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1 Schoolbestuur 
 

1.1 Voorwoord 
 

In dit jaarverslag 2020 van onze vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag 

te Genemuiden willen we verantwoording af leggen over wat op onze scholen aan werkzaamheden is verricht. 

Dit is een wettelijke verplichting maar ook een middel om onze leden, ouders, kerkenraad en 

medezeggenschapsraad inzicht te geven over wat er op onze scholen plaats vindt. 

 

In velerlei opzichten was het een veelbewogen jaar. Hoe is er een sprake Gods over de wereld maar ook tot ons 

gekomen met COVID 19. Een ziekte die naast het leed dat er is gekomen ook voor het schoolleven maar ook 

onze gezinnen veel heeft betekend. Veel is er gevergd van iedereen die op wat voor wijze bij onze scholen 

betrokken is alsmede onze gezinnen met de kinderen. Och, om de HEERE te smeken of Hij ons dankbaarheid 

wil schenken dat onze kinderen nog onderwijs mogen ontvangen waarbij Zijn Woord open mag gaan. Om met 

alle gebrek van onze kant te mogen wijzen dat er nog genade is voor zondige mensen, ook voor onze kinderen. 

Om te mogen wijzen op de enige weg van behoud Jezus Christus! Juist ook in deze moeilijke tijd waarin de 

samenleving steeds meer vervreemd van deze noties. De dichter van psalm 119 zegt: ‘Welgelukzalig zijn zij die 

Zijn getuigenissen onderhouden, die Hem van ganser harte zoeken’.  Dat geeft immers ook een grote 

verantwoordelijkheid voor ons allemaal, wie en wat we ook zijn. Om zo onze kinderen voor te mogen bereiden 

op een plaats in de maatschappij maar bovenal dienstbaar te mogen zijn tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. 

Wij willen iedereen hartelijk dank zeggen die heeft bijgedragen aan een goede voortgang van het onderwijs op 

onze scholen en thuis. 

 

‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtige God, en Jezus Christus, Dien Gij 

gezonden hebt’ (Johannes 17:3). 

 

Namens het 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. Het DB stelt het bestuursbeleidskader op en aan het 

DB 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) 



4 
 

   

Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op 

gereformeerde grondslag te Genemuiden 

Bestuur 

Peuterspeelzaal 

Benjamin 

Directeur 

 

managementassistent 

  Rehobôthschool  

 

Locatiedirecteur 

 

   Teamleider onderbouw 

diverse overlegvormen 

en groepen 

 

Eben‐Haëzerschool 

 

Teamleider onderbouw  

Teamleider bovenbouw  

 

  Teamleider onderbouw 

Toezichthouders 

Managementteam 

 

directeur en teamleiders 

 

(IB‐ers facultatief) 

 

Intern begeleider 

 

ICT‐ coördinator 

 

Groepsleerkrachten 

 

 

 

Intern begeleider 

 

ICT‐ coördinator 

 

Groepsleerkrachten 

 

 

Gemeenschappelijke 

Medenzeggenschapsraad 
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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 
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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. F.G. Huttenga, 17‐10‐1985 

Toezichthouder vanaf 2020 

Aftredend en herkiesbaar in 2024 

 

Docent VO 

 

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 2020 heeft het Collectief Bestuur (DB en AB gezamenlijk) viermaal vergaderd. Dat is een keer 

minder dan in andere jaren en houdt verband met de coronacrisis. Begin 2020 was het niet mogelijk 

om fysiek te vergaderen en waren de digitale mogelijkheden nog onvoldoende bekend. In de tweede 

helft van het jaar kon wel gebruik gemaakt worden van de digitale mogelijkheden. Een aantal zaken 

die normaal gesproken wel aan de orde komen, konden vanwege de omstandigheden niet doorgaan. 

Daarbij ging het om het overleg met de GMR. Uiteraard is er wel via de mail gecommuniceerd maar 

aan de gewoonte om twee keer per jaar een fysiek overleg met de GMR te hebben, kon geen gevolg 

gegeven worden. De jaarlijkse bespreking met een afvaardiging van de kerkenraad van de HHK kon 

om dezelfde reden geen voortgang hebben. Voorbereidingen van ouderavonden ter ondersteuning 

van de opvoedingstaak van de ouders en bezoeken van informatiebijeenkomsten van de VGS en 

scholing voor bestuurders en toezichthouders bij de VGS zijn allemaal gecanceld. Een veelheid aan 

onderwerpen is tijdens de vergaderingen die wel doorgegaan zijn aan de orde gekomen. Om daarvan 

een indruk te geven, volgen hier een aantal onderwerpen: 

 

1. Identiteitsprofiel versie 2018 

2. Bespreking zelfevaluatie Goed Bestuur waarbij het handelen van zowel bestuur als 

toezichthouders is geëvalueerd 

3. Wijzigingen in de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs 

4. Goedkeuring begroting 2020 en meerjarenbegroting tot 2025 

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 2019 

7. De voorbereiding van de algemene ledenvergadering van 27 oktober 2020 

8. Bespreking van de bevindingen tijdens de schoolbezoeken. Deze waren beperkt tot de 

maanden januari en februari. Sinds maart 2020 zijn er geen schoolbezoeken meer geweest 

i.v.m. de geldende maatregelen 

9. Toezicht en voortgang van peuterspeelzaal Benjamin 

10. Formatieplan 2020 – 2021 
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11. Klachtenregeling 
12. Het bijwonen van de afscheidsavonden van de leerlingen die naar het voortgezet onderwijs 

gaan 

13. Benoeming en ontslag van personeel 

14. Samenwerking met bestuur reformatorische basisschool in Drachten 

15. Overleg met GMR en MT 

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

17. Aanwijzen van een accountant. Op basis van een tweetal offertes is een keuze gemaakt. 

 

In dit jaarverslag wordt op verschillende onderwerpen verder ingegaan.  

 

J. Beens, voorzitter Collectief Bestuur  
 

 

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 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 
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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  

 

 

 

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 
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 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 

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

identiteitsverklaring van de scholen 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 

Bijna 100 % van de kinderen is 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.  

 

Projecten ‐ thema’s met betrekking tot 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 een extra leerkracht kunnen aanstellen die tijdens de gesprekken 
duidelijk blijk gaf van een persoonlijke levensbeschouwelijke identiteit. Voor een periode van twee jaar 

konden we het werken met twee grote groepen leerlingen hierdoor voorkomen. De aanstelling werd mede 

ingegeven doordat we in elk geval voor enkele jaren een man konden toevoegen aan het team op de 

Rehobôthschool dat voornamelijk uit vrouwen bestaat. 

 Dit jaar werkten we ook  mee aan het zij‐instromers‐programma ‘Uurtje voor de klas’, in de hoop dat dit iets 

op mag leveren voor het reformatorisch onderwijs.  

 Bij de jaaropening stonden we stil bij de roeping van aartsvader Abram uit Mesopotamië. God wees hem de 

weg naar het beloofde land Kanaän. In vertrouwen volgde Abram Gods weg en nam hij zijn 

verantwoordelijkheid bij aankomst in het nieuw aangewezen land. Het land waar eens de Messias geboren 

zou worden om Zijn heil te brengen in een door de zonde vervloekte wereld. Hij roept mensen op, om zich 

tot Hem en tot zijn hemels koninkrijk te wenden. Zo dachten we met de leerlingen na over de kernwaarden 
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‘vertrouwen’ en ‘verantwoordelijkheid’. Waarden waar ook wij ons willen laten leiden en die we graag terug 

zien bij de opgroeiende generatie.   

 

 

Maatschappelijke ontwikkelingen‐ coronacrisis 

Wereldwijd werden we opgeschikt door de coronapandemie. Heel direct leidde dit tot schoolsluitingen in de 

periode 6 mrt‐11 mei en daarna van vanaf 16 dec tot 8 feb 2021. De ziekte bracht veel zorgen met zich mee. 

Voor verschillende kinderen en andere bij de scholen betrokkenen kwam er ook droefheid door het overlijden 

van een opa of oma. Het schoolleven onderging een metamorfose van onderwijs in de vertrouwde 

schoolsetting naar les op afstand. Een operatie die veel vroeg van de kinderen, de leerkrachten en zeker ook de 

ouders. Tegelijkertijd ook een periode die de digitalisering in een stroomversnelling bracht. Velen van ons 

hadden niet kunnen vermoeden dat we digitale leerprocessen in zo’n snel tempo zouden kunnen doorlopen.   

 

Veiligheid en vrijheid van onderwijs 

We signaleerden ook in 2020 een toenemende onveiligheid in de samenleving. Het wereldnieuws maar ook de 

actualiteit in eigen land wordt in toenemende mate bepaald door een toename van individualisme en 

onveiligheid. 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.  
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1.5 Dialoog 
 

Belanghebbenden 

 

Met onderstaande organisaties, instellingen of personen is een geregeld overleg of een samenwerkingsovereenkomst. 

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  

Christelijke hogeschool de Driestar en Driestar‐Educatief 

te Gouda 

 

Met de Driestar hogeschool onderhouden we een 

speciale band. Nagenoeg al onze leraren hebben hun 

opleiding op de PABO van de 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                                 Klachtencommissie 
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Mw. I. Pol ‐ ten Hove 

Prins Willem‐Alexanderstraat 51 

8281 CN Genemuiden 

Telefonisch bereikbaar tijdens  

schooltijden: 038‐385 48 47 

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  

Samenwerkingsovereenkomst gemiddelde schoolgrootte als bedoeld in artikel 157 van de Wet op het Primair 

Onderwijs 

Het bestuur heeft een samenwerkingsovereenkomst ‘gemiddelde schoolgrootte’ met de  Vereniging voor Christelijk 

Onderwijs op Reformatorische grondslag in Oost‐Friesland te Drachten, zijnde het bevoegd gezag van de Eben‐

Haëzerschool voor basisonderwijs, Engwerd 1, 9202 AN Drachten. Deze overeenkomst is in werking getreden met 

ingang van 1 augustus 2018 en aangegaan voor een periode van 10 jaar, derhalve tot en met 31 juli 2028. 

Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van de termijn waarvoor deze overeenkomst is aangegaan treden partijen met 

elkaar in overleg over de vraag of, en zo ja onder welke voorwaarden, de samenwerkingsovereenkomst na 31 juli 2028 

zal worden verlengd. 

Inwoning peuterspeelzaal Benjamin 

De aan onze school gelieerde peuterspeelzaal Benjamin heeft per 1 augustus 2020 intrek genomen in een leegstaand 

lokaal van onze Eben‐Haëzerlocatie. Er hebben in 2019 een aantal gebouwaanpassingen plaatsgevonden uit private 

middelen, die deze inwoning mogelijk maken.  

 

 

Klachtenbehandeling 

Op bestuursniveau zijn er in 2020 geen officiële gegronde klachten binnengekomen. Alle andere 

klachten zijn op schoolniveau‐ in de meeste gevallen‐ door leerkrachten 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 
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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.  

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 allemaal direct kwantitatief en meetbaar. In 

navolging van de onderwijspedagoog G. Biesta proberen we inhoud te geven aan de drieslag als het 

gaat over onderwijs en ontwikkeling van kinderen: persoonsvorming, socialisatie en 

kennisontwikkeling. Het onderwijsaanbod op het terrein van kennisontwikkeling 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 doordat onze scholen op cognitief niveau behoren te voldoen aan de 

gestelde kaders in de referentieniveaus van de overheid.  De indeling van de leerteams is gebaseerd 

op bovengenoemde drie ontwikkelingsgebieden.  

 

Vanaf 2018 werd vanuit 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. In 2020 ontvingen we een extra aansporing naar aanleiding van de 

een bezoek van de inspectie van onderwijs en de aanbeveling om hier versneld mee verder te gaan. 

Vanuit samenwerkingsverband werden voorlichtingssessies gegeven over het zogenaamde 

onderwijsresultatenmodel.  We blijven er aan vasthouden dat ons vormingsdoel voorop staat 

waarbij het gaat om een harmonieuze ontwikkeling van hoofd, hart en handen. 
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• 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.  

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 in 2019 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 

 

 

 

Het bestuur en de scholen hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op 

basis daarvan het onderwijs. 
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Het bestuur heeft onderstaande zaken onderzocht en houdt zich stelselmatig op de hoogte van de 

voortgang Het bestuur heeft vastgesteld dat onderstaande zaken op orde zijn. 

 

 

• Hoe verantwoordt het bestuur zich over de onderwijskwaliteit? 

 

 

 

 

In 2020 vond ook een compact onderzoek van de onderwijsinspectie plaats. Het onderzoek had 

betrekking op de domeinen kwaliteitszorg en financiën. Tijdens het onderzoek op 10 november 2020 

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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werd vastgesteld dat er geen indicaties van risico’s zijn bij het bestuur en de onderliggende scholen 

die een regulier vierjaarlijks onderzoek in het schooljaar 2020/2021 noodzakelijk maken.    

 

 

Doelen en resultaten 

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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Grote ontwikkeldoelen van het schoolplan en de leerteams 

Eben‐Haëzer‐ leerteam persoonsvorming  
 

Groot ontwikkeldoel :  

Het leerteam richt zich op activiteiten die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en vorming van leerlingen en 

leerkrachten. Hoe krijgen en houden we leerlingen en leerkrachten zoveel mogelijk in hun kracht? Concreet denken 

we aan de verdere doorvoering en uitbouw van PCM op leerlingniveau met bijbehorende activiteiten. 

Streefbeelden  Behaalde resultaten  

   

Aan het einde van de 

schoolplanperiode kennen we het 

persoonlijk PCM‐profiel van 

leerkrachten en leerlingen en 

kunnen we hiernaar handelen 

2019‐2020 

 Aan het begin van het schooljaar 2019/2020 zijn collega’s met elkaar in 

gesprek gegaan aan de hand van hun PCM profiel. 

PCM is een middel waardoor mensen beter met elkaar leren 

communiceren.https://wij‐leren.nl/zo‐kun‐je‐mij‐bereiken‐PCM.php  

 Een LIO‐stagiaire heeft in het kader van haar afstuderen PCM‐ 

opdrachtkaarten ontwikkeld voor leerlingen. Van elke kleur wordt 1 opdracht 

uitgeprobeerd, gevolgd door evaluatie in 20‐21. 

 Een lid van het leerteam is bereid de PCM ambassadeurstraining te volgen in 

20‐21. Daardoor kan PCM meer verankerd worden in de school.  

 De goede effecten van PCM worden breed erkend en zijn o.a. zichtbaar in het 

recente personeelstevredenheidsonderzoek 2020. Deze uitslag ziet er 

gelukkig een stuk beter uit dan de vorige. 

 

 

 

Aan het einde van de 

schoolplanperiode zijn we 

voldoende toegerust om 

weerbaarheid bij kinderen te 

bevorderen 

2019‐2020 

 De training van Grol Weerbaarheid is dit jaar afgebroken i.v.m. de 

coronacrisis. We beschikken over het boek ‘Ruimte voor jezelf en ruimte 

van de ander’ van Ernst van Grol. We hopen op voortzetting en 

doorontwikkeling in maart 2021 

  https://wij‐leren.nl/theorieboek‐groepsdynamica‐grol‐weerbaarheid.php  

 

Aan het einde van het 

schoolplanperiode staan mensen 

in hun kracht en maken we gebruik 

van een ieders talenten en 

vaardigheden.      

2019‐2020 

 Mensen konden dit jaar kiezen voor een leerteam dat bij hen paste 

 Bij het jaarlijkse gesprek over het taakbeleid komt het gesprek over talenten 

aan de orde 

 

2019‐2020 
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Aan het einde van de 

schoolplanperiode is er een 

systeem opgezet waarbij we 

materialen en werksuccessen 

tussen de scholen wordt gedeeld 

(EHS/RHS)  

 De teams hebben een gezamenlijke scholingsbijeenkomst gevolgd over de 

leerteams. 

 De MR heeft zich ook voorgenomen om te zoeken naar zaken die door de 

team van de scholen gedeeld kunnen worden.  

 

   

Vergaderingen en besprekingen 

geven meer energie door 

toepassing van coöperatieve 

vergadervormen  

2019‐2020 

 We hebben goede ervaringen in het afgelopen jaar. Er wordt nu o.a. gebruik 

gemaakt van het boek ‘Coöperatief vergaderen’ van Dr. Spencer Kagan.  

 Het vergaderen via ‘Teams’ gaf onverwachts ook een nieuwe dimensie.  

 

 

Eben‐Haëzer‐ leerteam onderwijskwaliteit/vakken  
Groot ontwikkeldoel:  

Dit leerteam richt zich specifiek op goed lesgeven, leeractiviteiten en inrichting van de leeromgeving. Hoofddoel: Alle 

kinderen worden aangesproken door de manier van lesgeven, de werkvormen en de leeromgeving en komen 

daarmee optimaal tot leren. Leerkrachten kunnen uitleggen wat hun werkwijze is en waarom. 

 

 

Streefbeelden  Behaalde resultaten  

In 2023 wordt er in groep 3 en 4 

tegemoet gekomen aan het 

speelse leren van het jonge 

schoolkind door passende 

activiteiten als hoekenwerk, 

educatieve en constructieve 

spelletjes, inzet van materialen 

(met Sprongen vooruit) en 

thematisch werken waarbij aan de 

leerdoelen van de groep wordt 

gewerkt. Aan het einde van deze 

periode evalueren we of dit ook 

doorgezet kan worden in de 

bovenbouw, zodat daar ook meer 

aandacht is voor hoofd, hart en 

handen. 

2019‐2020 

 Er is dit jaar in groep 3 geëxperimenteerd met hoekenwerk. Komend 

schooljaar zal het hoekenwerk meer een vaste plek krijgen in het 

weekrooster. Er heeft ook een oriëntatie plaatsgevonden hoe andere scholen 

dit aanpakken.  

 

2019‐2020 
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In 2023 is er voor Engels een 

doorgaande lijn met daarin 

duidelijk beschreven welke doelen 

de kinderen in elke groep moeten 

behalen. Ook wordt er in elke klas 

gewerkt aan de spreekvaardigheid 

van de kinderen door te werken 

van input (woordjes leren, het 

aanleren van korte, veel 

voorkomende Engelse zinnen en 

woordcombinaties) naar output 

(het spreken in het Engels). 

 De coördinator Engels was berekend op een LIO‐stagiaire. Deze periode had 
ze zich toegedacht om met het Engels aan de slag te gaan. De LIO‐stagiaire 

moest door omstandigheden naar een andere groep. Er zijn nu vooral 

materialen besteld, waarmee in het nieuwe schooljaar verder zal worden 

gewerkt. Door de omstandigheden schuift ook dit door naar 2021.  

 

 

In 2023 is er een gedegen afweging 

gemaakt of het adaptieve 

onderwijsplatform Snappet past bij 

de visie van onze school. 

https://nl.snappet.org/  

Snappet is een onderwijsmethode 

waarbij gebruik wordt gemaakt 

van tablets.  

2019‐2020 

 Snappet heeft dit schooljaar vooral zijn nut bewezen tijdens de 
thuiswerkperiode. De leerkrachten konden de leerlingen op de voet volgen.  

Het geven van goede instructies blijft bij Snappet een onverkorte noodzaak. 

