleen (vervangende) nieuwbouw 

blijft voor rekening van de gemeente. Een en ander betekent dat alle financiële middelen voor onderhoud en 

beheer vanuit de rijksoverheid vanaf dit jaar rechtstreeks naar het schoolbestuur kwamen.  

De decentralisatie pakt ongunstig uit voor de Rehobôthschool. In 2015 en 2018 zou aan dit gebouw volgens de 

planning van de gemeente groot onderhoud uitgevoerd worden. Daarbij zouden in 2018 ramen, kozijnen en 

deuren vervangen worden. De gemeente blijkt hier geen voorziening voor te hebben opgebouwd en hier ook 

geen verplichting voor te hebben. Het gaat in totaal om een geschat bedrag van ruim € 300.000,- Inmiddels is 

duidelijk geworden dat we hier te maken hebben met een landelijk probleem, waar honderden oudere 

schoolgebouwen mee te maken hebben. De PO-raad spant zich in om een nieuwe paragraaf ‘renovatie’ tot 

stand te brengen in de landelijke huisvestingsverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Er is 

een positieve ontwikkeling gaande op dit terrein. We zien het vervolg met veel belangstelling tegemoet.  

 

Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) 

Het bestuur moest vanaf 2015 nu ook zelf voor een meerjarenonderhoudsplanning zorgen. Dit gebeurde 

voorheen door de gemeente. Wij ging in zee met de firma NIBAG uit Hengelo en maakten daarbij een keuze uit 

drie offertes. Gezocht moest worden naar een werkbaar scenario om het hierboven beschreven probleem van 

het grote onderhoud aan te pakken. Het NIBAG hanteert een andere benadering in haar MJOP dan voorheen 

de gemeente. De gemeente ging uit van ingrijpende vervanging bij groot onderhoud. Het NIBAG gaat uit van 

meer langdurig onderhoud van bouwonderdelen zoals ramen, kozijnen, deuren. Dat scheelt weliswaar 

aanzienlijk in de kosten maar biedt geen opening richting ‘meer duurzaamheid’ en lagere kosten op langere 

termijn. Vooralsnog richten we ons naar de nieuwe meerjarenonderhoudsplanning, in afwachting van de 

ontwikkeling rond ‘renovatie’, zoals genoemd in de vorige paragraaf. Jaarlijks wordt per school een bedrag van 

€32000,- aan de voorziening groot onderhoud toegevoegd. De gemeente onderzoekt de schoolgebouwen die 

40 jaar of ouder zijn, brengt hier rapport over uit en gaat met het bestuur in gesprek. De Rehobôthschool is in 

2020 aan de beurt.  

 

Aantal lokalen – normering- leegstand 

De Eben-Haëzerschool heeft 12 leslokalen. In 2016 ontvingen we bekostiging voor 12 groepen.  

De Rehobôthschool heeft 11 leslokalen. We ontvingen in 2016 bekostiging voor 10 groepen op basis van het 

leerlingenaantal.  

De leegstand van lokalen brengt extra kosten met zich mee omdat de materiële lasten gewoon doorlopen. 

 

Huisvestingsmaatregelen  

Voor beide scholen werd een uitgebreide rapportage opgesteld door een energiecoach van de provincie 

Overijssel. Met het adviezen uit deze rapporten hopen we in de jaren 2018 en verder onze winst te doen.  

 

 

 

 

 
 
Huisvesting en veiligheid 
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Huisvestingsmaatregelen Rehobôthschool 

Op de Rehobôthschool kreeg het ondergrondse leidingwerk een grote beurt. De ondergrond van het 

Rehobôthgebouw heeft de status ‘zeer vochtig’. Verder werd er een plan ontwikkeld om het grote plein opnieuw 

te bestraten en de toegang tot de hoofdingang op te knappen. Uitvoering van het plan staat gepland voor mei 

2018.  

 

 

Veiligheid en risico-inventarisatie 

In 2016 is door het bestuur een overkoepelend Veiligheidsplan vastgesteld. In dit plan zijn nu ook alle andere 

plannen ondergebracht die met veiligheid en risico’s te maken hebben. Met dit veiligheidsplan wordt 

tegemoetgekomen aan de nieuwste veiligheidseisen die door de overheid aan scholen worden gesteld.  

Het plan van aanpak van de RI&E is op beide scholen geactualiseerd. Aan nog aanwezige risico’s wordt 

gewerkt. Deze hebben een status van ‘gering risico’.  

 

 

Bedrijfshulpverlening en ontruimingsoefeningen 

De preventiemedewerkers volgden actuele ontwikkelingen en zagen erop toe dat realisatie van de   

RI&E- maatregelen zijn beslag kreeg. Op beide scholen is een voldoende aantal geschoolde BHV-ers. Er 

werden twee ontruimingsoefeningen georganiseerd. 

 

 

 

 
 

 

 

Communicatie naar ouders en externe instanties 

Naar de ouders vindt communicatie plaats via de schoolgids, ongeveer twee nieuwsbrieven per maand en de 

weekbrief vanuit de klas. De website www.rbsgenemuiden.nl voorziet ook in alle noodzakelijke informatie. Twee 

keer per jaar vinden tienminutengesprekken met ouders plaats. Daarnaast worden vier keer per jaar tussentijdse 

spreekuren georganiseerd. Ouders worden hiervoor uitgenodigd of kunnen zich hiervoor opgeven. Om de vier 

jaar wordt een ouderenquête uitgezet. De volgende enquête staat gepland voor 2018.  

 

Rapportage aan het bestuur vond in 2017 zowel mondeling als via het overleggen van een aantal documenten 

plaats door de directeur tijdens de bestuursvergaderingen. In september werd een uitvoerige management 

rapportage gepresenteerd Rapportage aan de medezeggenschapsraad, inspectie, overheden, 

samenwerkingsverband, WSNS etc. vond plaats via door deze instanties opgevraagde documenten en 

rapporten. 

