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1 Schoolbestuur 
 

1.1 Voorwoord 
 

In dit jaarverslag 2019 van onze vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde 

grondslag te Genemuiden willen we verantwoording af leggen van hetgeen op onze scholen aan 

werkzaamheden is verricht. Hiermee willen we inzicht geven aan onze leden, ouders, kerkenraad en 

medezeggenschapsraad over wat er op onze scholen plaatsvindt. 

 

Veel komt er op ons, maar vooral ook op onze kinderen, af in deze wereld. Een wereld en 

samenleving waar steeds meer wordt gevraagd ook in het onderwijs. Een samenleving die meer en 

meer vervreemdt van de inzettingen Gods. Hierin kunnen we opmerken dat christelijk onderwijs 

steeds meer bekritiseerd wordt. We zijn dan ook dankbaar dat we onze scholen nog mogen hebben 

waar we onze kinderen Gods Woord en de enige weg van behoud Jezus Christus mogen 

bekendmaken en aanwijzen. Dit geeft ook juist zo’n grote verantwoording om dit te mogen doen. 

Buiten de bede ‘Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest’, zal dat niet kunnen. Daarom is het zo 

nodig voor ons om biddend te waken over het pand ons toevertrouwd en om te bidden of het 

gezegend mag worden. Opdat onze kinderen voorbereid mogen worden op de maatschappij, maar 

bovenal op de eeuwigheid. 

Verder: iedereen die op wat voor wijze dan ook heeft bijgedragen aan een goede voortgang op onze 

scholen, hartelijk dank! 

 

De zegen des Heeren, die maakt rijk, en Hij voegt er geen smart bij. 

Spreuken 10: 22 

 

Namens bestuur 

J. Beens, voorzitter 
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1.2 Organisatie 
 

Contactgegevens 

 Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Genemuiden 

 Bestuursnummer: 24195 

 Adres: Jan van Nassaustraat 3, 8281 ZC Genemuiden 

 Telefoonnummer: 038 – 385 4847 

 E-mail: bgijssen@rbsgenemuiden.nl  

 Website: www.rbsgenemuiden.nl  
 

Overzicht scholen 

 Eben-Haëzerschool 

 Adres: Greente 87, Postbus 122, 8280 AC Genemuiden 

 Telefoonnummer: 038 – 385 6619 

  

 Rehobôthschool  

 Adres: Jan van Nassaustraat 3, 8281 ZC Genemuiden 

 Telefoonnummer: 038 – 385 4847 

  
 

Contactpersoon 

B. Gijssen, algemeen directeur. Telefoonnummer: 06 – 20519899, e-mail: bgijssen@rbsgenemuiden.nl 

 

Juridische structuur 

De scholen gaan uit van hierboven onder contactgegevens genoemde schoolvereniging. 

 

Organisatiestructuur 

We kennen een collectief bestuur (CB) dat gevormd wordt door 10 personen. Alle bestuursleden 

worden gekozen uit en door de leden van de schoolvereniging. Het CB is te onderscheiden in het 

dagelijks bestuur (DB – 3 personen) en het algemeen bestuur(AB - 7 personen). Het DB is het directe 

en verantwoordelijke bestuur van de scholen. Hij stelt het bestuursbeleidskader op en aan hem dient 

de algemeen directeur zich te verantwoorden. Het AB is het toezichthoudende deel van het bestuur. 

Het AB houdt toezicht op het DB. De taken en verantwoordelijkheden van de algemeen directeur zijn 

vastgelegd in een managementstatuut. (dit document is opvraagbaar) 

  

mailto:bgijssen@rbsgenemuiden.nl
http://www.rbsgenemuiden.nl/
mailto:bgijssen@rbsgenemuiden.nl
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Governance code 

In Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit 

van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. De laatste wijzigingen in de 

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO-raad zijn ingebracht in 2017. Betreffende code 

wordt door het bestuur gehandhaafd. 

 

Functiescheiding 

De Code Goed Bestuur benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern 

toezicht binnen organisaties voor primair onderwijs. Binnen onze organisatie is gekozen voor de 

zogenaamde DB/AB constructie zoals hierboven beschreven bij organisatiestructuur en het 

organogram. 

 

Bestuur 

Voor alle bestuursleden, zowel toezichthoudend als niet toezichthoudend, geldt dat zij onbezoldigd 

zijn. Er wordt bestuurd op hoofdlijnen en alle bestuursleden hebben een sterke affiniteit met de 

identiteit van de scholen.  

 

Dhr. A. Trouwborst, 20-01-1971 

Secretaris/bestuurder vanaf 2012 

Aftredend en herkiesbaar in 2022 

 

Directeur onderwijs Pieter Zandt sg. 

Secretaris comité Adullam gehandicaptenzorg 

 

Aandachtsgebieden: 

Onderwijs, personeel 

 

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

Bestuurder vanaf 2017 

Aftredend en herkiesbaar in 2021 

 

Manager ingenieursbureau 

 

 

Aandachtsgebieden: 

Huisvesting en veiligheid, kwaliteitszorg  

Dhr. T. Fokker, 18-09-1980 

 

Penningmeester/bestuurder vanaf 2017 

Aftredend en herkiesbaar in 2021 

 

Accountmanager 

 

Aandachtsgebieden: 

Financiën, communicatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///dc01/data/Bestuur/Governance/Code%20goed%20bestuur%20in%20het%20primair%20onderwijs%202017.pdf
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Intern toezichtsorgaan 

Ook voor de leden van het algemeen bestuur geldt dat zij zich in het bijzonder geroepen weten om 

toezicht te houden op de identiteit van de scholen.  

 

 

 

 

 

Dhr. J. Beens, 02-08-1958  

Voorzitter/toezichthouder vanaf 2019 

Aftredend en herkiesbaar in 2023 

 

Ondernemer  

Ouderling Gereformeerde Gemeente 

 

Aandachtsgebieden: 

Personeel, huisvesting en veiligheid 

Dhr. K. Beens, 05-08-1971 

Toezichthouder vanaf 2017 

Aftredend en herkiesbaar in 2021 

 

Ondernemer 

Voorzitter PSZ Benjamin 

 

Aandachtsgebieden: 

Financiën, communicatie en relatie  

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

Toezichthouder vanaf 2016 

Aftredend en herkiesbaar in 2020 

 

Ondernemer 

 

Aandachtsgebieden: 

Kwaliteitszorg, personeel 

Dhr. K. Kolk, 23-08-1976 

Toezichthouder vanaf 2018 

Aftredend en herkiesbaar in 2022 

 

Financieel administrateur 

Raadslid SGP Zwartewaterland 

 

Aandachtsgebieden: 

Financiën, kwaliteitszorg  

Dhr. C. Lock, 02-06-1978 

Toezichthouder vanaf 2018 

Aftredend en herkiesbaar in 2022 

 

Werkvoorbereider/tekenaar industriële 

automatisering  

Penningmeester PSZ Benjamin 

 

Aandachtsgebieden: 

Personeel, communicatie en relatie  

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

Toezichthouder vanaf 2013 

Aftredend en niet-herkiesbaar in 2021 

 

Bedrijfsleider 

 

Aandachtsgebieden: 

Financiën, huisvesting en veiligheid 

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

Toezichthouder vanaf 2012 

Aftredend en niet-herkiesbaar in 2020 

 

Teamleider en docent VO 

Docent CGO (A/B-cursus) 

 

Aandachtsgebieden: 

Onderwijs, personeel 
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Verslag van de toezichthouder 

 

De toezichthoudende taak wordt uitgeoefend door het algemeen bestuur bestaande uit 7 leden. Deze 

verantwoordelijkheid spitst zich toe 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.  De toezichthouder is 

geabonneerd op de nieuwsbrieven van het ministerie en de VGS , zodat alle relevante ontwikkelingen 

gevolgd kunnen worden. Via een uitgebreide managementrapportage en maandelijks fysieke 

bezoeken op de scholen, waarbij lessen worden bijgewoond, wordt toezicht gehouden op de scholen. 

 

In 2019 heeft het Collectief Bestuur (DB en AB gezamenlijk) vijfmaal vergaderd. Een veelheid aan 

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

aantal onderwerpen: 

 

1. Identiteitsprofiel versie 2018 

2. Bespreking zelfevaluatie Goed Bestuur aan de hand van een uitvoerig zelfevaluatie-

instrument waarbij het handelen van zowel bestuur als toezichthouders is geëvalueerd 

3. Wijzigingen in de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs 

4. Goedkeuring begroting 2019 en meerjarenbegroting tot 2024 

5. 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. Het dagelijks bestuur is door de toezichthouders bevraagd op deze 

rapportages die worden aangeleverd door de directeur. Ten aanzien van de financiële 

rapportages is er aandacht voor een rechtmatige en doelmatige besteding van de middelen. 

De toezichthouders constateren dat zowel bestuur als directie handelt binnen de wettelijke 

voorschriften 

6. Jaarrekening en Bestuursverslag 2018 

7. De voorbereiding van de algemene ledenvergadering van 21 mei 2019 

8. Bespreking van de bevindingen tijdens de schoolbezoeken 

9. Toezicht en voortgang van peuterspeelzaal Benjamin 

10. Formatieplan 2019 – 2020 

11. Mission Statement MR met Preambule 

12. Overleg met een vertegenwoordiging van de kerkenraad HHK 

13. Klachtenregeling 

14. Samenwerking met bestuur reformatorische basisschool in Drachten 

15. Overleg met GMR en MT 

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

17. 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 

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

toezichthouders bij de VGS 

19. Aanwijzen van een accountant 

 

In dit jaarverslag wordt op verschillende onderwerpen verder ingegaan.  

 

J. Beens, voorzitter Collectief Bestuur  
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Gemeenschappelijke medezeggenschap 

De medezeggenschap op onze scholen functioneert nagenoeg alleen gemeenschappelijk. In de GMR 

zijn twee ouders en twee personeelsleden per school vertegenwoordigd. Het werk van de 

medezeggenschapsraad had in 2019 goede voortgang. We verwijzen hiervoor in eerste instantie naar 

het jaarverslag 2019 van de MR. (dit verslag is opvraagbaar)  

 

In de oudergeleding van beide scholen werd een nieuw lid gekozen en op de Eben-Haëzerschool een 

nieuw lid in de personeelsgeleding. De MR werkt vanuit het in 2017 vastgestelde mission statement. 

Daarin verwoordt de MR hoe zij haar rol ziet. De MR wil een constructieve bijdrage leveren namens 

ouders en leerkrachten in het waarborgen van de identiteit en kwaliteit van het onderwijs op de Eben-

Haëzerschool en de Rehobôthschool. Daarmee streeft de MR ernaar om zich echt op de hoofdlijnen van 

het onderwijs te richten. 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 zijn momenteel geen vacatures in de MR.  
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1.3 Profiel 
 

Missie en visie 

 

Missie: 

‘Het geven van reformatorisch primair onderwijs waarbij identiteit en kwaliteit samengaan’. 

 

Het thema dat wij het bestuursbeleidskader 2019 – 2023 hebben meegeven, luidt: 

‘verantwoordelijkheid en vertrouwen in verbinding met elkaar’. 

Het bestuur wil aan het gekozen thema een Bijbelse duiding geven om daarmee aan te geven dat 

heel ons onderwijs doortrokken dient te zijn met het zuurdesem van Gods Woord. 

 

Verantwoordelijkheid 

Lukas 16: 2b: ‘Geef rekenschap van uw rentmeesterschap’ 

Tien Geboden (berijmd): 9: ‘Om die te doen uit dankbaarheid’ 

Van een ieder die bij de scholen betrokken is, vragen wij verantwoordelijkheid te dragen voor het 

werk dat gedaan mag en moet worden. Daarvan moeten wij ook verantwoording kunnen en willen 

afleggen. Tegelijkertijd mogen en kunnen wij ons werk doen, omdat Hij ons de kracht geeft. In 

afhankelijkheid en onder de zegen van de Heere kan die verantwoordelijkheid gedragen en afgelegd 

worden. 

 

Vertrouwen 

Job 11: 18: ‘En gij zult vertrouwen, omdat er verwachting zijn zal’ 

2 Korinthe 7: 16: ‘Ik verblijd mij dan dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben’ 

Het thema vertrouwen heeft meerdere aspecten in zich. In de eerste plaats mag er vertrouwen zijn op 

Hem die ons dit pand heeft toebetrouwd, waarvan we zingen in psalm 105: 5  

 

God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 

Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 

Zijn Woord wordt altoos trouw volbracht 

Tot in het duizendste geslacht. 

’t Verbond met Abraham, Zijn vrind, 

Bevestigt Hij van kind tot kind. 

 

Daarnaast mag en moet er voor een goede voortgang van het onderwijs aan onze kinderen in de 

verschillende onderlinge verhoudingen die er zijn tussen bestuur, toezichthouders, managementteam, 

teamleden, leerlingen, vrijwilligers, ouders, kerkenraad en medezeggenschapsraad sprake zijn van 

vertrouwen krijgen en vertrouwen geven.  