Het leerteam heeft een uitgebreid onderzoek gedaan onder de leerkrachten 

en de leerlingen. Besloten is om het volgend jaar met Snappet verder te gaan 

met rekenen vanaf groep 4 en met een pilot voor het vak spelling. Daarvoor 

hebben zich drie collega’s opgegeven. Tijdens de coronaperiode is ook met 

spelling gewerkt. De resultaten zijn goed. We zijn vooral ook benieuwd naar 

de meer bestendige resultaten bij het rekenonderwijs. Dit vanwege het feit 

dat het vak rekenen bij de referentieniveaus duidelijk achterblijft bij de 

andere basisvakken.( zie hoofdstuk resultaten). We hebben nog geen groep 

gehad die de eindtoets gemaakt heeft en Snappet heeft gevolgd.  

De licentie Snappet zal uit de werkdrukgelden betaald worden.  

Eben‐Haëzer‐ identiteit en maatschappelijke voorbereiding  
Groot ontwikkeldoel: 

In dit leerteam gaat het om een meer directe uitwerking van onze missie: Wij geven onderwijs om de leerlingen met 

hun gekregen gaven en talenten te vormen tot zelfstandige, betrouwbare en toegewijde burgers, met het verlangen 

dat zij leven tot Gods eer. 

 

Streefbeelden   Behaalde resultaten 

De notitie burgerschap is actueel; 

gespiegeld aan actualiteit en we 

zijn breed georiënteerd. Het 

document  

burgerschapsactiviteiten is 

verbeterd en aangevuld. 

2019‐2020‐2020 

 Het leerteam heeft een WA‐groep gevormd voor de communicatie. Er zijn 

enkele artikelen uitgewisseld. We proberen vooral de ontwikkelingen vanuit 

het ministerie bij te houden. Burgerschap staat hoog op de agenda van onze 

minister. https://www.rd.nl/meer‐rd/onderwijs/hoogleraar‐onderwijsrecht‐

wet‐burgerschap‐strijdig‐met‐vrijheid‐van‐onderwijs‐1.1673880 Er is nieuwe 

wetgeving in de maak die ons voorzichtig moet maken.  
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Er is een leerlingenraad van circa 5 

kinderen uit groep 7 die een stem 

hebben bij leerling gerelateerde 

activiteiten. 

2019‐2020 

 Graag maken we leerlingen meer betrokken en verantwoordelijk voor alles 

wat zich in en om de school afspeelt. Er zijn mooie voorbeelden van scholen 

die dit aanpakken via een meedenkende groep leerlingen. We oriënteren ons 

momenteel op scholen die iets dergelijks hebben opgezet.  

 

We gebruiken de STAPP‐methode 

en hebben meegedacht in de 

ontwikkeling van media‐

opvoeding. stappmethode.nl/  

2019‐2020 

De meest voor de hand liggende keuze is de STAPP‐methode van Driestar‐

Educatief. Dit is de enige methode die een leerlijn aanbiedt voor groep 1 t/m 8 

en die passend is bij onze identiteit. Vier thema’s komen terug: Films/vlogs‐ 

Reclame‐ Intieme media‐ Cyberpesten 

De lessen lijken goed doordacht. De leskaarten zijn overzichtelijk en de lessen 

zijn voorzien van kant en klare PowerPoints. Collega’s hebben zich georiënteerd 

of gaan zich oriënteren op deze methode door middel van het aanbieden van 

één of meer lessen uit deze methode. Er wordt D.V. 2 september 2021 een 

studiemorgen georganiseerd de STAPP‐methode wordt uitgelegd. We hopen er 

vervolgens mee aan de slag te gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben‐Haëzer‐ leerteam leeromgeving en organisatie 

Groot ontwikkeldoel 

Welke leeromgevingen en organisatievormen kunnen en willen we in het leven roepen om inhoud te geven aan onze 

idealen op het terrein van persoonsvorming, onderwijskwaliteit/vakken, maatschappelijke voorbereiding en identiteit? 

Wat zijn de mogelijkheden om meer zorg  in de klas  te bieden, evt. groepsdoorbrekend  te werken, een klusklas  te 

vormen, plusklasbeleid (voor de onderbouw) door te ontwikkelen? 

 

Streefbeelden  Behaalde resultaten  

Over 4 jaar hebben we beleid 

ontwikkeld voor de plusleerlingen 

in groep 3 en 4. Ook hebben we 

een doorgaande lijn voor pluswerk 

door de hele school. 

2019‐2020 

Er worden nu de nodige materialen ingezet in groep 3 en 4 maar dit gebeurt 

niet echt beleidsmatig. We hopen het nieuwe cursusjaar na te denken over 

pluswerk voor groep 3 en 4. Afgelopen jaar hebben we dit bewust nog niet 

gedaan omdat de leerkracht die de opleiding voor Meer‐ en Hoogbegaafdheid 

heeft gevolgd bij Cedin nog doende is met het schrijven van een voorstel. We 

wachten op de presentatie van haar plannen en kijken dan of er een vervolg aan 

gegeven moet worden binnen het leerteam.  
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We onderzoeken de 

mogelijkheden om te komen tot 

een klusklas voor leerlingen die 

cognitief minder sterk zijn. Bij 

voldoende kansen gaan we met 

een klusklas van start 

2019‐2020 

Het leerteam is in gevorderd stadium met het opstellen van beleid voor een 

klusklas of doe‐klas. Ter voorbereiding heeft een teamlid een 

afstudeerwerkstuk over dit onderwerp uitgevoerd voor de opleiding AD‐PEP. 

Verder heeft het leerteam een bezoek gebracht aan de Eben‐Haëzerschool in 

Nieuw‐Beijerland van waaruit het fenomeen klusklas grote bekendheid heeft 

gekregen. D.V. januari 2021 hopen we met de klusklas te starten. In eerste 

instantie worden betreffende leerlingen twee keer uit de klas worden gehaald 

om creatieve en/of maatschappelijke activiteiten te doen. Zo is er onder andere 

contact met De Meente om bepaalde werkzaamheden door klusklas‐leerlingen 

te laten uitvoeren. 

   

 

 

We starten in cursusjaar 

2019/2020 met meer RT binnen de 

groep. Dit is beter voor het 

zelfbeeld van betrokken kinderen 

en geeft meer rust in de school 

2019‐2020 

We willen nogmaals bij de leerkrachten inventariseren of de behoefte er is om 
meer hulp in de klas te laten plaatsvinden. Deze respons bepaalt welke acties er 
ondernomen moeten worden.  

 

Schoolbezoek/audit Berséba  Onze school heeft nog geen audit vanuit Berséba gehad. Het bezoek aan de 

Ronde Maat in Rijssen, samen met de Timotheüsschool uit Lelystad, is 

uitgesteld i.v.m. de coronacrisis.  

   

 

 

Rehôboth: leerteam persoonsvorming  
 

Groot ontwikkeldoel :  

Het leerteam richt zich op activiteiten die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en vorming van leerlingen en 

leerkrachten. Hoe krijgen en houden we leerlingen en leerkrachten zoveel mogelijk in hun kracht?  

Streefbeelden  Behaalde resultaten  

   

Groepsdynamica: We hebben een 

doorgaande lijn groep 1‐8 in 

activiteiten rond groepsdynamica. 

We geven hier extra aandacht aan 

na de vakanties 

2019‐2020 

Er is gewerkt aan een opzet voor een doorgaande lijn groepsvorming. Een lijst 
met uit te voeren activiteiten per jaargroep is in ontwikkeling.  

 

2019‐2020 
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We hebben een gedifferentieerd 

huiswerkbeleid. Kinderen 

beheersen de daarbij behorende 

vaardigheden om tot leren te 

komen. 

In het leerteam hebben is een voorstel van het huiswerkbeleid en een 

document met huiswerktips gemaakt. Beide documenten zijn ter inzage naar 

alle leerkrachten verstuurd met het verzoek om aanvullingen.  

 

Twee keer per jaar voeren we 

kindgesprekken met de kinderen 

van groep 4 t/m 8 om doelen te 

stellen over de nieuwe periode. 

We hebben onderzocht of we dit 

uitbreiden naar ouder‐kind‐

leerkracht gesprek aan het begin 

van het jaar.     

2019‐2020 

Na de herfstvakantie 2020 hopen we een enquête onder de 

leerkrachten/ouders verspreiden wat we kunnen verbeteren m.b.t. het contact 

met kinderen en ouders. Kindgesprekken lopen al en hier zijn we tevreden over 

 

 

Elk jaar wordt de Zien! Vragenlijst 

ingevuld en we weten hoe we dit 

functioneel in moeten zetten. 

2019‐2020 

De vragenlijst van ZIEN! wordt ieder jaar ingevuld om beter zicht te krijgen op 
de sociaal‐emotionele ontwikkeling van kinderen. Er worden ook aanbevelingen 
gedaan hoe we de ontwikkeling kunnen bevorderen. We willen als team leren 
om dit effectiever te gebruiken.  

 

We kunnen collega’s in opleiding 

en startende collega’s goed 

opleiden volgens het curriculum 

van de hogeschool. Team‐

hogeschool‐ student staat met 

elkaar in verbinding. 

2019‐2020 

We willen met alle collega’s de cursus voor werkplekbegeleider (voorheen 
mentorplus) volgen Het is de bedoeling om als team deze cursus te volgen in 
20‐21 of 21‐22. Eén van de teamleden is dit jaar gestart met de opleiding 
schoolopleider. Een schoolopleider is persoonlijk begeleider van studenten op 
soms meerdere scholen tegelijk.  

 

Rehôboth ‐ leerteam onderwijskwaliteit/vakken  
Groot ontwikkeldoel:  

Dit leerteam richt zich specifiek op goed lesgeven, leeractiviteiten en inrichting van de leeromgeving. Hoofddoel: Alle 

kinderen worden aangesproken door de manier van lesgeven, de werkvormen en de leeromgeving en komen 

daarmee optimaal tot leren. Leerkrachten kunnen uitleggen wat hun werkwijze is en waarom. 