 

Communicatie naar de pers bij bijzondere omstandigheden 

De voorzitter en de directeur zijn door het bestuur aangewezen als officiële woordvoerders en hebben hiervoor 

ook in 2014 een aanvullende training gevolgd bij de Erdee Media Groep. De scholen beschikken ook over een 

 
 
Communicatie en relaties 

http://www.rbsgenemuiden.nl/
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protocol persbeleid en crisiscommunicatieplan. Deze documenten kunnen in voorkomende gevallen 

geraadpleegd worden.  

 

Interne communicatie 

Formele interne communicatie vindt plaats via het volgens een jaarplan vastgestelde vergaderingen en 

werkoverleggen en via een interne mededelingenbord of mail. Alle medewerkers beschikken over een 

(elektronisch) postvak voor relevante informatie. De school werkt met een jaarplanning waarin de 

overlegmomenten voor alle belanghebbenden staan gepland. 

 

Horizontale verantwoording 

In de schoolgids werd verantwoording afgelegd van:  

a. de resultaten van het onderwijs 

b. de uitstroom naar het voortgezet onderwijs 

c. de verbeteractiviteiten van de scholen 

d. integraal personeelsbeleid 

 

Relevante uitkomsten van de ouderenquête en rapportages van inspectie en overheden worden meegenomen 

ter verwerking in het schoolplan 2019-2023. 

 

Klachten 

Kinderen, ouders en andere belanghebbenden volgden de in de schoolgids aanbevolen route. De meeste 

klachten werden door de leerkrachten opgelost, enkele gevallen kwamen bij de directeur. Er zijn in het afgelopen 

jaar geen klachten ingediend bij de antipest-coördinator. Verder zijn voor zover we weten, geen onopgeloste 

klachten en zijn er geen gegronde klachten ingediend bij de vertrouwenspersonen of externe 

klachtencommissie.  

 

Website 

In 2016 werd de website: www.rbsgenemuiden.nl (rbs = reformatorische basisscholen) volledig vernieuwd. Op 

de homepage is informatie te vinden over de schoolvereniging, het bestuur en de MR. Op de openingspagina 

kan gekozen worden om naar de site van de of Eben-Haëzerschool of de Rehobôthschool te gaan. Er wordt in 

toenemende mate via de website gecommuniceerd. De website is inmiddels aangepast aan de nieuwe 

wetgeving op het terrein van privacy, zoals deze in mei 2018 van kracht gaat worden.  

 

 

 

 

  

http://www.rbsgenemuiden.nl/
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Financiën  

 

 
Analyse van het nettoresultaat 
  

Realisatie 2017  Begroting 2017  Verschil   
x € 1.000  x € 1.000    

     
Baten 

 

     

(B1) Rijksbijdragen 

 

        2.376           2.302         74  

(B2) Overige overheidsbijdragen 

 

           -               -          -   

(B3) Overige baten 

 

           68              62          7  

 

 

     

Totaal baten 

 

        2.445           2.364         80  

 

 
     

Lasten 
 

     

(L1) Personele lasten 

 

        1.993  
 

        1.964  
 

      29  

(L2) Afschrijvingen 

 

           78  
 

           79  
 

       -1  

(L3) Huisvestingslasten 

 

          130  
 

          126  
 

       4  

(L4) Overige instellingslasten 

 

          230  
 

          241  
 

      -11  

 

 
     

Totaal lasten 
 

        2.431  
 

        2.410  
 

      21  

 

 
     

Saldo baten en lasten 
 

           13  
 

          -46  
 

      59  

 

 
     

(R1) Saldo fin. baten en lasten 

 

           2  
 

           5  
 

       -3  

 

 

  
 

  
 

  

Nettoresultaat 
 

          15  
 

          -41  
 

      57  

 

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

organisatie. Het resultaat van 15.111 euro is als volgt opgebouwd: 

 

De baten en lasten van de vereniging zijn verwerkt onder de overige baten en overige instellingslasten. Voor 

het private deel van de exploitatie is geen begroting opgesteld. 

 

De realisatie van met name de Rehobôthschool en de vereniging wijkt af van de begroting. Dit kent verschillende 

oorzaken. Onderstaand een beknopte toelichting over de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 

per categorie. 

 

 Realisatie 2017 Begroting 2017 Verschil 

03HP 1.878 -43.200 45.078 

23DU 5.891 4.875 1.016 

Vereniging 7.343 -3.145 10.488 

Totaal 15.111 -41.470 56.581 

 

(B1) – De Rijksbijdragen laten een positief verschil zien van 74.000 euro. Dit is voor een groot deel toe te 

wijzen aan indexaties op de bekostiging (ruim 67.000 euro). In eerste instantie is de bekostiging geïndexeerd 

voor gestegen pensioenpremies, hier staan echter ook hogere loonkosten tegenover. Deze ontwikkeling is 

bewust buiten de beschouwing gelaten in de begroting. Daarnaast is de bekostiging geïndexeerd voor een 
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eenmalige uitkering van 500 euro per fte die werknemers hebben ontvangen. In de begroting was 

voorzichtigheidshalve geen rekening gehouden met volledige compensatie. Daarnaast zijn de bijdragen vanuit 

Passend onderwijs als gevolg van indexatie circa 5.000 euro hoger. Ook is er 2.000 euro meer aan 

zorgarrangementen ontvangen. 

 

(B3) – De overige baten zijn 7.000 euro hoger dan begroot. In 2017 is in de schoolbegrotingen geen rekening 

gehouden met inkomsten uit oud papier. Voor beide scholen een totaal bedrag van circa 14.700 euro. Bij de 

vereniging zijn de begrote inkomsten inzake fondsen van 9.000 euro niet gerealiseerd. Daar tegenover staat 

dat de giften en opbrengsten collecten een kleine 1.600 euro hoger zijn uitgevallen.  

 

(L1) – De personele lasten komen op totaal niveau 29.000 euro hoger uit dan begroot. De Rehobôthschool 

houdt 9.000 euro over ten opzichte van de begroting. De Eben-Haëzerschool overschrijdt de begroting met 

37.000 euro. Hoofdzakelijk ligt hiervan de oorzaak bij de kosten inzake vervanging. Bij de Eben-Haëzerschool 

heeft de vervanging 47.000 euro gekost. Hiertegenover stond slechts 9.400 euro aan vergoeding van het 

VFGS (langdurig zieken) en UWV (zwangerschappen) De overige vervangingskosten zijn met name door 

ouderschapsverlof en overige vervanging hoog. Per saldo komen alle vervangingen overeen met een inzet 

van 0,68 fte. In de begroting was rekening gehouden met 0,4 fte.  