 

In verbinding met elkaar 

1 Korinthe 12: 14 – 26: ‘Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. Indien de voet zeide: 

Dewijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet, is die daarom niet van het lichaam? En 

indien het oor zeide: Dewijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet, is het daarom niet van 

het lichaam? Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam 

gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelve, in het 

lichaam, gelijk Hij gewild heeft. Waren zij alle maar één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er 
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wel vele leden, doch maar één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand: Ik heb u niet van 

node; of wederom het hoofd tot de voeten: Ik heb u niet van node. Ja veeleer, de leden die ons 

dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. En die ons dunken de minst eerlijke leden des 

lichaams te zijn, denzelven doen wij overvloediger eer aan; en onze onsierlijke leden hebben 

overvloediger versiering. Doch onze sierlijke hebben het niet van node; maar God heeft het lichaam 

alzo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen dezelve gebrek heeft, opdat geen 

tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. En hetzij dat 

één lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de 

leden mede.’ 

 

Samen vormen we een gemeenschap van mensen. Een gemeenschap functioneert alleen goed 

wanneer de leden van de gemeenschap zich aan elkaar en aan de doelen van de gemeenschap 

hebben verbonden. Om vervolgens vanuit de overtuiging, het waarom we de dingen doen, het werk 

uit te voeren. Ten diepste zal dit alleen kunnen als we een lid zijn van het lichaam waarvan Christus 

het Hoofd is. Maar ook als we deze zaak (nog) niet persoonlijk kennen, hebben we onze 

verantwoordelijkheid in de gemeenschap die we samen vormen en waaraan we ons verbonden 

hebben.  

 

Visie: 

‘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.  

 

Een belangrijk visiedocument waaraan wij ons volledig conformeren, is het in 2018 opnieuw 

vastgestelde identiteitsprofiel reformatorisch onderwijs. Dit document staat op onze website.  

 

Contacten en overleg met belanghebbenden: 

Om te komen tot een bestuursbeleidskader heeft het bestuur gesprekken gevoerd met de volgende 

stakeholders: ouders, kerkenraad, toezichthouders, managementteam, medezeggenschapsraad, 

leiding van de jeugdvereniging, teamleiders van de Pieter Zandt sg. als afnemende school en de 

wethouder Onderwijs. 

 

Inhoud en indeling strategisch beleidskader: 

De opbrengsten van de gesprekken met belanghebbenden, gecombineerd met de wettelijke eisen en 

onze eigen inbreng hebben wij samengevoegd tot door het bestuur gedeelde kaders en deze 

vervolgens ondergebracht in een viertal hoofdstukken:  

- Identiteit  

- Kwaliteit van onderwijs  

- Ouders, achterban en externe relaties  

- Financiën, huisvesting en beheer  
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Kernactiviteiten 

Wat zijn de kernactiviteiten van het schoolbestuur? Zijn er bijzonderheden die het vermelden waard 

zijn? 

Kernactiviteiten van het bestuur zijn:  

 Vaststellen en monitoren van het beleid op hoofdlijnen  

 Benoemen van het onderwijzend personeel 

 Het opstellen van een meerjarenbegroting  

 Verantwoording afleggen via het bestuursverslag 

 Een permanente dialoog voeren met interne en externe toezichthouders 

Het bestuur bestuurt niet alleen vanaf de bestuurstafel. Naast het kennisnemen van rapportages en 

het bestuderen van noodzakelijke documenten, onderhoudt het bestuur ook een ‘warm’ contact met 

de werkvloer. Eenmaal per maand worden enkele lessen bijgewoond en vinden er gesprekjes plaats 

met leerkrachten. Bij vieringen geeft het bestuur zo mogelijk ook blijk van belangstelling.  

 

Strategisch beleidsplan 

De kernpunten uit het strategisch beleidsplan zijn hierboven genoemd bij visie en missie. Samengevat 

richten zij zich op een harmonische vorming van kinderen in overeenstemming met onze grondslag.  

De andere in het strategisch beleidsplan kaders zijn ondersteunend aan het geformuleerde 

vormingsideaal en de talentontwikkeling in de visie. Het beleidsplan is direct opvraagbaar.  

 

 

1.4 Identiteit 
 

Toegankelijkheid & toelating 

Wat is het beleid ten aanzien van toegankelijkheid en toelating? 

 

Van ouders wordt verwacht dat zij van harte instemmen met de grondslag van de school en ook de 

identiteitsverklaring van de scholen (link opnemen) ondertekenen. 

We zijn van mening dat opvoeden en onderwijzen thuis, in de kerk en op school in elkaars verlengde 

dienen te liggen. 

 

Geografische gebieden en afnemers 

Aanduiding van beleid en kernactiviteiten met de belangrijkste diensten en producten, geografische 

gebieden en afnemers. Wat zijn de voedende gemeente(n)? 

 

Nagenoeg alle kinderen zijn afkomstig uit de kern Genemuiden. Kinderen uit andere kernen of 

gemeenten zijn welkom als zij zich thuis voelen op onze scholen, van harte instemmen met de 

grondslag en deze ook willen onderschrijven.  
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Projecten - thema’s met betrekking tot identiteit 

Niet verplicht; noem projecten of speciale thema’s die in de lessen aan de orde zijn geweest en te 

maken hebben met de identiteit. 

 

 De teams van de scholen hebben – in aanloop naar het nieuwe schoolplan- goed nagedacht over 

missie en visie. Zie daarvoor de betreffende schoolplannen onder de kopjes missie en visie. Er is 

duidelijke verschuiving van de school als kennisinstituut naar de aspecten vorming en toerusting, 

ingekaderd in onze identiteit. Daarvan geven ook de ontwikkeldoelen van de schoolplannen blijk.  

 Het bestuur heeft in het afgelopen jaar weer een aantal leerkrachten kunnen aanstellen die tijdens 

de gesprekken duidelijk blijk gaven van een persoonlijke levensbeschouwelijke identiteit. 

 Op 1 februari 2019 mochten we op de Rehobôthschool met alle kinderen de daden des Heeren 

vieren en herdenken: 90 jaar Rehobôthschool. ’s Morgens zijn we met alle kinderen en het 

personeel bijeen geweest. 

We mochten terugblikken op 90 jaar, aan de hand van een tiental foto's door de jaren heen. We 

stonden ook stil bij het bijzondere feit dat we in 1951 het eerste door de overheid bekostigde 

gebouw ontvingen: de Finse school aan de Jan van Nassaustraat. Dat was na jaren van strijd en 

tegenstand vanuit overheden. 

Die school kreeg de naam Rehobôthschool; Genesis 26: 22: 'Want nu heeft ons de HEERE ruimte 

gemaakt, en wij zijn gewassen in dit land.' De hierbij behorende Bijbelse geschiedenis is die morgen 

door meester Ter Harmsel verteld. We mochten ook zingen, o.a. psalm 90: 1 en 9 en psalm 100: 1 

en 4. Na afloop kregen de kinderen een jubileumgebakje en een rugtas met opdruk. We zien terug 

op een (gedenk)waardige morgen! 

 

Maatschappelijke ontwikkelingen 

We signaleren een toenemende onveiligheid in de samenleving. Politiek gezien is er een permanente 

spanning als het gaat over de vrijheid van onderwijs zoals vastgelegd in artikel 23 van de grondwet.  

Meer dan ooit weten we ons geroepen veel aandacht te besteden aan vorming en toerusting van onze 

leerlingen.  

 

 

1.5 Dialoog 
 

Belanghebbenden 

 

Met onderstaande organisaties, instellingen of personen is een geregeld overleg. Adres- en contactgegevens 

van genoemde organisaties of personen staan vermeld in de schoolgids. 

Besturenorganisatie en administratiekantoor 

Stichting VGS te Ridderkerk 

 

De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs 

zet zich in voor de bloei van het christelijk-

reformatorisch onderwijs. Zij behartigt onze 

belangen en adviseert ons over financiën, personeel, 

organisatie en juridische kwesties. Zij verzorgt een 

groot deel van onze administratie en biedt trainingen 

aan. 

www.vgs.nl 

Arbo Unie Zwolle 

 

Voor begeleiding bij en ter voorkoming van ziekte en 

verzuim zijn we aangesloten bij Arbo Unie Zwolle en 

maken we gebruik van het dienstverleningspakket 

van MKBasics. 

www.mkbasics.nl  

http://www.vgs.nl/
http://www.mkbasics.nl/
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Christelijke hogeschool Driestar en Driestar-

Educatief te Gouda 

 

Met Driestar hogeschool onderhouden we een 

speciale band. Nagenoeg al onze leraren hebben hun 

opleiding op de PABO van Driestar gevolgd. Een 

groot gedeelte van onze nascholing, 

schoolbegeleiding en onderwijsadvies betrekken we 

van de schoolbegeleiding van Driestar-Educatief. 

 

Samenwerkingsverband Berséba voor passend 

onderwijs 

 

Berséba is een landelijk reformatorisch 

samenwerkingsverband voor primair en speciaal 

onderwijs. Wij hebben het meest te maken met de 

afdeling noordoost. 

Binnen het verband werken we samen om alle 

leerlingen de beste onderwijsplek te bieden. 

www.berseba.nl/regios/noordoost/ 

Gemeente Zwartewaterland  

 

Met de gemeente is veel contact op het terrein van 

onderwijshuisvesting en de lokale educatieve 

agenda. Via de OOGO/LEA overleggen vindt 

gezamenlijke belangenbehartiging plaats, ook met 

andere relevante partners zoals bv. jeugdzorg. 

Voortgezet Onderwijs Pieter Zandt s.g. 

te Kampen  

 

Nagenoeg 100 % van onze oud-leerlingen vervolgt de 

schoolloopbaan op de Pieter Zandt s.g. Er zijn diverse 

overlegvormen met deze scholengemeenschap en 

noodzakelijke gegevens worden uitgewisseld.  

GGD IJsselland te Zwolle  

 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD 

IJsselland richt zich op een gezonde groei en 

ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar. 

Op scholen vinden verschillende gezondheidschecks 

plaats en worden soms gastlessen gegeven. De 

school houdt direct contact over infectieziekten en 

andere relevante gezondheidsvragen. 

Voorschoolse ontwikkeling 

 

Ongeveer 40 % van onze leerlingen bezoekt een 

peuterspeelzaal. Dat is in nagenoeg alle gevallen 

onze eigen peuterspeelzaal Benjamin te Genemuiden. 

Met Benjamin worden goede contacten onderhouden. 

Meer informatie over het peuterspeelzaalwerk is te 

vinden op onze website: www.rbsgenemuiden.nl 

 

Gymlokaal d’ Overtoom – gymlokaal 

Grutto 1-3 

8281 ES Genemuiden 

Tel. 038 - 385 4662 

Zwembad Bestevaer 
Pr. Clausstraat 1b 

8281 DC Genemuiden 

Tel. 038 - 385 4388 

Contactpersoon klachtenregeling                                

Mw. I. Pol - ten Hove 

Prins Willem-Alexanderstraat 51 

8281 CN Genemuiden 

Telefonisch bereikbaar tijdens  

schooltijden: 038-385 48 47 

Klachtencommissie 

Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs  

Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

Tel. 070 – 386 16 97 

Info@gcbo.nl 

 

Vertrouwenspersonen 

 

Dhr. F. van Toor en Mw. J.D. Klaassen-Vogelaar 

Het bestuur heeft bewust gekozen voor een 

mannelijke en een vrouwelijke vertrouwenspersoon 

 

Medezeggenschapsraad  

 

In GMR zijn twee ouders en twee personeelsleden 

per school vertegenwoordigd. 

Zie verdere info over de MR op onze website: 

www.rbsgenemuiden.nl  

 

 
Klachtenbehandeling 

Op bestuursniveau is er in 2019 één klacht van een ouderpaar binnengekomen. Hier is uitvoerig 

overleg met betreffende ouders over geweest. Het heeft er toe geleid dat betreffende ouders afscheid 

van school genomen hebben.  

http://www.berseba.nl/regios/noordoost/
http://www.rbsgenemuiden.nl/
http://www.rbsgenemuiden.nl/
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Alle andere klachten zijn op schoolniveau afgehandeld. Bij de vertrouwenspersonen zijn geen klachten 

binnengekomen.  

 

We laten hier de preambule van de klachtenregeling volgen om te illustreren hoe we met klachten 

omgaan:  

 

Deze klachtenregeling dient in nauwe samenhang te worden gezien met het door de Rehobôthschool 

en Eben-Haëzerschool van Genemuiden opgestelde Identiteitsprofiel. En dat niet alleen: deze 

grondslag moet in leer en leven uitgedragen worden door de bij de school betrokkenen, want het is 

de basis van de identiteit van de school. Dit vraagt om toerusting, vorming en dialoog. 

In de voorliggende klachtenregeling is aansluiting gezocht bij de weg van Mattheüs 18:15. Een conflict 

dient eerst onder vier ogen te worden uitgesproken. Een klager die een probleem op of met de school 

of instelling ervaart, meldt dit in principe bij degene die het probleem heeft veroorzaakt. Klager dient 

eerst met de betrokkende zelf te spreken om tot een oplossing te komen. Veruit de meeste klachten 

over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, 

personeel en schoolleiding kunnen worden afgehandeld. Als dat niet lukt, meldt de klager dit bij de 

directie en zoekt waar nodig hulp bij de vertrouwenspersoon. Indien dat echter gelet op de aard van 

de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan 

aan de hand van deze regeling een klacht worden ingediend. Voorts dienen klachten waarvoor een 

aparte regeling en procedure mogelijkheid bij een commissie bestaat, langs die lijn te worden 

afgehandeld.   
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2 Verantwoording beleid 
 

2.2 Onderwijs en kwaliteit 
 

Onderwijskwaliteit 

• Hoe definieert het bestuur onderwijskwaliteit? 