 

 

Streefbeelden  Behaalde resultaten  

2019‐2020 
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In groep 1 en 2 wordt gewerkt met 

een rijke leeromgeving. Het hiaat 

tussen de ontwikkelingsgerichte 

opzet in groep 1 en 2 en de 

programmagerichte opzet in groep 

3 is verkleind. We hebben ons 

georiënteerd op een manier 

waarop de rijke leeromgeving in 

een doorgaande lijn kan worden 

aangeboden in de middenbouw en 

bovenbouw. 

Dit onderwerp is nog in de fase van oriëntatie    

 

We oriënteren ons op een nieuwe 

methode Godsdienstonderwijs van 

groep 1‐8 en rekenen voor groep 

3‐8. Dit omdat deze methodes 

verouderd zijn en niet meer 

worden geactualiseerd. 

2019‐2020 

De nu gebruikte methode voor godsdienstonderwijs is Hoor het Woord. De 

methode is op te splitsen in een gedeelte voor groep 1‐2, groep 3‐6 en groep 7‐

8. Er is onvrede over de opzet en de gehanteerde roosters. Voor groep 1‐2 en 7‐

8 is dit grotendeels opgelost.  

 

Op onze school wordt gewerkt met 

het Expliciete Directe 

Instructiemodel (EDI). We 

bezinnen ons op de vraag hoe we 

EDI verder gaan vormgeven Wij 

zetten coöperatieve werkvormen 

in de school in, passend bij EDI. Per 

groep hebben we een aantal 

werkvormen aangeleerd 

(doorgaande lijn), zodat we daarop 

voortbouwen in de hogere 

groepen.  

2019‐2020 

Het leerteam wil graag een expert op dit terrein uitnodigen om te bezien welke 

vervolgstappen we kunnen maken. Voor nu proberen we te borgen wat er 

bereikt is. Dit heeft t.g.v. corona niet plaatsgevonden.  

 

 

 

We werken vanuit de 

uitgangspunten van HGW en 

hanteren het Zwols model. Dit 

laatste model is herijkt en de 

bouwstenen worden ieder jaar 

gebruikt bij de collegiale 

consultatie.  

We hebben onderzocht in 

hoeverre we het Zwols model 

beheersen en we houden dit 

samen met HGW actueel onder het 

team. Het is een uitdaging om te 

kijken naar een werkwijze waarin 

2019‐2020  

Jarenlang hebben we de mappen van het zogenaamde Zwols Model gebruikt. 

Deze zijn ontwikkeld binnen het samenwerkingsverband regio Zwolle in de jaren 

’90 van de vorige eeuw. Ze zijn de laatste jaren steeds meer in onbruik geraakt. 

Het Zwols model wordt niet meer geüpdatet. De inhoud is mooi opgeslagen op 

een website: http://www.zwols‐model.nl/ Hetzelfde geldt voor het zogenaamde 

handelingsgerichte werken met haar zeven uitgangspunten. Veel van deze 

theorieën zien we terug in de EDI‐theorie. Het leerteam hoopt in deze 

schoolplanperiode tot een besluit te komen in hoeverre we nog elementen uit 

het Zwols Model en uit HGW blijven gebruiken.  
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HGW, Zwols model en EDI samen 

opgaan. 

 

 

 

 

 

Rehôboth‐ identiteit en maatschappelijke voorbereiding‐ 

leeromgeving en organisatie      
Groot ontwikkeldoel: 

In dit leerteam gaat het om een meer directe uitwerking van onze missie: Wij geven onderwijs om de leerlingen met 

hun gekregen gaven en talenten te vormen tot zelfstandige, betrouwbare en toegewijde burgers, met het verlangen 

dat zij leven tot Gods eer. 

 

Streefbeelden   Behaalde resultaten 

We werken met een methode, 

waarin we jaarlijks 3‐4 keer extra 

aandacht besteden aan media‐

opvoeding. Door middel van een 

brief houden we ouders op de 

hoogte, waardoor ook thuis het 

gesprek kan worden aangegaan.  

Verder willen we ook avonden 

organiseren waarbij ouders 

betrokken worden.  

2019‐2020‐2020 

 Ook de Rehobôthschool komt uit bij de STAPP‐methode van Driestar‐

Educatief. Dit is de enige methode die een leerlijn aanbiedt voor groep 1 t/m 

8 en die passend is bij onze identiteit. Er wordt D.V. 2 september 2021 een 

studiemorgen georganiseerd de STAPP‐methode wordt uitgelegd. We hopen 

er vervolgens mee aan de slag te gaan. 

 

 Voor groep 7 is een ouderavond afgesproken met ouders en kinderen voor 

het nieuwe cursusjaar.  

 

We hebben ons document 

burgerschap, met daarin het 

activiteitenoverzicht, aangepast 

naar het nieuwe curriculum. We 

doen jaarlijks minimaal 2 

burgerschapsactiviteiten per 

jaargroep. De kinderen hebben 

kennis gemaakt met 

andersdenkenden/wereldgodsdien

sten.  

2019‐2020 

Er is een overzicht gemaakt van de ons bekende en uit te voeren activiteiten. 

Verdere ontwikkeling is dit jaar niet direct op gang gekomen. 

   

2019‐2020 
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Aan het begin van het kalenderjaar 

hebben we een Bijbelse 

themaweek. Daarbij is het thema 

een combinatie van de 

kernwaarden van onze school en 

bijpassend Bijbels thema. 

Het schooljaar 20‐21 werd geopend met het Bijbelverhaal over Zacheüs. Hier 

volgden een aantal Bijbelverhalen met verwerking op rondom de kernwaarde 

‘openheid’.   Hoe gaan we op een open en eerlijke manier met elkaar om?  

 

We werken met de leerlijnen van 

Kader voor Ontwikkeling. Het team 

kan meer‐ en hoogbegaafde 

leerlingen signaleren. Daarnaast 

werken we met compacte 

leerlijnen. 

2019‐2020 

 Er is een protocol Meer‐ en Hoogbegaafdheid.(MHB) Vandaar uit wordt 

gewerkt met een Kader voor ontwikkeling. De lijnen en de doelen zijn 

gekoppeld aan de plusklasleerlingen.  

 Voor de onderbouw zijn de aanwezige verrijkings‐en verdiepingsmaterialen 

in kaart gebracht.  

 In een volgend schooljaar willen we met een signaleringslijst gaan werken in 

de onderbouw voor MHB 

Schoolbezoek/audit Berséba   Onze school heeft nog geen audit vanuit Berséba gehad. We ontvingen dit jaar 

een delegatie van de Banisschool uit Rijssen van de Maarten Lutherschool uit 

Urk in kader van collegiale consultatie vanuit Berséba. 

 

 

Onderwijsresultaten 

Onze scholen haalden beiden een voldoende resultaat op de eindtoets van 2019: boven de 

ondergrens. 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. De Rehobôthschool nam voor 

de eerste keer aan de IEP‐toets deel. De Eben‐Haëzerschool is voornemens om ook de IEP‐toets af te 

nemen.  Zie verder: www.scholenopdekaart.nl  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
  Eben-Haëzerschool                                 Rehobôthschool  
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Inspectie 

‘Op 10 november 2020 hebben wij een compacte variant van het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd 

bij de Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te 

Genemuiden. 

De vereniging zou voor 1 augustus 2021 in aanmerking komen voor een regulier vierjaarlijks 

onderzoek bestuur en scholen. Vanwege COVID‐19 hebben we echter het aantal reguliere 

vierjaarlijkse onderzoeken op locatie beperkt. Op basis van een analyse van de beschikbare 

informatie hebben we het onderzoek bij de vereniging 

beperkt tot een prestatieanalyse en een gesprek met het bestuur. Tijdens het gesprek heeft het 

bestuur toegelicht hoe de onderwijskwaliteit op de scholen wordt gevolgd en indien nodig wordt 

verbeterd. Daarnaast hebben wij met het bestuur gekeken naar de actuele ontwikkelingen van het 

onderwijs op de scholen. Verder 

spraken we over hoe het bestuur de afgelopen periode heeft ervaren en hoe het verzorgen van 

afstandsonderwijs en de (gedeeltelijke) terugkeer van de leerlingen is gegaan. Ten slotte is ook de 

financiële 

situatie van het bestuur aan de orde geweest. 

 

Conclusie 

Tijdens het onderzoek hebben we samen met het bestuur geconcludeerd dat er geen indicaties van 

risico’s zijn bij het bestuur en de onderliggende scholen die een regulier vierjaarlijks onderzoek in het 

schooljaar 2020/2021 noodzakelijk maken. Het regulier vierjaarlijks onderzoek zal daarom op een 

later tijdstip plaatsvinden, in principe in schooljaar 2021/2022 of 2022/2023.’  

 

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  

 

Visitatie 

Er hebben geen bestuurlijke visitaties plaatsgevonden. Binnen ons samenwerkingsverband Berséba 

worden schoolvisitaties gehouden in de regio Noordoost sinds 2018. Onze scholen staan daarvoor op 

de planning 2021.  

 

 

 

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? 
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• 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 2020 bedragen van € 126.325 (Eben‐Haëzerschool) en € 127.067 

(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.  
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2.3 Personeel en professionalisering 
 

Doelen en resultaten 

Het professionaliseringplan van de reformatorische basisscholen te Genemuiden is een uitwerking 

van hoofdstuk 9 van de CAO‐PO. 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. 

 

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 
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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 2020 

 

Teamscholing 

 Op beide scholen is een start gemaakt met het werken in leerteams. Daarvoor werd een plenaire 

studiemiddag o.l.v. Both &de Bruijn georganiseerd. In het bovenstaande  is een verantwoording 

geschreven van de in 2020 door de leerteams ondernomen leer‐ en 

schoolontwikkelingsactiviteiten.  

 Op de Eben‐Haëzerschool werd een vervolg PCM‐training gevolgd onder leiding van Jelte van der 

Kooij. Het doel: inzetten van PCM in de klas.  

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

leeromgeving. 