Bij de Rehobôthschool daarentegen was rekening gehouden met 0,4 fte vervanging, maar is de realisatie over 

2017 blijven steken op 0,13 fte. Een voordeel van 15.000 euro. Door de benoeming van een locatiedirecteur 

zijn de loonkosten in de categorie directie echter fors hoger dan begroot. Gedeeltelijk worden deze hogere 

kosten gecompenseerd door een lagere inzet in de categorie OP door diverse inkrimpingen en beëindigingen 

van dienstverbanden. 

 

(L2) – De afschrijvingskosten zijn licht lager dan begroot. Een aantal investeringen zijn niet gedaan, of later 

in het jaar, dat resulteert in een lagere afschrijvingslast. Daarnaast zijn desinvesteringen verwerkt in verband 

met activa die niet meer aanwezig of gebruikt werden, maar nog wel een waarde op de balans 

vertegenwoordigden. 

 

(L3) – De huisvestingslasten zijn 4.000 euro hoger dan begroot. De overschrijding wordt gezien bij de 

Rehobôthschool in verband met kosten schoonmaak en klein onderhoud. 

  

(L4) – De overige instellingslasten zijn 11.000 euro lager uitgekomen dan begroot. Er zijn geen 

bijzonderheden hierin te noemen, dan dat een kunstwerk (incl. verlichting) is aangeschaft, een niet begrote 

last van circa 4.400 euro. Een aantal kleinere budgetten overschrijden licht. De grootste besparing ten 

opzichte van de begroting wordt gevonden in de verenigingsexploitatie. Deze zijn 18.000 euro lager omdat 

kosten van onderhoud aan woningen, kosten ten laste van fondsen en jubileumkosten personeel niet of fors 

lager zijn gerealiseerd dan begroot. 

 
Financiële positie 

Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren. 

 

ACTIVA  Ultimo 2017  Ultimo 2016  Ultimo 2015 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Immateriële vaste activa          -            -            -   

Materiële vaste activa         431          439          461  

Financiële vaste activa          -            -            -   

       
Totaal vaste activa         431          439          461  

       
Voorraden          -   

 
        -            -   

Vorderingen         161          149          142  

Liquide middelen       1.057        1.043          989  
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Totaal vlottende activa       1.218        1.191        1.132  

       

Totaal activa       1.650        1.630        1.592  

       

       
PASSIVA  Ultimo 2017  Ultimo 2016  Ultimo 2015 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Algemene reserve       1.021        1.023        1.056  

Bestemmingsreserves publiek  -           -            -   

Bestemmingsreserves privaat         125          118          115  

Bestemmingsfonds publiek  41            -            -   

Bestemmingsfonds privaat          -           31          20  

       

Eigen vermogen       1.186        1.171        1.190  

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen         282          268          222  

Langlopende schulden  
 

         -            -   

Kortlopende schulden         181          191          180  

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva       1.650        1.630        1.592  

 

De daling van het eigen vermogen wordt veroorzaakt door de positieve resultaat van de schoolexploitatie 

(algemene reserve) en vereniging. De bestemmingsreserves van de school zijn van private naar publieke 

bestemmingsfondsen omgezet. 

De voorzieningen zijn met 14.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud 64.000 euro 

gedoteerd en 28.381 euro onttrokken. De uitgaven met betrekking groot onderhoud betroffen schilderwerk, 

stucwerk, herstelwerk kozijnen en voorbereidende werkzaamheden aan het schoolplein. Verder zijn de 

voorzieningen ouderschapsverlof en jubileumuitkering voor ruim 21.000 euro vrijgevallen. 

 
Financiële 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 2015, 2016 en 2017, wordt tevens 

de algemene adviesnorm weergegeven. 

 

Kengetal Norm 2017 2016 2015 

Liquiditeit 2,00 6,74 6,23 6,28 

Solvabiliteit 1 0,50 0,72 0,72 0,75 

Rentabiliteit n.v.t. 0,62% -0,80% 0,97% 

Huisvestingsratio max.10% 5,40% 5,27% 5,20% 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15,00% 31,78% 31,58% 32,34% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15,00% 28,04% 26,78% 28,07% 

Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen max.60% 64,59% 65,07% 64,99% 

Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen max.60% 61,55% 60,95% 61,49% 

 

 

De liquiditeit en de solvabiliteit voldoen aan de gestelde normen. De school kan dus zowel op de korte als de 

lange termijn aan de verplichtingen voldoen. 

De rentabiliteit op schoolniveau laat over de afgelopen 3 jaren een wisselend beeld zien.  
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De huisvestingsratio kent een maximale norm van 10%. Het kengetal laat zien of er niet te veel geld weglekt 

aan huisvesting. Onderdeel van deze ratio is ook de dotatie aan het groot onderhoud. In 2017 was dit kengetal 

5,4% wat dus binnen de norm is. 

 

Belangrijk kengetal blijft het weerstandsvermogen. Er wordt een door het bestuur algemene norm gehanteerd 

van 15%. Afgelopen jaren is beweegt het weerstandsvermogen van rond de 32%. Op basis van de verwachte 

resultaten de komende jaren zal het weerstandsvermogen een lichte daling laten zien. Overigens hanteert de 

overheid (inspectie) een andere berekening (die meer past bij een grotere organisatie) van het 

weerstandsvermogen met een norm van 5%. Wanneer deze berekening wordt aangehouden heeft de school 

een weerstandsvermogen van 48,5%.  

De kapitalisatiefactor komt met name in beeld wanneer de onderwijsresultaten minder zijn. Dan geldt een 

maximale norm van 60%. Inclusief private middelen kwam de kapitalisatiefactor uit op 65%. Exclusief private 

middelen ging het om afgeronde 62%. Momenteel wordt door de inspectie alleen gekeken naar (zeer) zwakke 

scholen met een fors vermogen en scholen met een vrije buffer van meer dan 500.000 euro. De school valt nog 

niet onder deze criteria. 