Visie:  

‘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. 

 

 

De doelen zoals in de visie geformuleerd zijn niet direct kwantitatief en meetbaar. Het is eigenlijk 

nieuw voor ons om op die wijze verantwoording af te leggen. De tweede zin van ons visiestukje geeft 

echter wel enkele duidelijke richtlijnen. Het onderwijs moet passen bij de aanleg en de mogelijkheden 

van ieder kind. Onze scholen beschikken over voldoende meetinstrumenten om hier betrouwbare 

uitspraken over te doen. Een kwaliteitsminimum van de overheid wordt verder geborgd dat onze 

scholen op cognitief niveau minimaal voldoende willen scoren op de eindtoets.  

 

In onze scholen wordt sinds jaar en dag gepoogd om leerlingen in het CITO-leerlingvolgsysteem 

gemiddeld tot een B-score te laten komen. In een lange reeks van jaren dat we via het 

Schooleindonderzoek van het GPC ook intelligentietoetsen afnamen en de uitslagen hiervan konden 

vergelijken met de schoolvorderingen, leek het stellen van het B-niveau een zeer redelijk doel.  

 

Vanaf 2019 wordt we door de overheid meer en meer geattendeerd op de waarde en de betekenis 

van de referentieniveaus van de commissie Meijerink. Scholen en besturen worden aangespoord om 

daarbij vooral ook eigen streefdoelen te ontwikkelen. De eerste stappen op dit spoor zijn gezet binnen 

deze nieuwe ontwikkeling. We blijven er overigens aan vasthouden dat het vormingsdoel voorop staat 

en dat het daarbij gaat om een harmonieuze ontwikkeling van hoofd, hart en handen.  

 

 

 

• Op welke manier heeft het bestuur zicht op onderwijskwaliteit? 

 

1. Het bestuur ontvangt jaarlijks een uitgebreide managementrapportage. Deze rapportage 

beslaat alle onderwijsdomeinen.  

2. Het bestuur neemt grondig kennis van rapportages van de onderwijsinspecties, 

auditcommissie, en rapportages van tevredenheidspeilingen.  
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3. De samenstelling van het bestuur is dusdanig dat er op alle domeinen toezicht gehouden kan 

worden.  

4. Een delegatie van het bestuur bezoekt maandelijks een van de scholen om ook op de 

werkvloer waar te nemen het onderwijsproces en het schoolleven zich voltrekt. 

5. Het dagelijks bestuur heeft de scan Basiskwaliteit WMK afgenomen om inzicht te krijgen in de 

diverse aspecten van kwaliteitszorg.  

 

• Op welke manier werkt het bestuur aan onderwijskwaliteit en de waarborging 

hiervan? 

 

Het bestuur monitort of onderstaande zaken in voldoende mate in de praktijk worden 

gebracht. De scan Basiskwaliteit WMK is afgenomen om inzicht te krijgen in de diverse 

aspecten van kwaliteitszorg.   

KA1 Kwaliteitszorg 

KA1.1 De school pleegt systematisch kwaliteitszorg 

KA1.2 Het systeem voor kwaliteitszorg is uitgewerkt in het schoolplan 

KA1.3 Het systeem voor kwaliteitszorg richt zich op het onderwijsleerproces 

KA1.4 Het systeem voor kwaliteitszorg richt zich op de leerresultaten 
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Het bestuur en de scholen hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en 

verbeteren op basis daarvan het onderwijs. 

Het bestuur heeft onderstaande zaken onderzocht en houdt zich stelselmatig op de hoogte van 

de voortgang  

 

 

• Hoe verantwoordt het bestuur zich over de onderwijskwaliteit? 

Het bestuur heeft vastgesteld dat onderstaande zaken op orde zijn.  

 

 

 

KA1.5 De school heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs 

KA1.6 De school beschikt over toetsbare doelen 

KA1.7 De school evalueert regelmatig of de doelen gehaald worden 

KA1.8 De oorzaken van tekortschietende onderwijskwaliteit worden geanalyseerd 

KA1.9 Op basis van analyses worden waar nodig verbeteringen doelgericht doorgevoerd 

KA1.10 Er is sprake van een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bestuur en de school 

(scholen) 

KA3 Verantwoording en dialoog 

KA3.1 De school heeft “tegenspraak” georganiseerd 

KA3.2 Het interne toezicht wordt betrokken bij de beleids- en besluitvorming 

KA3.3 De (G)MR wordt betrokken bij de beleids- en besluitvorming 

KA3.4 De school brengt minstens 1 x per jaar verslag uit over haar doelen en de resultaten die ze behaalt 

KA3.5 Het jaarlijkse verslag is geschreven op een toegankelijke wijze 

KA3.6 De school verantwoordt zich aan de overheid 

KA3.7 De school verantwoordt zich aan belanghebbenden 

KA3.8 De (G)MR wordt betrokken bij de benoeming van bestuurders 
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Doelen en resultaten 

Welke doelen heeft het schoolbestuur zichzelf gesteld ten aanzien van de onderwijskwaliteit en met 

welke resultaten? Beschrijf per doel: 

• Het doel/beleidsvoornemen 

• Gehaald/deels behaald/niet behaald  

• Een beknopte toelichting waarin staat waarom dit doel was gesteld, wat er gedaan is om het te 

halen en wat het vervolg gaat zijn als dat nodig is 

Algemeen 

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 

 

Onze scholen willen 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 

 

Belangrijke meetinstrumenten om na te gaan of we deze doelen bereiken of bereikt hebben zijn:  

- Het CITO-leerlingvolgsysteem 

- Het pedagogische leerlingvolgsysteem Zien  

- Tevredenheidspeilingen onder leerlingen en ouders  

- Feedback van de scholen voor voortgezet onderwijs 

- Rapportages van interne en externe toezichthouders  
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Schoolplandoelen Eben-Haëzerschool  2018-2019 

 

Deze doelen zijn opgesteld bij de start van schoolplan 2015-2019 en zijn ontstaan vanuit een 

gevoelde noodzaak bij het team en met raadpleging van het strategisch bestuursbeleidskader.  

 

Identiteit, ouders, achterban en externe relaties 

1. Kerk, school en ouders ontmoeten elkaar in een gesprek. 

 

Kwaliteit van onderwijs 

2. We ontwikkelen ons n.a.v. het zorgprofiel op de volgende punten:  

- Kinderen met een auditieve beperking 

- Kinderen met psychiatrisch problemen: ADHD 

3. Er is een pedagogisch klimaat waarin we ondersteuning bieden, werken aan vertrouwen en 

      uitdagende leersituaties scheppen 

4. De talenten van kinderen worden in de school gebruikt en ingezet. 

5. Er wordt gewerkt met een actuele methode voor  

a. Taal: leerjaar 7 

6. De opgestelde streefdoelen voor de leerlijn Engels worden behaald.  

 

Leer- en leefgemeenschap 

7. De collega’s en de kinderen laten naastenliefde aan elkaar zien door: 

- Niet óver, maar mèt elkaar te praten 

- Te zeggen wat je doet, te doen wat je zegt 

- Elkaar actief te ondersteunen 

- Elkaar aanspreken op gedrag 

 

Voor rapportage over het behaald hebben van de doelen is een uitvoerige managementrapportage 

over schoolplanperiode 2015-2019 beschikbaar.  Verder is nieuw schoolondersteuningsprofiel 

opgesteld waarin de actuele situatie beschreven wordt.  
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Schoolplandoelen Rehobôthschool  2018-2019 

 

Deze doelen zijn opgesteld bij de start van schoolplan 2015-2019 en zijn ontstaan vanuit een 

gevoelde noodzaak bij het team en met raadpleging van het strategisch bestuursbeleidskader. 

 

Identiteit, ouders, achterban en externe relaties 

1.Alle praktische uitwerkingen van voorgaande jaren worden goed geborgd en we bezinnen ons op 

nieuwe ontwikkelingen voor het nieuwe schoolplan.  

 

Kwaliteit van onderwijs 

1. Er wordt gewerkt met een actuele methode voor  

      a. Taal: leerjaar 7 

      b. Bewegingsonderwijs: nieuwe leerlijn 

2. Alle praktische uitwerkingen van voorgaande jaren worden goed geborgd en we bezinnen ons op 

nieuwe ontwikkelingen voor het nieuwe schoolplan.  

 

Leer- en leefgemeenschap 

1.Gestalte geven aan de Bijbelse opdracht om God lief te hebben boven alles en onze naaste als                   

onszelf. Dit jaar willen we het kinderkwaliteitenspel goed inzetten, om de Bijbelse opdracht invulling te 

geven. 

2. Alle praktische uitwerkingen van voorgaande jaren worden goed geborgd en we bezinnen ons op 

    nieuwe ontwikkelingen voor het nieuwe schoolplan.  

 

Voor rapportage over het behaald hebben van de doelen is een uitvoerige managementrapportage 

over schoolplanperiode 2015-2019 beschikbaar.  Verder is nieuw schoolondersteuningsprofiel 

opgesteld waarin de actuele situatie beschreven wordt. 

 

 

 

 

Onderwijsresultaten 

Onze scholen haalden beiden een voldoende resultaat op de eindtoets van 2019. De Eben-

Haëzerschool behaalde een score van 535,0 -  afgezet tegen een gemiddelde van 535,7 op de 

Eindtoets van het CITO. De Rehobôthschool nam deel aan de IEP-toets en behaalde de score van 

81,3 – afgezet tegen een landelijk gemiddelde van 81,8.  

 

Zie verder voor onderwijsresultaten: www.scholenopdekaart.nl  

  

 

 

Inspectie 

 

De laatste inspectiebezoeken zijn geweest op 12 februari 2014 Rehobôthschool en 12 maart 2014 

Eben-Haëzerschool. Alle onderzochte aspecten werden destijds als voldoende beoordeeld.  

De rapporten zijn te vinden via www.scholenopdekaart.nl of via de website www.onderwijsinspectie.nl  

 

 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Visitatie 

Er hebben geen bestuurlijke visitaties plaatsgevonden. Binnen ons samenwerkingsverband Berséba 

worden schoolvisitaties gehouden in de regio Noordoost sinds 2018. Onze scholen zijn daarvoor nog 

niet aan de beurt geweest.  

 

 

Passend onderwijs 

Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moet op grond van de Regeling jaarverslag 

artikel 4 lid 6 nadere verantwoording plaatsvinden. 

 

• Wat zijn de doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor het bestuur de middelen vanuit 

de lumpsum heeft uitgegeven? 

• Wat zijn de doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor het bestuur de middelen vanuit 

het samenwerkingsverband heeft uitgegeven? 

• Hoe is het bestuur, in samenwerking met uw stakeholders, tot die doelen gekomen? 

 

Het bestuur ontving in 2019 bedragen van € 114.177 (Eben-Haëzerschool) en € 113.259 

(Rehobôthschool)  voor het realiseren van Passend Onderwijs. Ongeveer 40 % van deze middelen 

worden vanuit de overheid verstrekt via de lumpsum en 60 % van de middelen komen binnen via het 

samenwerkingsverband.  

De beide geldstromen zijn geclusterd en de inzet ervan vindt plaats vanuit dit totaalbedrag.  