 Gedurende twee morgens werden in gezamenlijkheid de leerresultaten doorgesproken met het 

analysemodel en werden nieuwe leerdoelen opgesteld.  

 Alle teamleden verdiepten zich  t.g.v. de coronacrisis in meerdere of mindere mate in het 

afstandsonderwijs.  

  

Individuele scholing 

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

 Een groep van Eben‐Haëzer‐collega’s volgde de Snappet‐training.  www.snappet.nl  Dit ging om 

de groep leerkrachten uit groep 4 t/m 8 die niet bij de pilot betrokken waren.  

 De teamleiders van de Eben‐Haëzerschool zijn gestart met de module van de opleiding 

Middenmanagement bij Penta Nova   

 De directeur volgde een leergang ‘ondernemen in het onderwijs’ bij Dyade voor de 

professionaliserings‐thema’s ‘Toekomstgericht onderwijs’ en ‘Leiding geven aan verandering’ 

 Het MT met de IB‐ers verdiepten zich in het onderwijsresultatenmodel n.a.v. de 

referentieniveaus. Dit was het begin een proces waarbij geleidelijk aan het hele team betrokken 

zal zijn.   

 Op beide scholen is een voldoende aantal BHV‐ers. De bijscholing is doorgeschoven naar 2021 

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

 

 

Leren van elkaar  

 Leerkrachten legden in 2020 geen lesbezoek bij elkaar af : coco = collegiale consultatie  
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 Bij meerdere leerkrachten werden filmopnames gemaakt in het kader van SVIB of leren van 

elkaar 

 

 

 

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 2020 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 

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.   

   

 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 
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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. 

 

 

De extra ontvangen middelen werkdrukverlaging PO zijn alsvolgt ingezet:  

 

- Eben‐Haëzerschool – vanwege een onvervulbare vacature in een extra te vormen groep is 

aan enkele collega’s een overwerktijdfactor toegekend  

- Eben‐Haëzerschool: hier is een tijdelijk groep 0 gevormd om te grote kleutergroepen te 

voorkomen  

- Rehobôthschool: er is een extra groep gevormd die financieel gunstig gedeeltelijk bezet kon 

worden door een student die de duale opleiding volgt.  
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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 (Rehobôthschool)  

 

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 
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 Leraren bezoek elkaar in het kader van collegiale consultatie  

 

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 40 jaar oude Rehobôthschool‐

gebouw omstreeks 2024 door de gemeente een upgrade krijgt. We denken daarbij aan de 

vervanging van 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 zowel het gebouw van de  Eben‐Haëzerschool als dat van de Rehobôthschool 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 2020 zijn op de Eben‐Haëzerschool alle onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd die 

vermeld stonden in de meerjarenonderhoudssplanning. Op de Rehobôthschool is dat niet 

het geval. Vervanging van ramen en kozijnen  heeft niet plaatsgevonden omdat deze 

vervanging staat plaats te vinden bij de upgrading medio 2024. Vervanging van de Cv‐

installatie heeft niet plaatsgevonden omdat deze installatie nog steeds werkt.  

 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 beide scholen heeft vervanging van de noodverlichting plaatsgevonden.  

   

Ontwikkelingen 

We zijn betrokken geweest bij de opstelling van het een nieuw Integraal Huisvestingsplan vanaf 

2020. Het toewerken naar meer energie‐neutrale gebouwen loopt daar als een rode draad 

doorheen. Ook wij hopen daar onze bijdrage aan te leveren. De eerste grote kans die zich hierbij 

voordoet is de ‘upgrading’ van het Rehobothgebouw medio 2024. In 2021 is het MJOP aan de beurt 

voor bijstelling na een inspectie van de gebouwen.  
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2.5 Financieel beleid 
 

Doelen en resultaten 

Het  doel  van  de  vereniging  is  om  de  huidige  onderwijskwaliteit  te  behouden  en  zo mogelijk  te 

verbeteren.  In  het  hoofdstuk  ‘onderwijs’  zijn  de  verschillende  doelen,  zoals  geformuleerd  in  het 

schoolplan  reeds benoemd.  In de begroting  zijn deze uitgangspunten altijd de  leidraad.  Indien de 

gewenste  invulling hiervan binnen de begroting niet passend  is, wordt nagegaan waar de  inzet van 

middelen kan worden verminderd, echter zonder daarbij al  teveel afbreuk  te hoeven doen aan de 

doelstelling. De redenatie is derhalve altijd; doelstelling – financieel wenselijk. 

 

Treasury 

In 2020 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden  in risicodragend kapitaal. Er zijn 

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

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

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

voorgedaan. 

 

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

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

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

tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken 

zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de regeling. Daarnaast is in dit statuut 

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

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

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

gegarandeerd te zijn. 

 

Coronacrisis 

Vanwege de corona‐crisis heeft de school extra kosten gemaakt. Met name de schoonmaakkosten zijn 

toegenomen. Anderzijds zijn er lagere kosten voor schoolreizen zichtbaar. 

 

De coronacrisis heeft geen impact gehad op de meerjarenbegroting van 2021‐2025. 

 

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. Hieromtrent 

heeft geen afzonderlijk besluit van het bestuur plaatsgevonden. 

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

waarbij  de  directie  samen met  een  externe  adviseur  van  VGS  de  ontwikkeling  van  de  financiële 
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prestaties monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur. De basis 

voor  de  verantwoording  wordt,  naast  de  realisatie,  gevormd  door  de  meerjarenbegroting  die 

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

wordt  voorgelegd.  In  deze  meerjarenbegroting  worden  zo  veel  als  mogelijk  financiële  risico’s 

onderkent en wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn. 

 

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

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

betrouwbaarheid  van  informatie  gewaarborgd.  Tussen  het  bestuur  en  haar  administratieve 

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

 

Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

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

van de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke onzekerheid 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  schoolspecifiek  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.  

 

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. 

Hiervoor is jaarlijks voldoende budget beschikbaar.  

 

De vereniging  is aangesloten bij het PF (participatiefonds). Door modernisering van het PF wordt er 

toekomstig een hogere bijdrage van het schoolbestuur gevraagd  in het geval van werkloosheid na 

ontslag. In beginsel bedraagt de bijdrage 50% van de kosten.  
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Ook  als  het  gaat  om  huisvesting  bestaat  er  een  risico  op  onverwachte  lasten.  Aandachtspunt 

hierbinnen is dat vanaf 2023 dient de voorziening groot onderhoud volgens een andere systematiek 

opgebouwd  dient  te  worden.  De  voorziening  groot  onderhoud  zal  bepaald moeten  worden  per 

onderhoudscomponent én zal op een beleidsrijke manier moeten worden bepaald. Het effect van deze 

andere systematiek is meestal dat dit zorgt voor een substantiële hogere benodigde voorziening groot 

onderhoud. Dit heeft dan een rechtstreeks effect op het eigen vermogen.  

Verder  wordt  qua  huisvesting  onderzocht  of  de  scholen  komende  jaren  samengevoegd  kunnen 

worden in één gebouw. Met het dalende leerlingaantal wordt het onderhouden van twee gebouwen 

kostbaarder. Besluitvorming gebeurt in samenwerking met de gemeente.  

 

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. 

 

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

rondom de 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 onzekere factor of er in  slagen de huidige 

achterban blijvend aan onze scholen te binden 

 

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  combinatie  met  de  nieuwe 

signaleringswaarde is dit echter hoog. Daarom is begin 2021 een vermogensanalyse opgesteld waarin 

risico’s op hoofdlijnen  in  kaart  zijn  gebracht  en beoordeeld  is  hoeveel  vermogen onze  vereniging 

beschikbaar moet houden voor eventuele risico’s. Eerste conclusie  is dat een weerstandsvermogen 

van 8%  voldoende  is  voor de  standaard  risico’s. Wanneer  gespaard moet worden  voor  specifieke 

uitgaven  (zoals  nieuwbouw)  zal  dit  extra  gespaard  moeten  worden.  Bij  de  toelichting  van  de 

reservepositie wordt hier verder op ingegaan. 

 

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 speelt hierin een belangrijke rol. Het effect van een dalend leerlingaantal of een 

uit de pas lopend kostenpatroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting aanpassingen 

doorgerekend worden.  

 

De hierboven beschreven risicobeheersings‐ en controlesystemen zijn het afgelopen jaar toereikend 

geweest. Er zijn geen belangrijke risico’s opgetreden die de continuïteit van de organisatie in gevaar 

hebben gebracht. Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren.  
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Realisatie staat van baten en lasten en balans 
 

Staat van baten en lasten 
   

Realisatie 2019 
 

Realisatie 2020    Begroting 2020   
 

   
x € 1.000 

 
x € 1.000    x € 1.000    Verschil 

Baten 
 

 

 

         
Rijksbijdragen 

 
2.615 

 
2.626    2.522    104 

Overige overheidsbijdragen 
 

‐ 
 

2    ‐    2 

Overige baten 
 

68 
 

47    61    ‐14 

Totaal baten 
 

2.684 
 

2.675    2.583    92 

 

 
 
 

         

Lasten 
 

 
 

         

Personele lasten 
 

2.170 
 

2.292    2.122    171 

Afschrijvingen 
 

82 
 

94    84    10 

Huisvestingslasten 
 

139 
 

141    129    12 

Leermiddelen 
 

132 
 

142    129    13 

Overige instellingslasten 
 

116 
 

110    117    ‐7 

Totaal lasten 
 

2.639 
 

2.779    2.580    199 

 

 
 
 

         

Nettoresultaat 
 

45 
 

‐104    3    ‐107 

 

 
 
 

         

Bestemmingsreserve 
 

‐93 
 

93    ‐    93  
 
 

         

Genormaliseerd resultaat 
 

‐49 
 

‐11    3    ‐14 

 

 
 
 

         

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

Hieronder is de verdeling van het totale resultaat weergegeven.   