 
Investerings- en financieringsbeleid 

In 2017 is er voor 70.545 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot was een bedrag 74.400 euro. Er 

is in 2017 een bedrag van 77.180 afgeschreven waardoor de boekwaarde van de activa is gedaald. Ook is er 

voor 1.100 euro activa gedesinvesteerd. 

 

De investeringen hadden betrekking op de volgende categorieën: 

 ICT    7.960 euro (laptops, computers, server) 

 Inventaris en apparatuur  43.013 (touchscreens, bureau en kantoorkast, videocamera 

stofzuigers) 

 Leermiddelen   16.422 euro (bibliotheekboeken, Taalactief, kleutermateriaal, Natuur en 

Techniek) 

 Overige materiële vaste activa 3.150 euro (buitenspeelmateriaal) 

 

Het financieringsbeleid is erop gericht dat er geen gebruik behoeft te worden gemaakt van externe 

kredietverstrekkers. Alle investeringen zijn binnen dit beleid uitgevoerd. 

 
Treasury verslag 

In 2017 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 te allen tijde gegarandeerd te zijn. 
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Continuïteitsparagraaf 
 
Toekomstige externe ontwikkelingen 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2018-2022 is rekening gehouden met externe ontwikkelingen. 

Hierbij kan gedacht worden aan gevolgen van de Miljoenennota 2018, ontwikkelingen in de cao en het nieuwe 

regeerakkoord. Zie voor meer informatie de verantwoording bij de begroting 2018. 

 
Toekomstige interne ontwikkelingen 

 

Teldatum 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Onderbouw totaal 237 228 233 207 201 202 

Bovenbouw totaal 265 253 246 251 240 233 

Leerlingtotaal 502 481 479 458 441 435 

 

Functiecategorie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Directie 1,44 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 

Onderwijzend personeel 24,69 23,21 22,21 21,03 20,30 19,29 

Onderwijsondersteunend personeel  3,06 3,06 2,89 2,66 2,66 2,66 

Schoonmaak 1,39 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 

Vervanging eigen rekening 0,81 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Totaal 31,39 30,77 29,60 28,19 27,46 26,45 

 

Bovenstaande tabellen laten de verwachte ontwikkeling zien van het leerlingenaantal met de daarbij 

behorende inzet. Per saldo is rekening gehouden met een daling van het aantal leerlingen naar 440 in de 

toekomst. Deze daling zet druk op de beschikbare financiële middelen en zal ook consequenties hebben voor 

de personele inzet. 

Het doel is natuurlijk om het onderwijs zo in te richten dat efficiënt wordt omgegaan met de beschikbare 

middelen en er positieve onderwijskundige en financiële resultaten gerealiseerd kunnen worden.  
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Staat van baten en lasten – begroting 
   

Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   
2017  2018  2019  2020   

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

       
Baten         

(B1) Rijksbijdragen  2.376 
 

2.351 
 

2.325 
 

2.283 

(B2) Overige overheidsbijdragen  - 
 

- 
 

- 
 

- 

(B3) Overige baten  68 
 

59 
 

59 
 

59 

         
Totaal baten  2.445  2.409  2.384  2.342 

  
       

Lasten  
       

(L1) Personele lasten  1.993 
 

1.985 
 

1.952 
 

1.886 

(L2) Afschrijvingen  78 
 

80 
 

80 
 

73 

(L3) Huisvestingslasten  130 
 

131 
 

131 
 

131 

(L4) Overige instellingslasten  230 
 

240 
 

226 
 

226 

  
       

Totaal lasten  2.431 
 

2.435 
 

2.389 
 

2.315 

  
       

Saldo baten en lasten  13 
 

-26 
 

-5 
 

27 

  
       

(R1) Saldo fin. baten en lasten  2 
 

5 
 

5 
 

5 

  
       

Nettoresultaat  15 
 

-21 
 

-0 
 

31 

 

Bovenstaand overzicht laat zien dat de komende jaren positieve resultaten worden verwacht. Op de langere 

termijn (niet getoond) wordt, bij de huidige personele inzet in de meerjarenbegroting, rekening gehouden met 

resultaten van -12.000 en 2.000 euro in respectievelijk 2021 en 2022.  

In de begroting is geen rekening gehouden met de extra middelen die via het nieuwe regeerakkoord worden 

verstrekt voor werkdrukvermindering. Wanneer deze middelen worden ontvangen zal dit ingezet worden in een 

ruimere formatie om zo in te spelen op het verlagen van de werkdruk. 
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Balans – begroting 

ACTIVA  Ultimo 2017  Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020 

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

         
Immateriële vaste activa          -            -            -            -   

Materiële vaste activa         431  
 

       437  
 

       425  
 

       471  

Financiële vaste activa          -   
 

        -   
 

        -   
 

        -   

         

Totaal vaste activa         431  
 

       437  
 

       425  
 

       471  

         

Voorraden          -   
 

        -   
 

        -   
 

        -   

Vorderingen         161  
 

       162  
 

       162  
 

       162  

Effecten          -   
 

        -   
 

        -   
 

        -   

Liquide middelen       1.057  
 

     1.044  
 

     1.079  
 

     1.115  

         

Totaal vlottende activa       1.218  
 

     1.206  
 

     1.242  
 

     1.277  

         

Totaal activa       1.650  
 

     1.643  
 

     1.666  
 

     1.749  

         

         
PASSIVA  Ultimo 2017  Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020 

  x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

x € 1.000 

         

Algemene reserve       1.021  
 

     1.018  
 

     1.011  
 

     1.035  

Best. reserve publiek         41  
 

        -   
 

        -   
 

        -   

Best. reserve privaat         125  
 

       145  
 

       152  
 

       159  

Best. fonds publiek          -   
 

        -   
 

        -   
 

        -   

Best. fonds privaat          -   
 

        -   
 

        -   
 

        -   

         

Eigen vermogen       1.186  
 

     1.163  
 

     1.163  
 

     1.194  

  
       

Voorzieningen         282  
 

       285  
 

       309  
 

       360  

Langlopende schulden          -   
 

        -   
 

        -   
 

        -   

Kortlopende schulden         181  
 

       195  
 

       195  
 

       195  

  
       

Totaal passiva       1.650  
 

     1.643  
 

     1.666  
 

     1.749  

 

Bovenstaande tabel toont de balans over 2017 en de jaren hierop volgend. De balans van 2017 is gebaseerd 

op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2018 zijn echter berekend op basis van een voorlopige inschatting 

van 2017 per het najaar 2017. Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen ontstaan, de langere termijn 

ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 

 
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/toezicht. 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 bestuur 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.  
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Belangrijkste risico’s en onzekerheden  

De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er ook sprake is van risico’s. Eén van 

de grootste risico’s is misschien wel de politieke instabiliteit op verschillende fronten. Jaarlijks is dit een 

terugkomend fenomeen. In dit hoofdstuk is reeds aandacht besteed aan de extra middelen die nu in het 

regeerakkoord naar voren komen. Er is dus sprake van een positief risico/scenario. Vooralsnog is hierop sturen 

nog onzeker. 