 

Daarbij zijn ook tevens de doelen op hoofdlijnen aangegeven. Voor een nog verder gespecificeerd 

inzicht in onze doelen met betrekking tot passend onderwijs, verwijzen we u naar ons 

schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel is tot stand gekomen via teamoverleggen, waarbij ook input 

vanuit de ouders en het samenwerkingsverband meegenomen is.  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
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Verantwoording inzet middelen Passend Onderwijs 2019

A: Schoolgegevens:

Naam school

Plaats

Bestuursnummer 24195 brin nr. 23DU

Aantal schoolweken 40

B: Normbedragen loonkosten per klokuur: C: Berekening van de overdracht voor bekostiging basisondersteuning

2018/2019 2019/2020

Onderwijzend Personeel 43,00€                Aantal leerlingen o.b.v. 1-10 vorig jaar 240 236

Onderwijs Ondersteunend Personeel 27,50€                Bedrag per leerling 212,03€              207,77€                      

Vast bedrag per school 14.437,00€        14.600,00€                

D: Aantallen arrangementen ambulante begeleiding E: Opbouw budget Passend Onderwijs / arrangementen in geld:

Gedrag 1 1.a Standaard budget  2019 basisondersteuning 64.620€                      

JRK (alleen in regio Zeeland) 0 1.b Indexering beschikking 16/17 beschikking juni 2018 786€                            

Cluster 3 ( ZML / LZK / LG ) 0 1.c  Indexering beschikking  beschikking december 2018 700€                            

Hoogbegaafdheid 0 2. Cluster 3 arrangementen in geld -€                                  

Cluster 2 ( taal / spraak ) 1 3. HB-arrangementen in geld -€                                  

Cluster 1 ( blind / slechtziend ) 1 4. JRK-arrangementen in geld (regio Zeeland) -€                                  

Didactisch 0 5. Crisis en overige -arrangementen in geld 1.072€                         

Totaal 3 6. Cluster 2-arrangementen in geld -€                                  

7. Cluster 1-arrangementen in geld -€                                  

8. Overige inkomsten -€                                  

Totaal budget Passend Onderwijs SWV's 67.178€                      

F: Totalen budget en bestedingen:
Indicatie ondersteuningsbudget Lumpsum 47.000€             Totaal bestedingen 119.359€                    

Totaal budget Passend Onderwijs SWV 's 67.178€             Totaal budget 114.178€                    

Totaal middelen tbv Passend Onderwijs 114.178€           Saldo -5.181€                       

G: Specificatie bestedingen: Door consequent facturen te 'labelen' met Passend Onderwijs of 'zorg' wordt filtering erg makkelijk

A.u.b. opmerkingenveld gebruiken voor evt. extra toelichting

Personele en formatieve inzet: code 400…: (kijk in de begroting wat daar staat opgenomen) bedrag

OP 17 43,00€                29.240€                      

OOP 27,50€                -€                             

OP 10,75 43,00€                18.490€                      

OOP 34 27,50€                37.400€                      

OP 43,00€                -€                             

OOP 27,50€                -€                             

OP 3 43,00€                5.160€                         

OOP 27,50€                -€                             

Inzet hoogbegaafdheid: code 400..(zie begroting), stukjes 4600 specifiek HB materiaal

OP 3,75 43,00€                6.450€                         

OOP 27,50€                -€                             

-€                             

-€                             

Externe inzet: codes 4152, stukjes van 4170, 4174, zie verder begroting

-€                             

Extra begeleiding oa + leerkracht 2.728€                         

Onderwijsondersteuners 9.169€                         

Externe kosten leerlingen onderzoeken : standaard is kosten onderzoekspot opgenomen, meer kosten? A.u.b. bedrag ophogen. 

3.405€                         

Onderwijsadviseurs, orthopedagogen 5.761€                         

Logopedie 480€                            

Materiele inzet: delen van 4600 of 4690, 4695, 4696 (goed labelen!)

CITO, plusklas, visuele beperking, boeken 1.076€                         

-€                             

-€                             

TOTAAL 119.359€                    

Orthodidactische en orthopedagogische materialen, te weten: 

Eben - Haëzerschool

Genemuiden

Externe kosten leerlingen onderzoeken gezamenlijke rekening (alleen NO en Zld)

Externe kosten inzet externen (bijv. orthopedagogen in OT)

Externe kosten andere professionals: 

Formatieve interventies in bijzondere situaties, gericht op realiseren extra 

ondersteuning aan leerlingen

Inzet personeel:

Inzet materieel:

(niet verplicht, naar keuze in te vullen) 

gemiddeld 

aantal uren  

per week

Inzet interne begeleiding

Remedial teaching binnen en buiten de groep/extra handen in de groep / gericht op 

ondersteuning aan leerlingen, evt. externe inzet trainingen e.d. 

Kosten AB voor eigen rekening                                                                                                         

Kosten andere vormen van begeleiding gericht op ondersteuning aan leerlingen                 

anders, te weten:

gemiddelde 

loonkosten 

per klokuur

Zorgklas (reservering tussenvoorziening)
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Verantwoording inzet middelen Passend Onderwijs 2019

A: Schoolgegevens:

Naam school

Plaats

Bestuursnummer 24195 brin nr. 03HP

Aantal schoolweken 40

B: Normbedragen loonkosten per klokuur: C: Berekening van de overdracht voor bekostiging basisondersteuning

2018/2019 2019/2020

Onderwijzend Personeel 43,00€                Aantal leerlingen o.b.v. 1-10 vorig jaar 241 237

Onderwijs Ondersteunend Personeel 27,50€                Bedrag per leerling 212,03€              207,77€                      

Vast bedrag per school 14.437,00€        14.600,00€                

D: Aantallen arrangementen ambulante begeleiding E: Opbouw budget Passend Onderwijs / arrangementen in geld:

Gedrag 0 1.a Standaard budget  2019 basisondersteuning 64.830€                      

JRK (alleen in regio Zeeland) 0 1.b Indexering beschikking 16/17 beschikking juni 2018 726€                            

Cluster 3 ( ZML / LZK / LG ) 0 1.c  Indexering beschikking  beschikking december 2018 703€                            

Hoogbegaafdheid 0 2. Cluster 3 arrangementen in geld -€                                  

Cluster 2 ( taal / spraak ) 0 3. HB-arrangementen in geld -€                                  

Cluster 1 ( blind / slechtziend ) 1 4. JRK-arrangementen in geld (regio Zeeland) -€                                  

Didactisch 0 5. Crisis en overige -arrangementen in geld -€                                  

Totaal 1 6. Cluster 2-arrangementen in geld -€                                  

7. Cluster 1-arrangementen in geld 5.000€                         

8. Overige inkomsten -€                                  

Totaal budget Passend Onderwijs SWV's 71.259€                      

F: Totalen budget en bestedingen:
Indicatie ondersteuningsbudget Lumpsum 47.000€             Totaal bestedingen 111.857€                    

Totaal budget Passend Onderwijs SWV 's 71.259€             Totaal budget 118.259€                    

Totaal middelen tbv Passend Onderwijs 118.259€           Saldo 6.402€                         

G: Specificatie bestedingen: Door consequent facturen te 'labelen' met Passend Onderwijs of 'zorg' wordt filtering erg makkelijk

A.u.b. opmerkingenveld gebruiken voor evt. extra toelichting

Personele en formatieve inzet: code 400…: (kijk in de begroting wat daar staat opgenomen) bedrag

OP 17 43,00€                29.240€                      

OOP 27,50€                -€                             

OP 8,5 43,00€                14.620€                      

OOP 27,25 27,50€                29.975€                      

OP 43,00€                -€                             

OOP 27,50€                -€                             

OP 3 43,00€                5.160€                         

OOP 27,50€                -€                             

Inzet hoogbegaafdheid: code 400..(zie begroting), stukjes 4600 specifiek HB materiaal

OP 6 43,00€                10.320€                      

OOP 27,50€                -€                             

-€                             

-€                             

Externe inzet: codes 4152, stukjes van 4170, 4174, zie verder begroting

-€                             

Cursussen 463€                            

Onderwijsondersteuners 7.821€                         

Externe kosten leerlingen onderzoeken : standaard is kosten onderzoekspot opgenomen, meer kosten? A.u.b. bedrag ophogen. 

 3.419€                         

Onderwijsadviseurs, orthopedagogen 4.664€                         

Logopedie 490€                            

Materiele inzet: delen van 4600 of 4690, 4695, 4696 (goed labelen!)

CITO, visuele beperking, plusklas 5.685€                         

  

  

TOTAAL 111.857€                    

Orthodidactische en orthopedagogische materialen, te weten: 

Rehobôthschool

Genemuiden

Externe kosten leerlingen onderzoeken gezamenlijke rekening (alleen NO en Zld)

Externe kosten inzet externen (bijv. orthopedagogen in OT)

Externe kosten andere professionals: 

Formatieve interventies in bijzondere situaties, gericht op realiseren extra 

ondersteuning aan leerlingen

Inzet personeel:

Inzet materieel:

(niet verplicht, naar keuze in te vullen) 

gemiddeld 

aantal uren  

per week

Inzet interne begeleiding

Remedial teaching binnen en buiten de groep/extra handen in de groep / gericht op 

ondersteuning aan leerlingen, evt. externe inzet trainingen e.d. 

Kosten AB voor eigen rekening                                                                                                         

Kosten andere vormen van begeleiding gericht op ondersteuning aan leerlingen                 

anders, te weten:

gemiddelde 

loonkosten 

per klokuur

Zorgklas (reservering tussenvoorziening)
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2.3 Personeel en professionalisering 
 

Doelen en resultaten 

Het professionaliseringplan 2016-2019 van de reformatorische basisscholen te Genemuiden is een 

uitwerking van hoofdstuk 9 van de CAO-PO. (dit plan is opvraagbaar). In dit plan wordt het 

meerjarenbeleid met betrekking tot de professionele ontwikkeling van zowel de organisatie 

(collectieve professionalisering) als de medewerker (persoonlijke professionalisering) geformuleerd. 

Tot de collectieve en persoonlijke professionalisering behoort niet alleen het beleid rondom scholing 

maar ook het beleid rondom de gesprekkencyclus. Er wordt in dit plan aandacht besteed aan de 

ontwikkelingsdoelen van de organisatie, het benodigde budget, de faciliteiten in tijd en/of geld en de 

jaarplanning. 

 

Visie op professionalisering 

Professionalisering is onderdeel van schoolontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van 

medewerkers wordt dan ook afgestemd op de veranderonderwerpen van de school. Het doel van 

professionalisering is dat het team vanuit vertrouwen goed samenwerkt aan schoolontwikkeling. 

Medewerkers tonen daarbij een goede inzet en zijn vakbekwaam. Het team beschikt over voldoende 

zelfsturend vermogen en veranderkracht om het onderwijs met succes te verbeteren. De schoolleiding 

beschikt over passende vakbekwaamheden. Het bestuur volgt en stimuleert op effectieve wijze de 

kwaliteit van het onderwijs. 

Een belangrijke voorwaarde voor schoolontwikkeling is de aanwezigheid van een professionele 

cultuur. In een professionele schoolcultuur handelen teamleden vanuit een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor zowel opbrengsten als voor processen die hierop van invloed zijn. Om deze 

professionele cultuur te stimuleren, stuurt de schoolleiding expliciet op versterking van vakmanschap, 

betrokkenheid, verantwoordelijkheid en samenwerking die gericht is op kwaliteitsverbetering. Jaarlijks 

worden activiteiten met dit doel ingepland. Dit is zichtbaar in onze jaarplannen. 

 

Er is nadrukkelijk voor gekozen om de persoonlijke professionalisering af te stemmen op de 

schoolontwikkeling. Dat komt tot uitdrukking in de verbinding tussen doelen van de school en de 

vakbekwaamheid van de medewerkers. De professionalisering van het team als geheel en van ieder 

teamlid afzonderlijk kan niet los gezien worden van de ontwikkeling van de school. 

 

Voor een verdere uitwerking van de visie verwijzen we naar het professionaliseringsplan.  

 

 

 

 

Het bestuur en zijn scholen kennen een professionele kwaliteitscultuur en functioneren transparant en 

integer. 
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De scan Basiskwaliteit WMK is afgenomen om inzicht te krijgen in de diverse aspecten van 

kwaliteitszorg.   

 

KA2 Kwaliteitscultuur 

KA2.1 De schoolleiding werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen professionaliteit 

KA2.2 Het team werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen professionaliteit 

KA2.3 Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen gestelde bekwaamheidseisen een rol 

KA2.4 Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen beroepsprofielen een rol 

KA2.5 Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen behaalde resultaten door leerlingen een rol 

KA2.6 Het team krijgt voldoende gelegenheid voor professionalisering 

 

Overzicht gevolgde nascholing 2019  

 

Teamscholing 

 Op beide scholen werd veel aandacht besteed aan een visievormingstraject gedurende drie 

dagdelen  

 Op de Eben-Haëzerschool werd het PCM-traject vervolgd: ook dit waren twee bijeenkomsten 

 De onderbouwteams volgden gezamenlijk twee dagdelen training leerlijnen jonge kind en rijke 

leeromgeving 

 Op de Eben-Haëzerschool is in het afgelopen jaar een poging gedaan om gecertificeerde 

opleidingsschool van Samen Opleiden te worden. (SAM is van Driestar-Educatief:  

www.sameninontwikkeling.nl  ) Dat is helaas (nog)niet gelukt. 

 Op de beide scholen was een studiemiddag Expliciete directe instructie 

 Gedurende twee morgens werd er gestudeerd op de leerresultaten met het analysemodel  

Individuele scholing 

De volgende trainingen of cursussen werden individueel of in groepjes gevolgd:  

 Cursus Financieel management  door locatiedirecteur van de Rehobôthschool  

 Opleiding coördinator Engels door leerkracht Eben-Haëzerschool  

 Vier Eben-Haëzer-collega’s hebben zich grondig verdiept in Snappet  www.snappet.nl    

 Op beide scholen is een ruim voldoende aantal BHV-ers bijgeschoold 

 Het MT belegde drie studiedagen o.l.v. Both & de Bruijn met als thema: ‘gespreid leiderschap’ van 

bezitten naar delen.  

Leren van elkaar  

 Leerkrachten legden een lesbezoek bij elkaar af : coco = collegiale consultatie  

 Bij één leerkracht werden filmopnames gemaakt in het kader van leren van elkaar. 

 

 

 

 

 

http://www.sameninontwikkeling.nl/
http://www.snappet.nl/
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Uitkeringen na ontslag 

• Wat is de hoogte van de kosten voor uitkeringen na ontslag in het verslagjaar? 

• Welk maatregelen worden genomen om werkloosheidskosten in de toekomst te kunnen 

voorkomen? 