                 

    Realisatie 2019    Realisatie 2020    Begroting 2020    Verschil 

Rehobôthschool    36.057    ‐50.141    ‐7.962    ‐42.179 

Eben‐Haëzerschool    2.133    ‐63.358    10.838    ‐74.196 

Vereniging    6.319    9.084    ‐    9.084 

Totaal    44.509    ‐104.414    2.876    ‐107.290 

 

Algemeen 

Een belangrijke ontwikkeling die invloed heeft op de exploitatie van 2020 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, waarin diverse verhogingen van salarissen waren opgenomen. 

De afspraken in deze cao hebben substantiële consequenties op de jaarresultaten 2019 en 2020. De 

opbrengsten om deze hogere salarissen te kunnen doen zijn namelijk grotendeels in 2019 ontvangen 

terwijl de lasten in 2020 zijn gemaakt. Het matchen van deze opbrengsten en kosten is vanwege wet 

en regelgeving niet mogelijk gebleken. Het effect hierdoor is geweest dat het resultaat van 2019 een 

veel hogere realisatie laat zien, welke als tekort in het verslagjaar 2020 weer terugkomt. Dit is zichtbaar 

in het netto resultaat.  

 

De regels ‘bestemmingsreserve’ en de regel ‘genormaliseerd resultaat’ laten zien wat de correctie voor 

beide jaren is geweest en wat de resultaten zouden zijn geweest als de baten gematcht hadden kunnen 
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worden met  de  daarbij  behorende  kosten.  Het  genormaliseerde  resultaat  kan  het  beste worden 

vergeleken met de begroting.  

 

Het  verschil  in  realisatie  2020  ten  opzichte  van  2019    is  beperkt.  De  scholen  hebben wat  extra 

rijksbijdragen ontvangen, maar hier staan ook wat hogere lasten tegenover. Overige uitgaven verlopen 

redleijk conform eerdere jaren.  

Wat  betreft  het  verschil  tussen  de  realisatie  en  begroting  2020    is  het  effect  van  de  eenmalige 

uitkeringen in de loonkosten betreffende de nieuwe cao circa 93.000 euro. Daarnaast is in de begroting 

vanuit gegaan dat gestegen loonkosten en gestegen pensioenpremies worden gecompenseerd in de 

indexatie van de bekostiging. De loonkosten laten als gevolg hiervan een vergelijkbare overschrijding 

zien. 

 

Nadere toelichting 

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 104.000 euro. Dit is voor 87.000 euro toe te 

wijzen aan indexaties in verband met gestegen lonen en gestegen sociale lasten. Daarnaast wijkt de 

bijdrage Passend onderwijs af vanwege een extra uitkering van het samenwerkingsverband welke in 

december is ontvangen (25.000 euro). Tegenover de extra inkomsten staat dat in de bekostiging 9.000 

euro is verrekend naar het speciaal onderwijs.  

 

Vanuit de gemeente is 1.500 euro ontvangen voor verkeerseducatie, dit is niet begroot. 

 

De overige baten komen wat  lager uit dan begroot. De begrote baten voor de  schoolreis  zijn niet 

ontvangen  omdat  dit  als  gevolg  van  corona  niet  door  kon  gaan. Hier  staan  dus  ook  geen  lasten 

tegenover.  

 

De personele lasten komen op totaalniveau 171.000 euro hoger uit dan begroot. Voor 175.000 euro 

heeft dit betrekking op hogere loonkosten, de overige personele lasten zijn iets lager uitgekomen dan 

begroot. 

 

De overschrijding op de loonkosten kent de volgende verklaringen:  

o Voor 121.000 euro wordt dit  verklaard  vanwege de CAO wijziging  (betaling 2020 wat nog 

betrekking had op 2019),  gestegen  lonen en  verschil  in  sociale  lasten/premies. Hier  staan 

grotendeels hogere rijksbijdragen tegenover. 

o In  2020  is  bijna  0,8  fte  meer  ingezet  dan  begroot.  Dit  betreft  vrijwel  geheel  inzet  van 

leerkrachten. Deze extra inzet heeft tot een stijging van de loonkosten van circa 54.000 euro 

geleid. 

o In de begroting is budget gereserveerd voor de kosten van vervanging. Uiteindelijk is hier 4.000 

euro minder aan besteed dan begroot. 

o Er  is wat meer besteed aan  (cao‐gebonden)  jubileauitkeringen. Deze  lasten zijn 4.000 euro 

hoger dan begroot. 
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Het  verschil  op  de  overige  personele  lasten  heeft  te  maken  met  correcties  op  de  personele 

voorzieningen. Overige uitgaven  laten diverse verschuivingen zien maar blijven per saldo binnen de 

begroting. 

 

De afschrijvingen komen hoger uit dan begroot doordat er wat meer is geïnvesteerd (zie toelichting 

balans) en als gevolg van een aantal desinvesteringen. 

 

Binnen de huisvestingslasten is een overschrijding gerealiseerd van circa 12.000 euro. Onder andere 

hogere kosten in verband met de corona maatregelen zijn hier de oorzaak van 7.500 euro). Daarnaast 

is sprake van hogere energielasten. 

 

Bij de leermiddelen is een nadelig resultaat zichtbaar van circa 13.000 euro. Dit is toe te schrijven aan 

extra besteding op het  gebied  van  computer‐ en  licentiekosten  (11.000 euro). Overige  verschillen 

hebben betrekking op het onderwijsleerpakket.  

 

De  overige  instellingslasten  laten  een  besparing  zien  van  7.000  euro. De  private  uitgaven  van  de 

vereniging  zijn  ruim 12.000  euro  lager uitgekomen dan begroot. De  scholen hebben daarentegen 

12.000 euro meer besteed aan administratie‐ en beheerslasten en 4.000 euro aan de aanschaf van 

klein inventaris. Hier staat tegenover dat er fors minder is besteed aan leerlinggebonden activiteiten 

waar tevens geen ouderbijdragen voor zijn gevraagd.  
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Balans 
Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren. 

ACTIVA    Ultimo 2020    Ultimo 2019    Ultimo 2018 

    x € 1.000    x € 1.000    x € 1.000 

             
Materiële vaste activa                  592                   605                  446  

Financiële vaste activa                   17                    26                    11  

Totaal vaste activa                 610                  632                  456  

             

Vorderingen                  168                   153                  141  

Liquide middelen                  907                1.001                1.098  

Totaal vlottende activa              1.075               1.153               1.239  

             
Totaal activa               1.685                1.785                1.696  

             
PASSIVA    Ultimo 2020    Ultimo 2019    Ultimo 2018 

    x € 1.000    x € 1.000    x € 1.000 

             
Algemene reserve                  947                   969                1.029  

Bestemmingsreserves publiek                   57                   148                    50  

Bestemmingsreserves privaat                  136                   127                  121  

Eigen vermogen              1.140               1.244               1.199  

   
 

 
 
 
 

Voorzieningen                  322                   265                  313  

Kortlopende schulden                223                 276                183  
     

Totaal passiva             1.685              1.785              1.696  

 

In 2020 is er voor bijna 81.000 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is een bedrag van 

68.000 euro. Er is in 2020 een bedrag van 90.000 euro afgeschreven en 4.000 euro gedesinvesteerd 

waardoor de boekwaarde van de activa is gedaald. 

 

De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 

 

Inventaris en apparatuur  44.000 euro  Touchscreens, verlichting, apparatuur 

ICT  27.500 euro  Lifebooks, server, wifi 

Leermiddelen  5.000 euro  Stapp, leesboeken, klusklas, rekenmachines 

Overige mva  4.300 euro  Hekwerk 

Totaal  80.800 euro 

 

De investeringen binnen het inventaris en apparatuur zijn 18.000 euro hoger uitgekomen dan begroot, 

met  name  door  extra  aanschaf  van  touchscreens.  De  ICT  investeringen  zijn  conform  begroting 

gerealiseerd, de leermiddelen zijn deels uitgesteld. De investering in het hekwerk is extra ten opzichte 

van de begroting.  

 

De reserves zijn met circa 104.000 euro gedaald wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. 

Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke (school) en private (vereniging) 
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reserves.  Het  tekort  dat  dit  jaar  is  ontstaan  in  het  resultaat  door  de  verwerking  van  de  cao  is 

verminderd op de in 2019 gevormde bestemmingsreserve. 

 

De voorzieningen zijn met 58.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 66.500 euro 

gedoteerd en bijna 7.500 euro onttrokken (met name vloerbedekking). Daarnaast is er op basis van 

het personeelsbestand 1.400 euro vrijgevallen uit de voorziening jubileumuitkering. 

 

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  2019  2020  2021  2022  2023  2024 

Onderbouw totaal  214  204  206  193  190  194 
Bovenbouw totaal  246  230  228  228  212  209 
Totaal  460  434  434  421  402  403 
 

 

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

jaren zien. Het leerlingaantal is afgelopen jaren geleidelijk afgenomen. Ook de komende jaren wordt 

een lichte daling verwacht. Met name op de Rehobôthschool is de afgelopen jaren qua leerlingaantal 

gedaald en wordt een verdere daling  richting 190  leerlingen verwacht. De Eben‐Haëzerschool  laat 

komende jaren een leerlingaantal rond de 220 zien. 

 

FTE 
 

Functiecategorie  2019  2020  2021  2022  2023  2024 

Directie  2,03  2,03  2,03  2,03  2,03  2,03 
Leerkracht  24,32  23,40  21,88  20,20  19,60  19,60 
Onderwijsondersteunend personeel  3,47  3,95  4,47  4,15  4,15  4,15 
Schoonmaak  1,47  1,47  1,47  1,47  1,47  1,47 
Vervanging eigen rekening  0,75  0,93  1,05  1,05  1,05  1,05 
Totaal  32,05  31,78  30,90  28,90  28,30  28,30 

 

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

jaren. Met de daling van het  leerlingaantal wordt tevens gerekend met een daling van de formatie. 