 

Een ander risico is het verloop van het leerlingaantal. Voor de komende jaren wordt een daling van het aantal 

leerlingen voorzien. Verder zijn gevallen als verhuizingen en dergelijke moeilijk te voorspellen. 

 

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. 

 

 
Beheersing van 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 gebruikgemaakt 

van een standaard risicoprofiel 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.  

 
WNT-verantwoording 
2017 - 24195        

        
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Vereniging tot het 
verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag van toepassing zijnde regelgeving:  
     

Deze klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die 
als volgt zijn vastgesteld: 

  

  

      

Gemiddelde totale baten 2 
      

Gemiddeld aantal 
studenten 1 

      

Gewogen aantal 
onderwijssoorten 1 

      

Totaal aantal 
complexiteitspunten 4 

      

  

      

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde 
Grondslag is berekend conform de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in 
klasse A, daarmee bedraagt het bezoldigingsmaximum € 107000. Het weergegeven individuele WNT-
maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het 
dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. 
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Het individuele WNT-maximum vooor de leden van het toezichthoudend orgaan bedraagt voor de voorzitter 
15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het 
dienstverband.         

1A Leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf de 13e 
maand van de functievervulling of gewezen topfunctionarissen 

        
Bedragen x € 1 Gijssen, B.             

        
        
Duur functie in 2017 01/01 - 31/12       
Taakomvang (in fte)        1,0164   

 

 

 

 

 

Gewezen topfunctionaris 
(ja/nee) nee       
Dienstbetrekking (ja/nee) ja       

        

Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum € 107.000       

        
Bezoldiging        
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 

€ 88.418 

 

 

 

 

 

 

Beloningen betaalbaar op 
termijn 

€ 14.005 

 

 

 

 

 

 

         
Subtotaal € 102.423       

        
-/- onverschuldigd betaald 

bedrag € 0       

        

Totale bezoldiging € 102.423       

        
Gegevens 2016        
Duur functie in 2016 01/01 - 31/12       
Omvang dienstverband 

2016 (fte) 1,0       

        
Bezoldiging 2016        
Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen € 88.166       
Beloningen betaalbaar op 

termijn € 11.735       

        
Totaal bezoldiging 
2016 € 99.901       

        
Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum 
2016 € 106.000       
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1D Topfunctionarissen of gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging 
van € 1.700 of minder   
Achternaam Tussenvoegsel   Voorletters   Functie(s)     

Trouwborst   A.  secretaris /bestuurder  
Muijnck de  I.  voorzitter/toezichthouder 

Beens   D.  toezichthouder   
Melis   P.E.  toezichthouder   
Schaapman   G.E.  bestuurder   
Mulder   T.P.A.  toezichthouder   
Fokker   T.  bestuurder/penningmeester 

Dalfsen van  J.G.  toezichthouder   
Beens   K.  toezichthouder  
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Toekomstperspectieven 
 
 
 
 
 

 

Beleidsvoornemens bestuur 

 Er is een strategisch bestuursbeleidskader voor 2015-2019 vastgesteld. De inhoud volgt hieronder.  

 De strategische uitspraken zijn verder uitgewerkt in het schoolplan  

 

Identiteit 

Het bestuur wil een school 

Waar eerbied is voor Gods Woord 

Waar veel kennis is van Gods Woord 

Waar gezag vanzelfsprekend is 

Met een helder toelatingsbeleid voor personeel en leerlingen 

Waar de verschillende geledingen (kerk – school- gezin) voortdurend in gesprek blijven over de 
identiteit 

Waar de identiteit het hele onderwijs doortrekt 

Waarbinnen de kinderen worden voorbereid op een staan als christen in de samenleving 

 

Kwaliteit van onderwijs 

Het bestuur wil een school 

Waar lesgegeven wordt vanuit het Zwols Model 

Waar actief gewerkt wordt aan het vergroten van de (leer)motivatie 

Waar bij de teams een duidelijke visie is op het (kleuter)onderwijs 

Waar aandacht is voor differentiatie 

Waar kwalitatief goede leerkrachten werken 

Waar een goed pedagogisch klimaat heerst 

Waar een goede zorgstructuur is met aandacht voor alle leerlingen 

Waar leerlingen en hun talenten optimaal worden uitgedaagd 

Waar leerkrachten en management in het lerarenregister geregistreerd staan 

Waar een goede cyclus van kwaliteitszorg is 

Waar voldaan wordt aan de vereiste kerndoelen vanuit de overheid 

Met een helder mediabeleid (ICT e.d.) 
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Die goed aansluit op de voorschoolse opvang (peuterspeelzaal) en op het voortgezet onderwijs 
 
 

Leer- en leefgemeenschap 

Het bestuur wil een school 

Waar een professionele cultuur heerst 

Waar door alle personeelsleden actief en samen geleerd wordt 

Waar ruimte geboden wordt voor het onderhouden en vergroten van de bekwaamheid 

Waar aandacht voor en betrokkenheid op elkaar als een Bijbelse opdracht vormgegeven wordt 

Waar leerkrachten en leerlingen in de praktijk laten zien wat een Bijbelse leer- en leefgemeenschap 
is 

Waar een goed inwerkprogramma is voor startende leerkrachten 

Waar op een Bijbelse, open en professionele manier met elkaar gecommuniceerd wordt 