Er zijn in 2019 geen uitkeringen na ontslag geweest. We proberen uitkeringen te voorkomen door 

proactief op de krimpsituatie binnen onze scholen in te spelen. We beschikken over betrouwbare 

prognosecijfers. Verder is ons personeelsbeleid er op gericht om mensen gemotiveerd hun werk te 

kunnen laten verrichten.  

 

 

Aanpak werkdruk 

Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moet op grond van de Regeling jaarverslag 

artikel 4 lid 6 nadere verantwoording plaatsvinden. 

• Welk proces is gevolgd om te komen tot een beslissing over de besteding van de 

werkdrukmiddelen? 

• Is het gesprek gevoerd met het team over de besteding van de werkdrukmiddelen? 

• Waar zijn de werkdrukmiddelen voor ingezet? 

• Heeft de P-MR ingestemd met het voorstel voor de besteding van de werkdrukmiddelen? 

• Overzicht met: 

o Inkomsten werkdrukvermindering 

o Uitgaven werkdrukvermindering (personeel) 

o Uitgaven werkdrukvermindering (materieel) 

• Zijn er ook niet-financiële maatregelen genomen om werkdruk te verminderen? En zo ja, welke 

maatregelen zijn dit? 

 

Gevolgd proces  

De schoolteams zijn in vergadering bijeen geroepen. Zij hebben in gezamenlijkheid gediscussieerd 

over het thema werkdruk en hebben onderstaande plannen opgesteld. De plannen zijn vervolgens 

door bestuur en MR ter kennisgeving aangeboden.  

 

Inzet gelden op de Eben-Haëzerschool  

Het te besteden bedrag wat we als school ongeveer kunnen besteden is €37.000 

1. Iedere groep krijgt per jaar 1 dag(2 dagdelen – mo/mi) waarop er door de leerkracht(en) 

gewerkt kan worden aan administratieve werkzaamheden. Voor die dag mag je een vervanger 

vragen voor je groep. 

2. Vanaf groep 4 komen er 2 middagen per jaar per groep om de kindgesprekken te kunnen 

uitvoeren. Vervanging wordt geregeld.  

3. Extra inzet(do-mo) van IB-er van 1 jan. 2019 tot 1 aug. 2019   

4. Extra middag OA 

5. 2019-2020: Een heel jaar een extra leerkracht in de bovenbouw om de 10 groepen door te 

kunnen zetten.  

6. 2 Studiedagen waarop gewerkt kan worden aan het groepsplan/groepsbespreking  

7. Pilot Snappet 

8. Investering op de professionele cultuur in het team d.m.v. cursus PCM zorgen voor minder 

werkdruk door een betere omgang en relatie met elkaar.   

   

 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
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 Aan de twee studiedagen voor maken groepsplan/groepsbespreking zijn geen extra kosten 

verbonden. Ze zijn ingewisseld voor een gewone studiedag.      

 

 De keuze om een deel van het geld van het jaar 2018-2019 te bewaren voor het cursusjaar 

2019-2020 is de volgende: Al vanaf het cursusjaar 2016-2017 wordt er gewerkt met de combi 

3b/5b. Deze combi schuift ieder jaar een jaargroep hoger en zal bij leven en welzijn in 2019-

2020 de combi 6b/8b kunnen vormen. Dat laatste kan alleen als we dat jaar een extra 

leerkracht inzetten. Deze extra leerkracht zorgt ervoor dat er niet een groep 8 van 34 

leerlingen gevormd hoeft te worden voor 1 jaar. Dat zou voor de desbetreffende leerkracht 

een zware opgave zijn. De werkdruk wordt daar verhoogd door veel leerlingen, veel aandacht 

aan nieuwe groepsvorming en weinig opbrengst daarop, want de groep verlaat na een jaar de 

school. Tevens zorgt het continueren van deze groep ervoor dat er in de lagere groep ook 

kleinere groep blijven bestaan, waardoor ook daar een kleinere werkdruk is. We verdelen 

namelijk onze leerlingen over 10 groepen i.p.v. 9.    

 

 

Inzet werkdrukgelden op de Rehobôthschool   

 

 

Bestedingscategorie Besteed bedrag 

(kalenderjaar) 

Eventuele toelichting3 

Personeel €22.000,-  Inzet onderwijsassistenten en vervanging collega’s 

voor administratie werkzaamheden 

Materieel € 3.000,- Inbouwkast voor materiaal kleuters, overzicht en 

structuur zorgen voor meer werkplezier.  

Professionalisering € 5.000,- Coaching MT-lid en coaching bij visietraject.  

Overig   

 

Zijn er ook niet-financiële maatregelen genomen om werkdruk te verminderen? Zo ja, wat zijn de 

belangrijkste niet-financiële maatregelen waarvoor is gekozen? 

 

Inzet van een extra stagiaire die als een onderwijsassistent functioneert. Deze neemt verschillende 

taken over van de leerkracht en IB-er. 
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Strategisch personeelsbeleid 

Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moet op grond van de Regeling jaarverslag 

artikel 4 lid 6 nadere verantwoording plaatsvinden. 

• Hoe is het personeelsbeleid afgestemd op de onderwijskundige visie en de opgaven waar de 

scholen voor staan? 

• Hoe wordt het personeelsbeleid geïmplementeerd, gemonitord en geëvalueerd? 

• Hoe is de dialoog over het strategisch personeelsbeleid met leraren en schoolleiders ingericht? 

In 2019 werd een personeelstevredenheidsonderzoek afgenomen. De teams gaven hun school het 

cijfer 8 (Eben-Haëzerschool) en 8,5 (Rehobothschool)  

 

De scan Basiskwaliteit WMK is afgenomen om inzicht te krijgen in de onderstaande aspecten van 

kwaliteitszorg.   

 

KA2.7 De wijze waarop het team zich professionaliseert is beschreven in het schoolplan en in het 

professionaliseringsplan 

KA2.8 De school geeft de leraren een zelfstandige verantwoordelijkheid m.b.t. de beoordeling van de 

onderwijsprestaties van de leerlingen 

KA2.9 De school geeft de leraren voldoende zeggenschap waar het gaat om het vakinhoudelijke 

proces in de school 

KA2.10 De school geeft de leraren voldoende zeggenschap waar het gaat om het vakdidactische proces 

in de school 

KA2.11 De school geeft de leraren voldoende zeggenschap waar het gaat om het pedagogische proces 

in de school 

 

 De teams van de scholen hebben meegedacht bij doordenking van de missie en de visie en de 

inhoud van het schoolplan.  

 

 Personeelsleden zijn nauw betrokken bij de opstelling van het formatieplan. Zij kunnen jaarlijks 

     daarbij hun wensen aangeven.  

 Personeelsleden maken deel uit van een leerteam. Dat is het leerteam dat het meest aansluit bij  

     hun kwaliteiten. 

 Er is een ruim budget voor scholing en ontwikkeling. Er is geen onder uitputting van dit budget.   

 Om de twee jaar wordt de QuickScan ARBO personeelstevredenheid afgenomen 

 Om de vier jaar vindt een personeelstvredenheidsonderzoek plaats vanuit Werken met 

     Kwaliteitskaarten  

 Er vindt jaarlijks een functioneringsgesprek plaats met leidinggevenden 

 Leraren bezoek elkaar in het kader van collegiale consultatie  

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
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2.4 Huisvesting en facilitair 
Doelen en resultaten 

 

 Op gemeentelijk niveau werd in het OOGO toegewerkt naar een nieuwe Integraal 

Huisvestingsplan. Naar het zich laat aanzien kan dit plan medio 2020 van kracht worden.  

Het moeilijke punt: wie is verantwoordelijk voor upgrading/renovatie van gebouwen, heeft 

uitvoerig de aandacht gekregen. Het ziet er naar uit dat het bijna 40 jaar oude 

Rehobothschool-gebouw omstreeks 2023 door de gemeente voorzien wordt van nieuwe 

ramen, kozijnen en deuren. Ons bestuur heeft in 2010 zelf voor een belangrijke upgrade van 

de binnenzijde van het gebouw gezorgd. Naar het zich laat aanzien zal het gebouw van de 

Eben-Haëzerschool rond 2035 op kosten van de gemeente worden gerenoveerd. Samengevat 

gaat het hier over de te sluiten deal tussen gemeente en schoolbesturen waarmee mem wil 

voorkomen dat schoolgebouwen al kort na 40 jaar vervangen zouden moeten worden.    

 In 2019 zijn alle onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd die vermeld stonden in de 

meerjarenonderhoudssplanning 

 Het leermiddelenpakket voldoet aan de huidige eisen en inzichten. Alle noodzakelijke 

vervangingen hebben plaatsgevonden.  

 Op de Eben-Haëzerschool vond en vindt een pilot plaats met Snappet. Bij de vakken rekenen 

en spelling wordt digitaal geoefend en gewerkt op tablets. 

 Op de Eben-Haëzerschool vond een uitbreiding van de RT-kamer plaats met ongeveer 20 m2.  

Deze kamer is nu goed uitgerust om met groepen van 5 á 10 leerlingen te werken. 

 Het schoolplein van de Eben-Haëzerschool werd volledig herstraat en van nieuwe 

speeltoestellen voorzien. In de helft van de kosten werd voorzien door vrijwillige inzet van 

ouders, giften en acties.  

 In de Rehobôthschool werd de voormalige personeelskamer opgedeeld in drie functionele 

werkruimtes alias spreekkamers. Verder werden de toegangen tussen gemeenschapsruimte 

en speellokaal verbreed zodat het verrijdbare computerpark eenvoudig van de ene ruimte 

naar de andere ruimte gereden kan worden indien nodig.    

   

 

 

 

 

 

2.5 Financieel beleid 
 

Treasury 

In 2019 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn 

geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. Zowel de publieke als de private 

middelen zijn niet ondergebracht in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden 

overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen 

voorgedaan. 

 

Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur 

gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten 

OCW 2016’ en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze 

tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken 
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zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de regeling. Daarnaast is in dit statuut 

opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. Op hoofdlijnen staat in het 

treasurystatuut beschreven dat het beleid ten aanzien van beleggingen, leningen en derivaten met 

betrekking tot de publieke middelen zeer behoudend is. De hoofdsom dient ten alle tijden 

gegarandeerd te zijn. 

 

Allocatie middelen 

Het verdelen van de middelen onder de ressorterende scholen gaat als volgt: voor iedere zelfstandige 

BRIN wordt de verdeling aangehouden conform de beschikkingen van DUO. Indien er bekostiging op 

bestuursniveau wordt ontvangen dan wordt bekeken door welke entiteit dit recht is ontstaan. Indien dit 

niet is vast te stellen van vindt verdeling plaats naar rato van de leerlingaantallen / bekostiging. 

Hieromtrent heeft geen afzonderlijk besluit van het bestuur plaatsgevonden. 

 

2.6 Risico’s en risicobeheersing 
 

Intern risicobeheersingssysteem 

Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en controle cyclus 

waarbij de directie samen met een externe adviseur van VGS de ontwikkeling van de financiële 

prestaties monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur. De basis voor 

de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de meerjarenbegroting die voorafgaand aan 

elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan de raad van toezicht wordt voorgelegd. 

In deze meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk financiële risico’s onderkent en wordt 

beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn. 

 

Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de 

processen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraagbaarheid en 

betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve 

dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing.  

 

 

 

 

Belangrijke risico’s 

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

van de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke instabiliteit op verschillende fronten. Sector breed 

is sprake van een tekort op de materiële bekostiging. Dit gaat ten koste van personele inzet.  

 

Een ander risico is het lerarentekort. Onze school krijgt tot nu toe de formatie goed rond en heeft de 

komende jaren te maken met een teruggang van de formatie. Mogelijk risico is echter wel dat het 

moeilijker wordt om vervanging te realiseren. Risico is dat dan relatief duur extern personeel ingezet 

moet worden om gaten op te vullen. Het bestuur is hiervan op de hoogte en probeert deze ontwikkeling 

waar mogelijk voor te blijven. 

 

Een meer school-specifiek risico is de instroom van het aantal leerlingen de komende jaren. De instroom 

kan sterk fluctueren, wat leidt tot wisselingen in de bekostiging. De monitoring van het leerlingenaantal 

is een voortdurend punt van aandacht en wordt van jaar tot jaar bijgesteld en besproken.  
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Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van personeelsleden, 

langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het uiterste geval ontslag. Ook de mogelijkheid 

van interne overdraagbaarheid van taken en risico’s omtrent Arbowetgeving spelen hierbij een rol. Als 

deze zaken zich voordoen kan er sprake zijn van financiële gevolgen. Waar mogelijk wordt hier aandacht 

aan geschonken om zo het risico te beperken en de financiële gevolgen beperkt te houden.  

 

In het verlengde hiervan zijn er diverse risico’s omtrent onderwijskwaliteit te onderkennen. De 

deskundigheid van personeel speelt hier een belangrijke rol. Risico’s zijn het verlies van leerlingen of 

inspanningskosten om de onderwijskwaliteit op peil te krijgen. Er wordt het personeel zoveel als 

mogelijk de gelegenheid geboden om zich bij te scholen en zo de onderwijskwaliteit op peil te houden.  