46 
 

Hoewel er voldoende vermogen beschikbaar is, is onvermijdelijk dat met een dalend leerlingaantal ook 

het aantal groepen af moet nemen. Voor de Rehobôthschool is rekening gehouden met een teruggang 

naar 9 groepen per schooljaar 2021/22. Op  langere  termijn wordt uitgegaan van  teruggang naar 8 

groepen wat past bij het dan geldende leerlingaantal.  

In  bovenstaande  inzet  is  nog  geen  rekening  gehouden  met  inzet  behorend  bij  het  Nationaal 

Programma Onderwijs. In 2021 worden hier aanvullende plannen voor beschreven.  

 

Staat van baten en lasten  
 
   

Realisatie    Begroting    Begroting    Begroting    
2020    2021    2022    2023    

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

Baten                 
Rijksbijdragen                  2.626                   2.520                       2.454                   2.424  

Overige overheidsbijdragen                        2                       ‐                           ‐                       ‐  

Overige baten                      47                       55                           53                       50  

Totaal baten                  2.675                   2.575                       2.507                   2.474  

   
             

Lasten   
             

Personele lasten                  2.292                   2.169                       2.107                   2.097  

Afschrijvingen                      94                       86                           85                       78  

Huisvestingslasten                     141                      132                         132                      132  

Leermiddelen                     142                      135                         139                      135  

Overige instellingslasten                   110                      122                         122                      122  

Totaal lasten                2.779                   2.644                       2.584                   2.562  
             

Nettoresultaat                   ‐104                      ‐69                          ‐77                      ‐88  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Genormaliseerd resultaat 
 

                  ‐11  
 

                 ‐69  
 

                    ‐77  
 

                 ‐88  

 

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 negatieve resultaten zien. De financiële buffers die in de loop der 

jaren  zijn  opgebouwd  bieden  hier  voldoende  ruimte  voor.  Bovendien  blijkt  de  oorspronkelijke 

bestuursnorm  van  25%  weerstandsvermogen  te  ruim  ten  opzichte  van  de  nieuw  geldende 

signaleringswaarde. Hierdoor zijn negatieve toekomstige resultaten verantwoord en kan de daling van 

het leerlingaantal geleidelijk opgevangen worden.  
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Balans  
 

ACTIVA    Ultimo 2020    Ultimo 2021    Ultimo 2022    Ultimo 2023 

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

                 
Materiële vaste activa    592    515    487    485 
Financiële vaste activa    17    26    26    26 

Totaal vaste activa    610    542    513    511 

                 
Vorderingen    168    178    178    178 
Liquide middelen    907    905    887    775 

Totaal vlottende activa    1.075    1.083    1.065    953 

                 
Totaal activa    1.685    1.624    1.579    1.464 

                 
                 

PASSIVA    Ultimo 2020    Ultimo 2021    Ultimo 2022    Ultimo 2023 

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

                 
Algemene reserve    947    851    773    684 
Best. reserve publiek    57    55    55    55 
Best. reserve privaat    136    128    129    130 

Eigen vermogen    1.140    1.033    957    868 

   
             

Voorzieningen    322    371    402    376 
Kortlopende schulden    223    220    220    220 

             

Totaal passiva  1.685    1.624    1.579    1.464 

 

Bovenstaande  tabel  toont de balans over 2020 en de  jaren hierop volgend. De balans van 2020  is 

gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2021 zijn echter berekend op basis van een 

voorlopige inschatting ten tijde van de begroting in het najaar 2020. 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 licht afnemen. Met 

name grotere investeringen van afgelopen jaren zijn hier de oorzaak van. Komende jaren is rekening 

gehouden met de vervanging van activa zodra het afgeschreven is. Recent is veel van het meubilair en 

ICT vervangen waardoor komende jaren minder hoge investeringen worden verwacht. 

 

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

voorziening  groot onderhoud  laat een wisselend  verloop  zien door de  geplande onttrekkingen de 

komende jaren. De grotere uitgaven worden op langere termijn verwacht. 

 

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 2019 en 2020, worden  tevens de 

begrote waarden getoond. De norm geeft de algemene adviesnorm weer. 
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Kengetal  Norm  2019  2020  2021  2022  2023 

Liquiditeit  2,00  4,17  4,82  4,92  4,85  4,33 

Solvabiliteit  0,50  0,70  0,68  0,64  0,61  0,59 

Rentabiliteit  n.v.t.  1,66%  ‐3,90%  ‐2,67%  ‐3,06%  ‐3,56% 

Huisvestingsratio  <10%  5,32%  5,30%  5,20%  5,33%  5,37% 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau)  8%  24,41%  20,83%  20,55%  19,13%  15,83% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau)  8%  24,50%  18,57%  18,25%  16,59%  13,09% 

Publiek vermogen t.o.v. signaleringswaarde  <1  1,36  1,22  1,15  1,08  0,96 

 

De  liquiditeit en de  solvabiliteit blijven over de afgelopen  jaren vrij  stabiel en voldoen  ruim aan de gestelde 

adviesnormen. De scholen kunnen dus zowel op de korte als de lange termijn aan de verplichtingen voldoen. 

 

De rentabiliteit is na correctie van de eenmalige uitkeringen nu 2 jaar negatief. Ook komende jaren wordt een 

negatieve rentabiliteit verwacht. Oorzaak is een daling van het leerlingaantal die geleidelijk wordt opgevangen. 

De vermogenspositie van de vereniging laat negatieve resultaten voor de komende jaren toe. 

 

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  bedroeg  voorheen  25%.  Op  basis  van  een  recente 

vermogensanalyse  is  een minimaal weerstandsvermogen  bepaald  van  8%.  Dit  betreft wel  een  risicobuffer 

exclusief eventuele extra investeringen waarvoor gespaard moet worden. 

 

De signaleringswaarde  is geïntroduceerd om mogelijk bovenmatig vermogen aan te tonen.  Indien de waarde 

boven de 1  ligt kan dit duiden op het aanhouden van teveel vermogen. Uiteraard kunnen er redenen zijn om 

meer  vermogen  aan  te  houden.  In  de  volgende  paragraaf  wordt  hier  verder  op  ingegaan  aangezien  de 

signaleringswaarde afzonderlijk dient te worden toegelicht.  

 

Signaleringswaarde 
In voorgaande alinea blijkt dat de signaleringswaarde in beginsel boven de maximale waarde ligt. Onze vereniging 

houdt  gelden  aan  om  de  eventuele  risico’s  te  kunnen  ondervangen.  Hiervoor  houdt  de  school  een 

gespecificeerde buffer aan. Deze buffer bestaat uit een inschatting wat nodig is aan vermogen om de continuïteit 

van de  organisatie  niet  in  gevaar  te  brengen. Naast deze  buffer wordt  er  vermogen  aangehouden  voor  de 

volgende doeleinden: 

 

o Negatieve resultaten komende jaren; 

o Toekomstige structuur. Hier wordt reeds over nagedacht. Dit geldt zowel voor de opbouw van de 

personeelsstructuur als vragen over het eventueel teruggaan naar één locatie. Deze vraagstukken zijn 

vooralsnog geen echt risico en als zodanig ook niet meegenomen in deze analyse. Zaak is wel om de 

mogelijke (financiële) consequenties goed te blijven monitoren; 

o Er is een vordering opgenomen aan het ministerie van OCW vanwege een onregelmatig betaalpatroon 

van de bekostiging. Door de toekomstige vereenvoudiging van de bekostiging vervalt deze vordering 

en zal in mindering worden gebracht op het eigen vermogen. Deze vordering betreft een bedrag van 

115.000 euro; 

o Een mogelijk spaardoel:  een mogelijke bijdrage bij de renovatie van de schoolgebouwen. Hier is nog 

onvoldoende zicht op. Bij realisatie gaat dit echter wel ten koste van het vermogen en dient hier tijdig 
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voor gespaard te worden dan wel geld voor te worden  gereserveerd. Indien dit voldoende inzichtelijk 

te maken valt is het ook mogelijk om dit in de voorziening groot onderhoud mee te nemen. Indien de 

renovatie die de gemeente bekostigd niet volledig is hebben beide opties als gevolg dat er tegen die 

tijd geld beschikbaar moet zijn wat dan zijn weerslag op het vermogen heeft (gehad); 

o Voor 2023 dient de voorziening groot onderhoud te worden omgezet naar een nieuwe systematiek. Dit 

zal tot gevolg hebben dat er naar alle waarschijnlijkheid een hogere stand van de voorziening benodigd 

is (wat ten kosten gaat van het eigen vermogen). De omvang is nog niet exact bekend; 
 

Reservepositie 
Zoals reeds eerder omschreven is de reservepositie van de vereniging ruim. Toekomstige negatieve resultaten, 

spaardoelen en verwachte correcties vanuit het eigen vermogen zullen de reservepositie komende jaren echter 

doen verminderen.  
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3.1 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 tussen school, gezin en 
kerk 

   

Financiën, huisvesting en beheer 

- Met een 
weerstandsvermogen 
van 25% 

  Rekening houdend met datgene 

wat hierover is opgemerkt onder 

‘signaleringswaarde’  
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- Waarbij de gebouwen in 
een goede staat van 
onderhoud verkeren   

  Directie vult in  

Duurzaamheid  

Het bestuur conformeert zich aan het in 2020 vastgestelde  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. 27 oktober 2020 
 