 

Ouders, achterban en externe relaties 

Het bestuur wil een school 

Waar een goede en intensieve samenwerking is tussen school, gezin en kerk 

Waar blijvende aandacht is voor opvoedingsondersteuning richting ouders 

Waar voor externe relaties zichtbaar en merkbaar is dat er gewerkt wordt vanuit Bijbelse principes 

 

Financiën, huisvesting en beheer 

Het bestuur wil een school 

Die financieel gezond is 

Met een weerstandsvermogen van 25 % 

Waarbij de gebouwen in een goede staat van onderhoud verkeren 

Waarin lokalen goed zijn uitgerust 

Waar kwalitatief goede leermiddelen gebruikt worden 

Met een schoolplein dat uitdagend en leerzaam is voor kinderen 

Die voldoet aan de arbo-normen m.b.t. veiligheid, binnenklimaat e.d. 
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Bijlage 1 
 
Gegevens bestuurders/toezichthouders weer te geven conform reglement intern toezicht 

Voor bestuurders geldt geen maximale zittingsduur. Toezichthouders hebben in principe een maximale 

zittingsduur van 8 jaar.  

 

Dhr. A. Trouwborst, 20-01-1971 

Directeur onderwijs Eliëzer- en 

Obadjaschool 

Secretaris/bestuurder vanaf 2012 

Aftredend in 2018 

  Dhr. T. Fokker, 18-09-1980 

Account manager 

Penningmeester/bestuurder vanaf 2017 

Penningmeester PSZ Benjamin tot 2018 

Aftredend in 2020 

 

Dhr. G.E. Schaapman, 29-05-1963 

Manager ingenieursbureau  

Bestuurder vanaf 2017 

Aftredend in 2019 

 

 

 

 

 

  

Drs. I. de Muijnck, 02-08-1958  

HR-manager tapijtfabriek Betap 

 ouderling Ger. Gemeente 

 lid RvT VGS 

 lid deputaatschap Kerk en overheid  

 lid Woerdens Beraad 

Voorzitter/toezichthouder vanaf 2011 

Aftredend en niet-herkiesbaar in 2019  

 
 

Dhr. K. Beens, 05-08-1971 

Ondernemer 

Toezichthouder vanaf 2017 

Aftredend en herkiesbaar in 2021 

   

Dhr. D. Beens, 24-02-1973 

Van Ree Accountants 

 Voorzitter PSZ Benjamin 

 Lid financiële commissie kerkbouw 

Toezichthouder vanaf 2004 

Aftredend en niet-herkiesbaar in 2018 

 

Dhr. P.E. Melis, 01-02-1978 

Bedrijfsleider 

Toezichthouder vanaf 2013 

Aftredend en niet-herkiesbaar in 2021 

   

Dhr. T. P. A. Mulder, 11-04-1978 

Docent VO 

 Docent CGO (A/B-cursus) 

Toezichthouder vanaf 2012 

Aftredend en herkiesbaar in 2018 

 

 

Dhr. J. G. van Dalfsen, 22-11-1971 

Ondernemer 

Toezichthouder vanaf 2016 

Aftredend en herkiesbaar in 2020 

   

 

Vacature toezichthouder 

Aftredend en niet-herkiesbaar in 2026 
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Notulen ledenvergadering gehouden op 30 mei 2017 in de Rehobôthschool 

Aanwezig 25 leden 

 

1. Opening 

Voorzitter I. de Muijnck opent de vergadering en heet ieder welkom. Ondanks de kleine opkomst is hij blij met 

de komst van de aanwezigen. De voorzitter laat zingen Psalm 119:7 en leest Hebreeën 9: 24-28. Daarna gaat 

hij voor in gebed. 

In het kerkelijke jaar zijn we in de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Christus is ingegaan in het 

heiligdom, in de hemel zelven. Om te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Christus heeft met 

Zijn enige offerande volkomen gerechtigheid aangebracht. Hij heeft de zonde tenietgedaan en komt terug 

zonder zonde in heerlijkheid. Hoe zullen wij Hem zien? Verschijnt Christus voor Gods aangezicht ook voor 

ons? Dat is mogelijk als wij door het geloof de toevlucht tot Hem hebben genomen. De Heere geve dat aan 

allen die bij onze scholen betrokken zijn. 

 

2. Notulen ledenvergadering van 21 april 2016 en 26 januari 2017 

Over de notulen van de beide vergaderingen zijn geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. De notulen 

worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld door de vergadering. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

Met kennisgeving zijn afwezig H. Beens, T. Mulder (toezichthouder) en A. Trouwborst (secretaris).  

 

4. Jaarverslag 2016 

Toelichting door de secretaris A. Trouwborst 

G. Schaapman (plaatsvervangend secretaris) leest het jaarverslag van de afwezige secretaris voor. 

Aan de hand van een sprekend verhaal over een gebarsten kruik wordt ons duidelijk gemaakt dat ieder mens 

talenten heeft. Tegelijkertijd heeft ieder zijn of haar gebreken. Toch wil de Heere gebruikmaken van 

gebrekkige mensen. De vraag is of wij een identificatiefiguur zijn voor onze kinderen. Is ons leven een leven 

van navolging?  

Wat is de waarde van onze identiteit? Met betrekking tot de identiteit stonden de Joden in Babel voor dezelfde 

vragen. Veel jongeren die in Babel opgroeiden, voelden zich daar thuis en kenden niet voor eigen hart en 

leven het heimwee naar Sion. Kennen wij het heimwee naar een beter vaderland?  

De missie van onze scholen bestaat uit het geven van reformatorisch primair onderwijs waarbij identiteit en 

kwaliteit samengaan. Voor het bestuur zijn dit de twee pijlers waaraan wij het beleid steeds toetsen. Er wordt 

aandacht gevraagd voor het christelijk geloof met de vakinhouden. Bij alle vakken komt het aspect identiteit 

om de hoek kijken. Er zijn goede methoden, die identiteit en kwaliteit weten te verbinden, zoals de 

reformatorische geschiedenismethoden en de methode ‘Wondering the world’.  