 

Ook als het gaat om huisvesting bestaat er een risico op onverwachte lasten. De lopende discussie over 

een andere opbouw van de voorziening groot onderhoud speelt hierbij mee. De voorgestelde methode 

is om de voorziening groot onderhoud per onderhoudscomponent toe te passen. Dit kan in de toekomst 

zorgen voor een substantiële hogere benodigde voorziening groot onderhoud. Dit heeft dan een 

rechtstreeks effect op het eigen vermogen. Daarnaast moet gedacht worden aan risico’s die kunnen 

gaan spelen bij nieuwbouw of renovatie. Ook leegstand  of juist het gebrek aan ruimtes zijn risico’s die 

zich kunnen voordoen.  

 

Voor de genoemde risico’s met een financieel gevolg wordt er een risicobuffer aangehouden, al zal de 

eerste stap altijd zijn om te beoordelen of een risico binnen de begroting opgevangen kan worden. 

 

Er is een enorme impact op het onderwijsproces als gevolg van COVID-19 en de overheidsmaatregelen. 

De gevolgen van de Corona-crisis voor onze organisatie zijn in dit stadium moeilijk in te schatten. Voor 

zover wij dit nu kunnen  overzien lijken de financiële gevolgen voor onze organisatie vooralsnog beperkt, 

waarbij we denken aan wellicht meer ICT-kosten en wellicht meer ziekteverzuim. Tegenover het 

eventuele extra ziekteverzuim zal aan de andere kant waarschijnlijk ook minder vervanging nodig zijn. 

 

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

rondom de onderwijskwaliteit, identiteit, communicatie en de naleving van de code ‘Goed Bestuur’. Zie 

voor dit laatste punt het verslag van het toezichthoudend orgaan. 

 

Als belangrijkste niet-financiële risico ziet het bestuur de onderwijskwaliteit. Gelet op het lerarentekort 

en de noodgrepen die soms gedaan moeten worden om de formaties van de scholen rond te krijgen, is 

de onderwijskwaliteit een punt van bijzondere en aanhoudende zorg.  

 

Beheersing van de risico’s 

Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in 

haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende 

eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is 

gebruik gemaakt van een verhoogd risicoprofiel van 25%. In 2020 zal verkend worden of het 

gehanteerde risicoprofiel nog actueel is, of dat hier nader onderzoek naar gedaan moet worden. 

 

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 
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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.  

 

 

3 Verantwoording financiën 
 

Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur. Het geeft de 

belangrijkste financiële gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. De eerste paragraaf 

gaat in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de 

staat van baten en lasten en de balans. In de laatste paragraaf komt de financiële positie van het 

bestuur aan bod. 

 

3.1 Realisatie staat van baten en lasten en balans 
 

Staat van baten en lasten 

  Realisatie 
2018 

 Realisatie 
2019  

Begroting 
2019  Verschil 

  x€1.000  x€1.000  x€1.000  

Baten         

Rijksbijdragen  2.510  2.615  2.501  115 

Overige overheidsbijdragen  -  -  -  - 

Overige baten  76  68  69  -1 

Totaal baten  2.586  2.684  2.570  114 

         

Lasten         

Personele lasten  2.103  2.170  2.154  16 

Afschrijvingen  83  82  90  -8 

Huisvestingslasten  127  139  154  -15 

Leermiddelen  126  132  114  18 

Overige instellingslasten  133  116  113  3 

Totaal lasten  2.572  2.639  2.626  13 

         

Saldo baten en lasten  14  45  -56  100 

         

Saldo fin. baten en lasten  -1  -  3  -3 

         

Nettoresultaat  13  45  -53  98 

         

Bestemmingsreserve  -  93  -  93 

         

Genormaliseerd resultaat  13  -49  -53  5 

 
Een belangrijke ontwikkeling die invloed heeft op de exploitatie van 2019 is de besluitvorming rondom 

het afsluiten van de nieuwe cao. Begin januari 2020 is uiteindelijk met terugwerkende kracht vanaf 1 

maart 2019 een nieuwe cao afgesloten. De afspraken in deze cao hebben substantiële consequenties 
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op de jaarresultaten 2019 en 2020. In deze cao is namelijk afgesproken dat alle medewerkers vanaf 

januari 2020 een verhoging van het salaris ontvangen van 4,5%. Daarnaast ontvangen zij twee 

eenmalige uitkeringen; eenmaal 33% van het verhoogde maandloon en eenmaal 875 euro (naar 

werktijdfactor). Zowel de verhoging van 4,5% als de uitkeringen vinden plaats in 2020. De middelen 

om deze uitbetaling te kunnen doen heeft echter al plaatsgevonden in de bekostiging 18/19 en de 

verhoogde bekostiging van 19/20. De eenmalige uitkering van 875 euro wordt betaald uit een eenmalige 

uitkering van 150 miljoen euro die in december 2019 is ontvangen. Het matchen van de opbrengsten 

met de kosten is niet mogelijk gebleken waardoor het resultaat 2019 een veel hogere realisatie laat 

zien. Deze hogere realisatie is bovenstaand inzichtelijk gemaakt door middel van een ‘genormaliseerd 

resultaat’. Het overschot in 2019 zal immers als tekort weer terugkomen in het verslagjaar 2020. Het 

overschot is in een bestemmingsreserve opgenomen zodat ook volgend jaar nog duidelijk is om welk 

bedrag het gaat.  

 

Het verschil in realisatie 2019 ten opzichte van 2018 heeft als belangrijkste oorzaak dat in de baten er 

meer ontvangsten zijn geweest door de gestegen rijksbijdragen en er minder overige baten zijn 

geweest. De lasten laten afwijkingen zien door een hogere inzet.  

 

Wat betreft het verschil tussen de realisatie en begroting 2019 is het effect betreffende de nieuwe cao 

circa 93.000 euro. Daarnaast in de begroting vanuit gegaan dat gestegen lasten voor pensioenen 

worden gecompenseerd in de indexatie van de bekostiging. Het totale effect hiervan op de rijksbijdragen 

is circa 10.000 euro geweest. De loonkosten laten als gevolg hiervan een vergelijkbare overschrijding 

zien. 

 

Een andere onverwachte ontwikkeling is het vervroegd vrijkomen van extra middelen voor 

werkdrukvermindering per augustus 2019. Er werd in 2019 een bedrag van 74.500 euro verwacht terwijl 

er door een hogere bijdrage per leerling, een bedrag van 87.000 euro is ontvangen.  

 

Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen per 

categorie ten opzichte van de begroting. 

 

De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa 115.000 euro. Voor het overgrote deel wordt 

dit verklaard door de eerder genoemde ontwikkelingen. Daartegenover staat dat er 2.700 euro minder 

is ontvangen aan bijdragen Passend Onderwijs door niet gerealiseerde zorgarrangementen. Een deel is 

namelijk geregistreerd als overige baten. 

 

De overige baten komen een fractie lager uit dan begroot. De baten (23.000 euro) van de vereniging 

zijn hier verwerkt. Hier was echter bijna 31.000 euro voor begroot. Deze lagere baten (niet gerealiseerde 

baten schoolfonds voor 9.000 euro) worden gecompenseerd door een de reeds eerder genoemde 

zorgarrangementen die bij de overige baten zijn gerealiseerd, maar niet zijn begroot bij de overige 

baten. Het betreft een bedrag van 5.000 euro. Daarnaast is er sprake van niet begrote opbrengsten 

acties van 5.000 euro. 

 

De personele lasten komen op totaalniveau ruim 15.500 euro hoger uit dan begroot. De overschrijding 

op de loonkosten wordt verklaard door de gestegen pensioenpremies en overige indexaties. Daarnaast 

is er iets extra inzet gerealiseerd. Ten opzichte van de gestegen rijksbijdragen is de stijging van de 

loonkosten relatief beperkt. Oorzaak is dat de middelen voor werkdrukvermindering deels worden 

gebruikt om de reeds bestaande formatie te bekostigen.  
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Het verschil op de overige personele lasten betreft een overschrijding van 8.000 euro en betreft bij 

beide scholen een overschrijding in de nascholingskosten en schoolontwikkeling. 

 

De afschrijvingen komen 8.000 euro voordeliger uit dan begroot. Dit is met name veroorzaakt doordat 

er minder, maar vooral later is geïnvesteerd dan was begroot.  

 

Binnen de huisvestingslasten is een besparing gerealiseerd van ongeveer 15.000 euro. Dit komt 

voornamelijk door de stelpost van 25.000 euro inzake het schoolplein die was begroot. Deze is echter 

niet aangesproken, want deze is verwerkt als onttrekking uit de voorziening worden gerealiseerd. 

Daartegenover staan een aantal kleinere overschrijdingen van in totaal 10.000 euro. Het gaat dan om 

hogere kosten voor klein onderhoud, hogere energielasten en hogere schoonmaakkosten. 

 

Bij de leermiddelen is een nadelig resultaat zichtbaar van circa 18.000 euro. Dit is voornamelijk toe te 

schrijven aan hogere kosten voor het onderwijsleerpakket (13.000 euro) en hogere computerkosten 

(3.000 euro). 

 

De overige instellingslasten laten een overschrijding zien van ongeveer 3.000 euro. De lasten van de 

vereniging zijn hierin verwerkt. Het betreft voor de vereniging 7.500 euro minder uitgaven (kosten 

schoolfonds). Daartegenover staat dus een overschrijding van ruim 10.500 euro. Deze wordt 

grotendeels veroorzaakt door niet begrote leerlingactiviteiten (voorheen opgenomen in het 

schoolfonds).  

 

Als gevolg van de dalende rente komen de financiële baten lager uit dan begroot. De realisatie is nihil, 

terwijl er 2.500 euro is begroot.  

 

Balans 

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

 

ACTIVA  Ultimo 2019  Ultimo 2018  Ultimo 2017 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       

Immateriële vaste activa  -  -  - 

Materiële vaste activa  605  446  431 

Financiële vaste activa  26  11  - 

Totaal vaste activa  632  456  431 

       

Voorraden  -  -  - 

Vorderingen  153  141  161 

Liquide middelen  1.001  1.098  1.057 

Totaal vlottende activa  1.153  1.239  1.218 

       

Totaal activa  1.785  1.696  1.650 

       

PASSIVA  Ultimo 2019  Ultimo 2018  Ultimo 2017 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       

Algemene reserve  969  1.029  1.021 

Bestemmingsreserves publiek  148  50  41 

Bestemmingsreserves privaat  127  121  125 

Bestemmingsfonds publiek  -  -  - 
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Bestemmingsfonds privaat  -  -  - 

Eigen vermogen  1.244  1.199  1.187 

       

Voorzieningen  265  313  282 

Langlopende schulden  -  -  - 

Kortlopende schulden  276  183  180 

       

Totaal passiva  1.785  1.696  1.650 

 

Het resultaat 2019 is afgezien van de genoemde cao verwerking afwijkend ten opzichte van voorgaand 

jaar. De belangrijkste reden hiervoor is de gestegen personeelslasten.  

 

In 2019 is er voor ruim 241.800 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is een bedrag van 

ruim 266.000 euro. Er is in 2019 een bedrag van ruim 81.000 euro afgeschreven, waardoor de 

boekwaarde van de activa is toegenomen. 

 

De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 

 

Gebouwen en terreinen 102.000 euro 

ICT 26.600 euro 

Inventaris en apparatuur 82.800 euro 

Leermiddelen 23.300 euro 

Overige materiële vaste activa 7.200 euro 

Totaal 241.800 euro 

 

De investeringen binnen gebouwen en terreinen betreffen de verbouwing bij de Rehobothschool en de 

uitbreiding van de RT-kamer op de Eben-Haëzerschool. Bij de ICT gaat het voornamelijk om een server 

en pc’s bij de Rehobothschool en de wifi-oplossing bij de Eben-Haëzerschool. Bij het inventaris en 

apparatuur gaat het grotendeels aanschaf van meubilair. De investeringen aan leermiddelen kent als 

belangrijkste aanschaf de methode TaalOceaan. De overige materiële vaste activa zijn de buitenlampen 

van de Rehobothschool.  

 

De reserves zijn met circa 45.000 euro toegenomen wat overeenkomt met het geconsolideerde 

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

(vereniging) reserves. Het overschot dat dit jaar is ontstaan in het resultaat door de verwerking van de 

cao is in een bestemmingsreserve opgenomen zodat ook volgend jaar nog duidelijk is om welk bedrag 

het gaat. 

 

De voorzieningen zijn met 48.000 euro afgenomen. Aan de voorziening groot onderhoud is 64.500 euro 

gedoteerd en ruim 118.000 euro onttrokken (met name het schoolplein). Daarnaast is er op basis van 

het personeelsbestand rekening gehouden met een hoger bedrag per fte waardoor de voorziening 

jubileumuitkering een hogere stand laat zien. 
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3.2 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 

Leerlingen 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2024 is rekening gehouden met de volgende 

verwachte leerlingaantallen in de komende jaren.  