In het bestuursverslag wordt op pagina 22 gesproken over een plan van aanpak om te komen tot blijvend 

goede resultaten. Want kwaliteit is immers een belangrijk speerpunt. 

In groep zes van de Eben-Haëzerschool waren de verhoudingen tussen de leerlingen en de ouders onderling 

ernstig verstoord. Er is veel tijd besteed aan interne gesprekken. Externe instanties hebben hulp geboden. 

Zoals het zich nu laat aanzien, is er een keer ten goede gekomen. Heel belangrijk is het wat wij als 

volwassenen laten zien en horen aan onze kinderen.  

Op pagina 45 en 46 wordt aandacht besteed aan het strategisch bestuursbeleidskader. Veel wat binnen onze 

scholen gedaan wordt, is terug te voeren op dit beleidskader.  

Veel werk op onze scholen zouden we niet kunnen doen zonder de hulp van de vele vrijwilligers.  
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De Heere mocht het onderwijs aan onze kinderen willen zegenen en Zijn Koninkrijk onder ons willen 

uitbreiden. Het verslag wordt afgesloten met een lied van Isaac Watts (1674-1748)  

   O God, Die droeg ons voorgeslacht 

   In tegenspoed en kruis, 

   Wees ons een gids in storm en nacht 

   En eeuwig ons tehuis. 

 

Toelichting door de penningmeester J. Opschoor 

De dotatie voor voorziening groot onderhoud is € 32.000 voor elke school. De accountant vindt de totale 

dotatie van € 64.000 te weinig. Hij stelt voor om jaarlijks voor beide scholen in totaal € 80.000 te doteren. 

Uiteindelijk is hij akkoord gegaan met onze dotatie van € 32.000 voor elke school. Het definitieve 

accountantsverslag komt a.s. donderdag. De vergadering gaat na toelichting akkoord met het komende 

accountantsverslag. 

De hoofdlijnen van het financieel verslag staan op pagina 34-37 van het bestuursverslag. 

De baten en lasten zijn beide hoger dan begroot. Het begrote verlies van € 28.000 is € 7.000 minder. De 

rentebaten zijn echter € 10.000 minder.  

De hogere baten (€ 103.00) komen door de extra rijksbijdragen, verhoogde beschikking inkomsten Passend 

onderwijs en inkomsten uit projecten Driestar educatief.  

De hogere lasten (€ 96.000) komen door loonstijging, gestegen pensioenpremies, gestegen kosten 

onderwijsleermiddelen, computerkosten en door overige kosten. 

Geconcludeerd kan worden dat het saldo met € 7.000 minder negatief is. Het netto resultaat wijkt met € 3.000 

nauwelijks af van de begroting.  

In de komende jaren zou het leerlingaantal kunnen dalen van 512 in 2015 naar 429 in 2020. Daardoor lagere 

bekostiging vanuit het Rijk. Er zal noodzakelijk bezuinigd moeten worden op de personele inzet (6fte) tot aan 

2020. De resultaten zullen in de komende jaren beperkt negatief zijn.  

Het bestuur staat op het standpunt dat het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Geld is daarbij een middel 

en geen doel. We blijven ondanks enige voorziene verliezen voldoen aan de gestelde normen. En er is een 

goede financiële buffer om eventuele tekorten op te vangen. 

L.A. Visscher ( Balk 11) vraagt of we nog zijn veranderd van accountantskantoor. J. Opschoor antwoordt dat 

we nog steeds bij E&Y zijn. Verandering van accountant zou verwevenheid kunnen geven.  

De directeur B. Gijssen merkt op dat de daling van het leerlingaantal wel eens minder heftig zou kunnen zijn. 

De aanmelding voor dit jaar was 20% hoger dan verwacht.  

 

Paginagewijs wordt het verslag door de voorzitter doorgenomen. Er zijn geen vragen en opmerkingen. Het 

bestuur heeft middels het bestuursverslag verantwoording afgelegd. De aanwezige leden geven hun 

instemming en het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld door de algemene ledenvergadering (ALV).  

 

5./6 Bestuursverkiezing/Pauze 

T. Fokker (toezichthouder) is aftredend en herkiesbaar. Als tegenkandidaat is gesteld D.H.J van der Meer 

(Hoofdspoor 3). 

 I. de Muijnck (toezichthouder) is aftredend en herkiesbaar. Als tegenkandidaat is gesteld J. Beens 

(Oosterholtsesteeg 2, IJsselmuiden). Tussen schoolbestuur en kerkenraad is een band. Het is ‘een stevige 

traditie’ om die te bestendigen. Vandaar dat de tegenkandidaat voor voorzitter ook zitting heeft in de 

kerkenraad.  

J. Opschoor (penningmeester) is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft zich ervoor ingezet om een 

tweetal te vinden met een financieel profiel. Helaas is het niet gelukt. Deze moeilijke situatie is in het 

(reformatorisch) onderwijs meer het geval. Een kandidaat met deskundigheid, tijd en gelegenheid om dit werk 

te doen is moeilijk te vinden. Als oplossing wordt dan vaak gezocht naar fusie. Het bestuur hoopt toch op korte 

termijn een tweetal te kunnen stellen. Voor de stemming van een nieuwe penningmeester wordt een extra 

ledenvergadering uitgeschreven.  
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Op 1 januari jl. is de wet ‘Versterking bestuurskracht’ in werking getreden. De MR heeft meer 

verantwoordelijkheden bij de procedure voor de kandidaatstelling van een bestuurslid. De regering streeft naar 

meer scheiding tussen het college van bestuur en toezicht. Er moet meer evenwicht zijn en meer wederzijdse 

controle. Voor verenigingen is deze nieuwe wet eigenlijk niet bedoeld. Toch krijgen wij ermee te maken. De 

MR heeft adviesrecht en beslist mede over de kandidaatstelling van de bestuursleden. Voor de MR is het 

mogelijk naar de rechter te gaan om te toetsen of de procedure rechtmatig is geweest. Het bestuur heeft 

gesproken met de MR. Dit heeft geleid tot betrokkenheid en suggesties. Deze nieuwe procedure vraagt meer 

tijd.  

W. Kolk (MR-lid) vraagt naar de mogelijkheid van een waarnemende penningmeester binnen het CB 

(collectieve bestuur). De voorzitter antwoordt dat het is bekeken, maar zonder resultaat.  