 

Teldatum per 1 oktober 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Onderbouw totaal 230 214 207 207 193 181 

Bovenbouw totaal 243 246 235 231 234 217 

Totaal 473 460 442 438 427 398 
 

 

 

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

jaren zien. Het leerlingaantal is afgelopen jaren gedaald na een eerder grote toename vanaf eind jaren 

negentig. De komende jaren is rekening gehouden met een verdere daling van het aantal leerlingen.  

De belangrijkste factor voor afname van het leerlingenaantal is de daling van het geboortecijfer. Dat 

lag in Genemuiden medio 2000 nog 2x boven het landelijke gemiddelde.   

 

FTE 

Functiecategorie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Directie 2,30 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 

Leerkracht 23,74 24,32 22,63 20,88 19,64 18,87 

Onderwijsondersteunend personeel 3,26 3,47 3,93 3,89 3,89 3,89 

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

Vervanging eigen rekening 0,66 0,75 0,97 0,85 0,85 0,85 

Totaal 31,43 32,05 31,03 29,12 27,88 27,11 

 

Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over vorig jaar, het verslagjaar en de komende 

jaren. Belangrijkste factoren in de ontwikkelingen van het aantal FTE van de komende jaren bij de 

Rehobothschool zijn: 

 Teruggang naar 9 groepen vanaf schooljaar 2020/2021. De inzet zal daardoor per zomer met 

1 fte verminderen bij het onderwijzend personeel (meerdere dienstverbanden die afnemen of 

stoppen); 

 Teruggang naar 8 groepen vanaf schooljaar 2021/2022. De inzet zal daardoor per zomer met 

1,17 fte verminderen bij het onderwijzend personeel (meerdere dienstverbanden die afnemen 

of stoppen); 

375

400

425

450

475

500

525

550

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Verloop leerlingaantal



37 

 

 Teruggang naar wellicht 7 groepen vanaf schooljaar 2022/2023. De inzet zal dan per zomer 

met 1,34 fte verminderen bij het onderwijzend personeel (meerdere dienstverbanden die 

afnemen of stoppen). 
Belangrijkste factoren in de ontwikkelingen van het aantal FTE van de komende jaren bij de Eben-

Haëzerschool zijn: 

 Een lagere inzet in 2020 vanwege een zwangerschap wat gedeeltelijk intern opgevangen kan 

worden. Dit levert een lagere begrote inzet op, omdat de UWV-vergoeding wel ontvangen 

wordt, maar er geen extra vervangingslasten zijn; 

 De teruggang naar 9 groepen vertaald zich in minder onderwijzend personeel. Het gaat om 

0,93 fte in totaal en betreft meerdere dienstverbanden. 

 

 

Staat van baten en lasten 

 

  Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting 

  2019  2020  2021  2022 
  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

Baten         

Rijksbijdragen  2.615  2.522  2.463  2.418 

Overige overheidsbijdragen  -  -  -  - 

Overige baten  68  61  64  62 

Totaal baten  2.684  2.583  2.527  2.480 

         

Lasten         

Personele lasten  2.170  2.122  2.035  1.988 

Afschrijvingen  82  83  86  89 

Huisvestingslasten  139  130  130  130 

Leermiddelen  132  129  129  133 

Overige instellingslasten  116  117  113  113 

Totaal lasten  2.639  2.580  2.492  2.453 

         

Saldo baten en lasten  45  3  35  27 

         

Saldo fin. baten en lasten  -  -  -  - 

         

Nettoresultaat  45  3  35  27 

 

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

investeringen de komende jaren. 

 

Het overzicht laat de komende jaren positieve resultaten zien. Dat geldt ook voor 2023, maar voor 2024 

is een negatief resultaat te verwachten. Van jaar tot jaar zal nader bepaald worden of de omvang van 

de huidig gepresenteerde resultaten acceptabel en gewenst is. Afhankelijk van die uitkomst zal elke 

begrotingsronde bekeken worden wat de mogelijkheden zijn binnen de kaders van onder andere de 

kengetallen.  

 

De loonkosten zullen dalen omdat de formatie aangepast is in de begroting op het gedaalde 

leerlingaantal. Opgemerkt moet worden dat in de begroting soms kunstgrepen doorgevoerd zijn. De 

werkelijke bezuinigingen zullen goed getoetst moeten worden vanuit juridische en arbeidsrechtelijke 
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uitgangspunten, om te kunnen bepalen wie er werkelijk zal moeten afvloeien. Dit zal op bestuursniveau 

worden bepaald. Natuurlijk verloop kan hierbij een ander effect hebben; 

 

Balans 

ACTIVA  Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021  Ultimo 2022 

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

         

Immateriële vaste activa  -  -  -  - 

Materiële vaste activa  605  560  570  557 

Financiële vaste activa  26  11  11  11 

Totaal vaste activa  628  571  581  568 

         

Vorderingen  153  211  211  211 

Liquide middelen  1.001  958  1.041  1.121 

Totaal vlottende activa  1.153  1.169  1.251  1.331 

         

Totaal activa  1.785  1.740  1.832  1.899 

         

         

PASSIVA  Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021  Ultimo 2022 

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

         

Algemene reserve  969  994  1.029  1.055 

Best. reserve publiek  148  50  50  50 

Best. reserve privaat  127  121  121  121 

Best. fonds publiek  -  -  -  - 

Best. fonds privaat  -  -  -  - 

Eigen vermogen  1.244  1.165  1.200  1.226 

         

Voorzieningen  265  367  425  465 

Kortlopende schulden  276  207  207  207 

         

Totaal passiva  1.785  1.740  1.832  1.899 

 

Bovenstaande tabel toont de balans over 2019 en de jaren hierop volgend. De balans van 2019 is 

gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2020 zijn echter berekend op basis van een 

voorlopige inschatting van 2019 per het najaar 2019. Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen 

ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 

 

Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa de komende jaren enigszins fluctueren. 

Voornamelijk na 2021 is er ook gebruik gemaakt van stelposten om de kengetallen niet teveel te 

vertekenen. De belangrijkste investeringen voor de komende jaren zijn te vinden in de ICT.  

 

Door de huidige begrote resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen. De 

voorziening groot onderhoud laat een duidelijk stijgend verloop zien door de geplande onttrekkingen de 

komende jaren. Voor 2020 worden er geen onttrekkingen verwacht bij de Rehobothschool. Wel was er 

een grote renovatie voorzien, waarvoor de gemeente verantwoordelijk geacht wordt. De renovatie zal 

dan ook uitgevoerd moeten worden vanuit een gemeentelijke vergoeding. De belangrijkste 

onttrekkingen voor de komende jaren zijn voor de Eben-Haëzerschool te verwachten in 2023 als er 

onder andere groot schilderwerk plaats zal vinden. 
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3.3 Financiële positie 
 

Kengetallen 

Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële 

gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2018 en 2019, worden tevens 

de begrote waarden getoond. De norm geeft de algemene adviesnorm weer. 

 

Kengetal Norm 2018 2019 2020 2021 2022 

Liquiditeit 2,00 6,76 4,17 5,64 6,03 6,42 

Solvabiliteit 0,50 0,71 0,70 0,67 0,65 0,65 

Rentabiliteit n.v.t. 0,49% 1,66% 0,11% 1,37% 1,07% 

Huisvestingsratio <10% 4,98% 5,32% 5,24% 5,43% 5,52% 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15,00% 30,10% 24,41% 24,00% 25,57% 27,68% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15,00% 26,68% 20,87% 20,53% 21,98% 23,99% 

Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen <60% 62,92% 60,21% 62,63% 67,88% 72,09% 

Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen <60% 60,16% 57,25% 59,78% 64,98% 69,14% 

 

De liquiditeit is in het afgelopen jaar gedaald, maar voldoet ruim aan de gestelde adviesnorm. De 

solvabiliteit blijft stabiel en voldoet ook ruim aan de gestelde adviesnormen. De schoolvereniging kan 

dus zowel op de korte als de lange termijn aan de verplichtingen voldoen. 

 

De rentabiliteit is weer positief. De rentabiliteit is idealiter nul. Dat geeft aan dat al het geldt ook in 

onderwijs wordt geïnvesteerd. Een negatieve rentabiliteit hoeft daarentegen geen probleem te zijn als 

de buffers daar hoog genoeg voor zijn. Opgemerkt moet worden dat door de bijstelling van de 

bekostiging in het najaar dit kengetal vertekent wordt. Zonder deze bijstelling i.v.m. de cao waarbij de 

kosten pas volgen in 2020, zal de rentabiliteit negatief zijn. 

 

De huisvestingsratio laat zien of er niet teveel publiek geld weglekt aan huisvesting. Dit is niet het geval 

aangezien de maximale norm van 10% niet wordt overschreden. Onderdeel van deze ratio is ook de 

dotatie aan het groot onderhoud.  

 

Het minimale weerstandsvermogen wordt gebruikt om vermogen beschikbaar te houden voor het 

opvangen van financiële calamiteiten. De standaard adviesnorm bedraagt 15%. Wij wijken hier vanaf 

en hanteren een weerstandsvermogen van 25%. In het verleden heeft zich een keer een situatie 

voorgedaan waardoor de financiële positie wankel was. Er is toen besloten een extra stuk veiligheid in 

te bouwen. Op verenigingsniveau en op schoolniveau is het weerstandsvermogen onder de door het 

bestuur vastgestelde norm uitgekomen. Dit lijkt zich de komende jaren niet snel te herstellen. 

 

De kapitalisatiefactor komt in beeld zodra de onderwijsresultaten achterblijven. Het kengetal geeft de 

rijkdom van het schoolbestuur aan. Er geldt een maximale norm van 60%. Private middelen mogen 

buiten beschouwing gelaten worden aangezien de overheid hier geen zeggenschap over heeft. De 

maximale norm van 60% wordt zonder het private vermogen niet meer overschreden.  

 

Reservepositie 

Vanaf 2020 zal onderzocht worden of er meer middelen uit de reserve ingezet zullen worden die ten 

goede zullen komen aan het primaire proces.  
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3.4 Beleidsvoornemens bestuur 
- Er is een strategisch bestuursbeleidskader voor 2019-2023 vastgesteld. De inhoud volgt 

hieronder.  

- De strategische uitspraken zijn verder uitgewerkt in het schoolplan.  
 

Identiteit 

Het bestuur wil een school   

- 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 Kernwaarden die hierbij 

horen 

Teams vullen dit in door 

- Waar bij de teams een 

duidelijke visie is op 

het (kleuter)onderwijs 

  

- Waar een goed 

pedagogisch klimaat 

heerst 

  

- Waar een goede 

zorgstructuur is met 
aandacht voor alle 

leerlingen 

  

- Waar een goed 
systeem en cyclus van 

kwaliteitszorg is 

  

- Die goed aansluit op 
de voorschoolse 

opvang 

(peuterspeelzaal) en 
op het Voortgezet 

Onderwijs 

  

- Waar een professionele 

cultuur heerst 

  

- Waar op een Bijbelse, 
open en professionele 

manier met elkaar 

gecommuniceerd wordt 

  

- Waar een goede en 

intensieve 
samenwerking is 

tussen school, gezin en 

kerk 

  

Ouders, achterban en externe relaties 

Het bestuur wil een school Kernwaarden die hierbij 

horen 

Teams vullen dit in door 

- Waar een goede en 

intensieve 
samenwerking is 
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tussen school, gezin en 
kerk 

Financiën, huisvesting en beheer 

- Met een 

weerstandsvermogen 
van 25% 

 Directie vult in  

- Waarbij de gebouwen 
in een goede staat van 

onderhoud verkeren   

 Directie vult in  

Duurzaamheid  

Het bestuur conformeert zich aan het nog dit jaar vast te stellen nieuwe Integraal Huisvestingsplan 

van de gemeente Zwartewaterland : ‘Ruimte voor ontwikkeling’ en de daarin opgenomen ambitie 

om in 2040 tot klimaatneutrale gebouwen te komen. Het bestuur dient hierin ook haar eigen 

verantwoordelijkheid te nemen. Hier is al een goed begin mee gemaakt in door het aanbrengen van 

dakisolatie op de Rehobôthschool en de aanschaf van 2x 65 zonnepanelen in 2011-2012 op beide 

gebouwen. Bij een op handen zijn vervanging van de Cv-installatie zal rekening gehouden worden 

met de klimaatdoelstellingen uit het IHP.   
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Bijlagen 
Bijlage 1 Controleverklaring accountant 
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Bijlage 2 Notulen ledenvergadering d.d. 21 mei 2019 
 

Aanwezig:  40 personen 

Locatie:  Rehobôthschool 

 

1. Opening door de voorzitter 

Voorzitter dhr. I. de Muijnck opent de vergadering en heet iedereen welkom. Met kennisgeving 

zijn afwezig: ouderling Post, ouderling Van Dalfsen en diaken Last. De voorzitter vervolgt de 

vergadering door middel van het zingen van Psalm 103 vers 9 en het lezen van Mattheus 28 vers 

16-20. Daarna gaat hij voor in gebed. In het kerkelijk jaar leven we nu tussen Pasen en 

Hemelvaart. De Heere Jezus is opgestaan uit de dood. De opgestane Levensvorst. Er is een 

volkomen gerechtigheid aangebracht. De straf is gedragen en de schuld van Zijn volk is betaald. 

Er is genoeg gedaan aan het recht van Zijn Vader. In het Schriftgedeelte wat we lazen vinden we 

de opdracht van de Heere Jezus aan Zijn discipelen. Maar ook de opdracht aan een ieder van ons. 

De Heere vraagt van ons allen dat we Hem vrezen en dienen. Toegespitst op ons als ouders met 

onze kinderen: Dat we onze kinderen opvoeden in de vreze des Heeren. Een verantwoordelijkheid 

als ouders, maar ook een verantwoordelijkheid in onze scholen. Juist in een tijd waarin er veel op 

ons afkomt. We denken hierbij aan: de moderne media, het (post)moderne denken dat de mens 

in volstrekte vrijheid zichzelf uitleeft, het begrip burgerschap waarin de overheid werkt aan een 

bedenkelijke invulling. Maar anderzijds zegt het Woord ook: “Mij is gegeven alle macht in de 

hemel en op de aarde”. Hij is Koning, Hij regeert, Hij staat overal boven. En ook: “En zie, ik ben 

met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld”. De Heere zorgt voor Zijn eigen werk. 

Daarom zal het ook goede voortgang hebben. De vraag is of we in al deze zaken al een Toevlucht 

mogen kennen. Of we Hem al hebben leren kennen als die enige Borg en Middelaar van het 

verbond der genade. Als die opgestane Levensvorst. De Kerk heeft toekomst, maar buiten 

Christus is de eeuwige dood. De Heere Zelf werke Zijn genade en bouwe Zijn gemeente onder ons 

en onze kinderen.  

 

2. Notulen ledenvergadering van 19 april 2018 

De notulen en het jaarverslag worden zonder inhoudelijke opmerkingen of vragen vastgesteld. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

De agenda wordt zonder verdere mededelingen en ingekomen stukken vastgesteld. Door de 

voorzitter wordt gevraagd of een ieder zijn naam op de rondgaande presentielijst wil zetten. 

 

4. Jaarverslag 2018 

Dhr. A. Trouwborst geeft als secretaris een toelichting op het jaarverslag: Steeds vaker wordt artikel 

23, die vrijheid van onderwijs regelt, ter discussie gesteld. De toenemende secularisatie heeft ook 

grote invloed. Denk hierbij aan: het debat over de Nashville-verklaring waarin door politici met 

afschuw gesproken wordt over een christelijke kijk op relaties; Amerika waarin het Huis van 

Afgevaardigden de Gelijkheidswet heeft aangenomen; Australië waar wetsvoorstellen in de maak 

zijn om vrijstellingen die christelijke scholen nu nog hebben, op te heffen; de vaccinatieplicht etc. 

Naast de externe bedreigingen zien we ook de uitholling van de reformatorische zuil van binnenuit. 

Ds. De Heer waarschuwde in een lezing die hij begin mei hield voor de invloed van 
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opwekkingsliederen in kerken en scholen. Opwekkingsliederen botsen echter met de prediking van 

Wet en Evangelie. Wat mogen we dan dankbaar zijn dat we zondags en door de week nog die 

aloude waarheid van zonde en genade mogen beluisteren. Waar op grond van Gods Woord niet 

alleen het ‘wat; maar ook het ‘hoe’ van het zalig worden verklaard mag worden.  

 

Denk verder aan de toenemende digitalisering. De gevolgen van het voortdurend gebruik van 

moderne media zijn echter groot. Zaken die genoemd worden zijn: het steeds moeilijker langer 

kunnen concentreren, bij gebrek aan concentratie wordt het vermogen om het geleerde te 

onthouden verminderd en is er steeds minder parate kennis aanwezig. Wat is het toch nodig dat 

we onze kinderen hier kritisch mee leren omgaan en dat we ons binnen het onderwijs voortdurend 

blijven inzetten op het inscherpen van parate kennis.    

 

Ondanks de zorgen zijn er ook dingen waarvoor we dankbaar mogen zijn. Tijdens de 

kennismakingsavond met ouders die kinderen aangemeld hebben voor groep 0 kregen we te horen 

dat ouders de beleden identiteit ook daadwerkelijk zien en ervaren binnen de scholen. Op blz. 32 

van het bestuursverslag staan de ziekteverzuimcijfers. Voor beide scholen zien we een dalende 

trend vanaf schooljaar 2015-2016. De cijfers liggen daarbij ook nog eens fors onder het landelijk 

gemiddelde. Op blz. 50 en 51 wordt genoemd dat vanuit de overheid gelden beschikbaar zijn gesteld 

die ingezet moeten worden om de werkdruk van het personeel naar beneden te brengen. 

Schoolteams gaan zelf over de besteding van de gelden. Een groot deel zal worden ingezet voor 

extra handen in de klas. Jaarlijks zal dit thema terug komen en in het bestuursverslag worden 

verantwoord. Tenslotte wordt genoemd dat tijdens de vorige ledenvergadering gesproken is over 

de samenwerking met de Eben-Haëzerschool in Drachten. De leden hebben toen ingestemd met 

deze samenwerking om op deze manier de school in Drachten in stand te kunnen houden. 

Medegedeeld wordt dat de besturen bij sollicitatiegesprekken in de gelegenheid worden gesteld 

aanwezig te zijn bij deze gesprekken. Van deze mogelijkheid is tot op heden geen gebruik gemaakt.  

 

Verantwoording jaarcijfers 

Het woord wordt nu gegeven aan T. Fokker, de penningmeester voor de verantwoording van de 

jaarcijfers. Staat van baten en lasten: in 2018 waren de baten begroot op 2.409.000. Deze baten 

zijn gerealiseerd met 2.586.000. De verschillenanalyse ‘hogere baten’ laat uiteindelijk toch nog een 

positief eindresultaat zien van 13.000 euro. Dit komt mede door de extra rijksbijdragen t.b.v. de 

loonstijging/pensioenpremies en werkdrukvermindering. Daarnaast hebben we verhoogde ‘overige 

inkomsten’ die te danken zijn aan opbrengsten ‘oud papier’, vergoedingen vanuit 

samenwerkingsverband Berséba en baten vanuit de opheffing van de Ds. J. Schinkelshoekschool te 

Kampen en. De verschillenanalyse ‘hogere lasten’ zijn te wijten aan de hogere 

personeelskosten/pensioenlasten, inzet op werkdrukvermindering en kosten van leermiddelen. Het 

bovenstaande leidt tot een netto resultaat van 13.000 euro in plaats van -21.000 euro en wijkt dus 

positief af van de begroting.   

De begroting van 2019 laat een positief saldo zien van 2018 en een negatief saldo in 2019. Dit heeft 

te maken met de werkdrukgelden die pas in 2019 worden ingezet. Zo zijn op beide scholen plannen 

gemaakt voor het onderhoud aan de school, het schoolplein en enkele interne aanpassingen in het 

gebouw. Het gespaarde in de afgelopen jaren wordt nu dus in een keer uitgegeven.   
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Naar aanleiding van de verantwoording komt de heer Opschoor met de vraag wat ‘effecten’ inhoudt 

op blz. 44 van het bestuursverslag. Dit wordt nog nagevraagd en teruggekoppeld.  

 

Accountantsverklaring 

De heer I. de Muijnck vervolgt de vergadering met de mededeling dat de accountantsverklaring 

helaas niet aanwezig is en ook niet ondertekend kan worden. De vraag wordt gesteld of we 

binnenkort weer een bijeenkomst moeten plannen of dat men het vertrouwen aan het bestuur geeft 

om de verklaring over ongeveer twee weken te tekenen. Ouderling Van Dieren spreekt hierop de 

heer De Muijnck namens alle leden toe dat men het bestuur het volste vertrouwen geeft. De 

verwachting is dat de accountantsverklaring afgegeven en getekend gaat worden. Mocht het zo zijn 

dat er bijzondere zaken naar voren komen, verwacht hij dat het bestuur dit zal delen met de leden. 

Afgesproken wordt dat zodra de accountantsverklaring afgegeven is, deze via de mail dan wel per 

post gedeeld dat worden met de leden. 

 

5. Bestuursverkiezing/Pauze 

In verband met het aftreden van de heer I. de Muijnck is een vacature ontstaan voor een 

toezichthouder. Voorgestelde kandidaten zijn: dhr. J. Beens (jr.) en dhr. A. Last. Dhr. P.E. Melis kon 

herkozen worden als toezichthouder met als tegenkandidaat dhr. W. Eenkhoorn.  

De uitslag wijst uit dat dhr. P.E. Melis herkozen is als toezichthouder met 35 stemmen en 5 stemmen 

voor dhr. W. Eenkhoorn. Dhr. P.E. Melis aanvaardt zijn herkozen benoeming. Voor de vacature van 

de heer I. De Muijnck behaalt geen van de kandidaten een meerderheid. Dhr. J. Beens (jr) 20 

stemmen, dhr. A. Last 19 stemmen en 1 blanco stem is uitgebracht. Nadat er voor de tweede keer 

gestemd is, is er sprake van een gelijk aantal stemmen. De statuten wijzen ons erop dat na een 

tweede stemronde gekozen moet worden voor de oudste kandidaat. Gevraagd wordt of dhr. J. 

Beens (jr.) zijn benoeming aanvaard als toezichthouder. Dhr. J. Beens (jr) aanvaard zijn benoeming 

met de hulp des Heeren.  

 

7. Rondvraag 

Medegedeeld wordt dat volgende week maandagavond nog een avond over mediagebruik wordt 

gehouden in het Hoornbeeck College te Kampen. Nadere informatie is hierover te vinden in het 

kerkblad.  

 

Bart Gijssen deelt nog mee dat op de Rehobothschool, na de zomervakantie, ruimte vrij komt voor 

een vrijwilliger tuinman. De oproep wordt namens de voorzitter van harte in ieders belangstelling 

aanbevolen.   

 

Nog een vraag vanuit de leden wat de voor- en tegens zijn van een digibord en wat de visie van 

het bestuur is op digitale media n.a.v. een artikel in de GezinsGids. Bart Gijssen antwoordt hierop 

dat binnen de school een mediaprotocol aanwezig is en dat er binnen de school een beleid 

gehanteerd wordt zoals dit op de vijf reformatorische basisscholen in Rijssen is (verwijzing naar de 

GezinsGids). Hiermee is de vraag voldoende beantwoord. 

 

8. Afscheid dhr. I. de Muijnck 
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Dhr. Trouwborst spreekt de heer de Muijcnk toe. “Vele jaren bent u betrokken geweest bij het 

onderwijs. Als we u zouden moeten typeren dan zouden we zeggen dat u iemand bent met een 

groot hart voor het reformatorisch onderwijs. Sinds 1985 bent u als bestuurslid betrokken bij de 

Eliëzerschool. Daarna als bestuurslid van de Pieter Zandt scholengemeenschap. Daarbij kwam ook 

nog de tijd dat we tegelijk in de medezeggenschapsraad intraden. Hier werd u voorzitter en 

secretaris. In 2011 werd u toezichthouder en voorzitter van het Collectief bestuur. Hierbij denk ik 

ook terug aan onze vergaderingen waarin u het openingswoord mocht verzorgen en waar goed van 

de Heere gesproken mocht worden. Zo is er nu ook een einde gekomen aan de periode hier. Via de 

VGS toch nog enigszins betrokken, alleen wat meer op afstand. Wij willen u hartelijk danken voor 

uw betrokkenheid en samenwerking. Wij willen u tenslotte de woorden uit Psalm 20 nog toewensen:  

“Hij zende uw hulp uit het heiligdom, en ondersteune u uit Sion. Hij gedenke al uw spijsoffers, en 

make uw brandoffer tot as. Sela. Hij geve u naar uw hart, en vervulle al uw raad. Wij zullen juichen 

over uw heil en de vaandelen opsteken in den Naam onzes Gods. De HEERE vervulle al uw 

begeerten.”” 

 

De heer de Muijnck dankt voor de gesproken woorden. “De Heere make het waar wat is in Psalm 

20 werd aangehaald. Daar zal het op aankomen met al ons werk. In alle tekort. We hebben een 

opdracht in deze wereld. Dat onderwijs, mag dat ons hart hebben. Dat de Heere daar in wil werken, 

onder ons en in onze kerken. Zijn werk bestaat tot in der eeuwigheid. De Heere make dat waar. Er 

wordt dankgezegd aan het bestuur en de toezichthouders voor de plezierige samenwerking en 

collegialiteit waarin we in alle openheid, directheid en transparantie met elkaar konden spreken.”  

 

9. Sluiting 

 Dhr. A. Trouwborst sluit de vergadering door middel van het zingen uit Psalm 4 vers 4: 

 

Gij hebt m' in 't hart meer vreugd gegeven, 

Dan and'ren smaken in een tijd, 

Als zij, door aards geluk verheven, 

Bij koorn en most wellustig leven, 

ln hunnen overvloed verblijd. 

Ik zal gerust in vrede slapen, 

En liggen ongestoord ter neer; 

Want Gij alleen, mijn schild en wapen, 

Schoon 't onheil schijnt voor mij geschapen, 

Zult mij doen zeker wonen, HEER. 

 

Na het zingen sluit dhr. Trouwborst de vergadering met gebed. De voorzitter sluit de vergadering  

om 21.45 uur.  

 

 

 