D. van Dijk (Pr. Margrietstraat 4) vraagt of de penningmeester alles nog eens wil overzien om het toch te 

blijven doen. J. Opschoor meent door persoonlijke omstandigheden zich niet meer herkiesbaar te moeten 

stellen. Van ons wordt gevraagd dit te respecteren.  

J.G van Dalfsen (toezichthouder), B. Roeten (Lus 43) en W. Kolk (MR-lid) zijn bereid zitting te nemen in de 

stemcommissie.  

Na de pauze dankt de voorzitter de stemcommissie voor de uitgevoerde taak. In totaal zijn 25 geldige 

stemmen uitgebracht. 

T. Fokker 24 stemmen en D.H.J. van der Meer 1 stem. T. Fokker is gekozen voor toezichthouder en heeft zich 

reeds bereid verklaard inhoud te geven aan deze herbenoeming. 

J. Beens 0 stemmen, I. de Muijnck 23 stemmen en 2 blanco. I. de Muijnck is gekozen tot voorzitter.  

Ook de voorzitter heeft zich bereid verklaard om deze herbenoeming te aanvaarden. De sterkte van de Heere 

en Zijn zegen worden hem toegewenst.  

 

Afscheid J. Opschoor. 

De voorzitter noemt de rustige en beheerste wijze van het verantwoordelijke werk van de penningmeester. 

Vanavond hebben we in de presentatie dat kenmerkend kunnen zien en horen. Op een originele wijze weet hij 

de moeilijke materie te verduidelijken. De keuze van ons scheidend bestuurslid wordt gerespecteerd. Namens 

het bestuur spreekt I. de Muijnck zijn dank uit voor het werk dat gebeurd is op deskundige wijze en met volle 

inzet. De Heere zegene het werk dat de penningmeester in de afgelopen zes jaar heeft mogen doen. Dat de 

zegen door hem gezien mag worden in het licht van de eeuwigheid.  

J. Opschoor spreekt zijn dank uit dat hij dit werk heeft mogen doen. Hij wenst ons allen het beste toe. 

De voorzitter overhandigt J. Opschoor een envelop met inhoud en een bos bloemen voor het thuisfront. 

 

7. Rondvraag  

W.J. Beens (Lus 27) vraagt of de datum van de jaarlijkse ledenvergadering eerder bekendgemaakt kan 

worden. Hij zou ook graag een meer persoonlijke uitnodiging zien. Niet in een grote enveloppe met het 

jaarverslag. Het jaarverslag zou eerder verstuurd kunnen worden. Ook wordt gevraagd de datum van de 

ledenvergadering weer ’s zondags af te lezen in de kerk. B. Gijssen antwoordt dat bij gezondheid het volgend 

jaar niet meer nodig is te wachten op het accountantsverslag. De uitnodiging en het bestuursverslag zonder 

accountantsverslag kunnen dan tijdiger verstuurd worden.  

W. Beens (Jan van Nassaustraat 4) vraagt of het mogelijk is de vacature intern in het bestuur op te lossen. 

Een toezichthouder zou dan penningmeester kunnen worden. De voorzitter antwoordt dat de opmerking wordt 

meegenomen. 

 

7. Sluiting 

Voorzitter I. de Muijnck dankt de aanwezigen voor de aanwezigheid en de betrokkenheid bij de 

jaarvergadering.  
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Ouderling J. Beens wordt verzocht deze avond te besluiten. Hij laat zingen Psalm 25 vers 2: ‘Heer’, ai, maak 

mij Uwe wegen, door Uw Woord en Geest, bekend’. En hij eindigt met gebed. De voorzitter sluit de 

vergadering om 21.15 uur. 

 

Notulen extra ledenvergadering gehouden op14 december 2017 in de zaal van de kerk 

Aanwezig: 42 leden 

1. Opening 

De voorzitter dhr. I. de Muijnck opent de extra ledenvergadering met gebed. 

In zijn opening verwijst hij naar de zojuist gehoorde Bijbellezing van ds. C. Hogchem over Ruth 3: 8-18. Als 

bestuur zijn we blij met de belangstelling voor deze korte vergadering. Het bestuurslid dhr. A. Trouwborst heeft 

zich afgemeld.  

 

2. Toelichting vacature van dhr. J.J.Opschoor 

De penningmeester dhr. J.J. Opschoor heeft tijdens de laatste jaarvergadering afscheid genomen. Het is toen 

niet gelukt in deze vacature van bestuurslid te voorzien. Vandaar deze extra ledenvergadering 

 

3.Bestuursverkiezing 

Voor deze vacature van bestuurslid, penningmeester is een bindende voordracht gesteld in het tweetal: dhr. 

D. Beens (Stuivenbergstraat 75) en dhr. T. Fokker (Schoolstraat 16). De uitslag van de stemming is als volgt: 

1. Dhr. D. Beens 7 stemmen 

2. Dhr. T. Fokker 34 stemmen. 

Er is één blanco stem. In totaal zijn er 41 geldige stemmen uitgebracht.  

De stemcommissie (dhr. F.G. Huttenga, Klaas Benninkstraat 35 en dhr. N.G. van Leeuwen, Oostermaat 35) 

wordt bedankt voor het tellen van de stemmen. 

Dhr. T. Fokker is met meerderheid van stemmen gekozen als bestuurslid, penningmeester, in de vacature van 

dhr. J.J. Opschoor. Hij neemt zijn benoeming aan. De voorzitter wenst de gekozen penningmeester Gods 

zegen toe bij dit verantwoordelijke werk voor het onderwijs aan onze scholen. 

Dhr. D. Beens wordt bedankt dat hij zich voor deze positie bereid heeft verklaard.  

 

4. Rondvraag.  

Er zijn geen vragen. 

 

5. Sluiting 

De voorzitter dhr. I. de Muijnck bedankt de leden voor de aanwezigheid en bijdrage voor deze extra 

ledenvergadering. Hij roept de leden van harte op om de ledenvergadering van D.V. 19 april 2018 bij te 

wonen. Ds. C. Hogchem gaat daarna voor in gebed. De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 