Aanwezig:  26 personen 
Locatie:  Jachin en Boazkerk, Taghof 3 te Genemuiden 
 
1. Opening door de voorzitter 

Voorzitter dhr. J. Beens opent de vergadering en heet iedereen welkom. Met kennisgeving zijn 
afwezig: dhr. T. Fokker, dhr. J. Beens, dhr. K. Huisbrink, dhr. J. Koster en dhr. I. de Muijnck. De 
voorzitter vervolgt de vergadering door middel van het zingen van Psalm 93 vers 1 en het lezen 
van Psalm 93. Daarna gaat hij voor in gebed.  
Een moment willen we deze Psalm overdenken. Bij deze Psalm heeft ds. Donner (1824-1903) de 
volgende aanhef geschreven: “Deze Psalm is een geloofszang uit een veelbewogen en 
gevaarvolle tijd, waarin de wereldmachten, de vijanden van de HEERE, zich met stormachtig 
geweld als wordende golven van de zee, verheffen tegen Zijn heerschappij over Sion en dreigen 
haar neer te werpen. Maar Sion staat vast als een rots in het hart van de zee. Zij wordt niet 
bewogen, hoe de geweldige golven van de volkenzee zich ook tegen hem verheffen; want haar 
God is Koning, Koning over de hele aarde. Hij regeert en Zijn troon is van eeuwigheid af en zal 
niet wankelen tot in alle eeuwigheid. De onbekende dichter van deze Psalm spreekt hier in de 
naam van het volk van God en is een ware onderdaan van Sions Koning. Wiens heerschappij, 
macht en heiligheid hij gelovig en aanbiddend verheft.” Onze oud geliefde herder en leraar ds. C. 
Hogchem noemde deze Psalm ook wel “een massieve belijdenis”.  
Als we kanttekening 1 lezen van Psalm 93 dan staat daar letterlijk: “De zin dezer woorden is: God 
is de ware en eeuwige Koning, Die van eeuwigheid geregeerd heeft, nu nog regeert en in alle 
eeuwigheid zonder einde regeren zal”. Ook nu regeert Hij dus, ondanks de oordelen die over de 
aarde gaan, van voor de grondlegging der wereld. In vers 3 lezen we dat Zijn kerk op de proef 
gesteld wordt. Maar ook dan zal de Heere tonen dat Hij regeert, hen staande zal houden en hen 
zal beschermen, (vers 4). Het zal Hem niet uit de hand lopen, het is alles naar Zijn welbehagen. In 
Romeinen 8 vers 28 staat: “En wij weten dat dengenen die God liefhebben, alle dingen 
medewerken ten goede, namelijk dengenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn.” Dat moet 
persoonlijk gekend worden. Pas vertelde een juffrouw op één van onze scholen over een leerling 
dat aangaf niet te kunnen sterven, maar dat het een nieuw hartje nodig had. Ook nu mogen er nog 
kinderen geboren worden, dat betekent dat het getal nog niet vol is en dat de Heere nog doorgaat 
met Zijn werk.  

 
2. Notulen ledenvergadering van 21 mei 2019 jl. 

De notulen wordt zonder inhoudelijke opmerkingen of vragen vastgesteld. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 

De agenda wordt zonder verdere ingekomen stukken vastgesteld. Dhr. J. Beens geeft ter 
mededeling aan dat overwogen is om de vergadering digitaal te houden i.v.m. de toenemende 
besmettingen. Dit bleek niet mogelijk. Om een digitale variant van de ledenvergadering mogelijk te 
maken zijn er in de statuten aanpassingen noodzakelijk. Hiervoor zal nog een bijeenkomst 
gehouden worden. Tenslotte wordt nog medegedeeld dat directeur Bart Gijssen een depressie 
heeft en hij hiervoor onder behandeling is.  

 
4. Jaarverslag 2019 

Dhr. A. Trouwborst: Het is in uiterst bijzondere omstandigheden dat we hier bijeen zijn als leden 
van de schoolvereniging. Het is onwerkelijk aan om hier te spreken over het jaarverslag van 2019. 
Het voelt alsof het gaat over een tijd lang geleden toen alles nog zo anders was. Een tijd waarin 
de kinderen gewoon naar school gingen en de meesters en de juffrouws ‘gewoon’ les konden 
geven aan onze kinderen. Een tijd waarin een ledenvergadering als van ouds in het voorjaar 
gehouden kon worden in een van de scholen en we ons niet druk hoefden te maken over het 
onderling afstand houden of een beperking van het aantal aanwezigen bij de vergadering. Waar 
we anders ernaar uit zagen dat er zoveel mogelijk leden zouden opkomen, keken we nu of het 
aantal toch maar niet boven de 30 personen zou uitkomen. Wie had in 2019 kunnen bedenken dat 
er een tijd zou komen waarbij we bij binnenkomst van de school of de kerk eerst onze handen 
zouden moeten ontsmetten en een mondkapje voordoen. Het dragen van een middel om onze 
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mond te bedekken, komen we overigens ook al in de Bijbel tegen. In Leviticus 13 bijvoorbeeld 
waar het gaat over de wetten met betrekking tot melaatsheid. De melaatse diende zijn bovenste 
lip te bewimpelen. De kanttekeningen wijzen op het bedekken van de mond en kin. Een 
mondkapje zouden we kunnen zeggen. Het is opmerkelijk wat Matthew Henry schrijft over het 
bewimpelen van de bovenste lip. Overigens had het bewimpelen van de bovenste lip geen 
medische noodzaak. Matthew Henry benoemt een andere zaak. Dat bewimpelen van de bovenlip 
(het dragen van een mondkapje) is, zegt hij: 
1. Een droevig teken van Gods misnoegen en een zware beproeving voor hem die zich 

daaronder bevond; 
2. Een teken van verfoeiing en zelfvernedering die het hart van een boetvaardige moet 

vervullen, wiens taal de taal is van zelfbeschuldiging en zelfveroordeling; 
3. Een waarschuwing voor dreigend gevaar. In het geval van de melaatsheid een waarschuwing 

dat het aanraken van een melaatse onreinheid met zich meebracht. 
Als we zo ons mondkapje zouden dragen dan zou er nog verwachting zijn. Dan is er een zich 
schuldig kennend volk dat zich onrein kent voor het aangezicht des Heeren. Persoonlijke schuld, 
gezinsschuld, schoolschuld, kerkelijke schuld. In Hosea 5:15 zegt de Heere: ‘Ik zal henengaan en 
keren weder tot mijn plaats, totdat zij zichzelven schuldig kennen en Mijn aangezicht zoeken; als 
hun bange zal zijn, zullen zij Mij vroeg zoeken’. En dan volgt daarop in Hosea 6:1 de oproep van 
het boetvaardige Israël: ‘Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, 
en Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden’. Zouden we elkaar niet 
opwekken om zo tot de Heere weder te keren? Op ons is de breuk, maar: 

 
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. 

 
En daarom is er, ondanks alle omstandigheden waarin we verkeren, nog verwachting. Ook 
verwachting voor het nageslacht, onze kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Onze 
kinderen die we nog naar een school mogen sturen waar ze elke dag gewezen worden op de 
noodzakelijkheid en de mogelijkheid van de waarachtige wedergeboorte. Bij alles wat op school 
onderwezen wordt, staan toch boven alles de woorden van de apostel uit Efeze 6:4b ‘maar voedt 
hen op in de lering en vermaning des Heeren’.  
Op pagina 9 en 10 van het bestuursverslag kunt u lezen hoe wij als bestuur de missie en visie van 
de school geformuleerd hebben. Alle onderwijskundige activiteiten die op school worden gedaan 
worden, dienen in dit kader te staan.  
Besturen gebeurt op afstand. Dat betekent een grote verantwoordelijkheid voor het 
managementteam dat uitvoering moet geven aan het beschreven beleid. Op pagina 11 vindt u de 
kernactiviteiten van het bestuur: 
‐ Vaststellen en monitoren van het beleid op hoofdlijnen 
‐ Benoemen van onderwijzend personeel 
‐ Het opstellen van de meerjarenbegroting 
‐ Verantwoording afleggen in het bestuursverslag 
‐ Een permanente dialoog voeren met interne en externe toezichthouders 
Van deze genoemde zaken is het benoemingsbeleid wel de meest belangrijke. Het zijn immers de 
meesters en juffrouws die de identiteit van de school dragen en uitdragen richting onze kinderen. 
Omdat het bestuur dit van groot belang acht, worden er maandelijks schoolbezoeken afgelegd 
waarbij Bijbellessen worden bezocht. Ook in de andere lessen wordt gekeken in hoeverre de link 
naar onze identiteit gelegd wordt. Hoe belangrijk is het dat bijvoorbeeld de verwondering voor de 
schepping onze kinderen wordt bijgebracht. Denk ook aan Gods werken in onze geschiedenis.  

 
Op pagina 15 en 16 kunt u lezen op welke manier het bestuur zicht houdt op de onderwijskwaliteit. 
Allerhande rapportages komen tot ons en bieden ons aanknopingspunten om te sturen. 
Verschillende meetinstrumenten helpen ons om na te gaan of de gestelde doelen bereikt zijn. Op 
pagina 18 vindt u een opsomming van de belangrijkste meetinstrumenten die ons ten dienste 
staan. 
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Onze scholen haalden in 2019 een voldoende resultaat op de eindtoets.  

 
Om goede resultaten te kunnen behalen is het belangrijk dat het personeel zich voortdurend blijft 
scholen. Op pagina 24 kunt u lezen dat we de persoonlijke professionalisering afstemmen op de 
schoolontwikkeling. Als bestuur vinden we het belangrijk dat er een professionele cultuur heerst 
op de scholen. In zo’n cultuur handelen teamleden vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor zowel de opbrengsten als voor de processen die hierop van invloed zijn. Op pagina 25 is te 
lezen welke scholingen hebben plaats gevonden.  

 
Vanuit de overheid krijgen onze scholen gelden om de werkdruk, die hoog is binnen het onderwijs, 
terug te dringen. De teams mogen zelf bepalen waaraan deze gelden besteed worden. Het is aan 
het bestuur om in het bestuursverslag te verantwoorden waaraan de werkdrukgelden zijn besteed. 
U vindt de verantwoording daarvan op pagina 26 en 27.  

 
Vanaf pagina 29 vindt u de financiële verantwoording van het beleid. In het verslag van de 
penningsmeester wordt hier nader op in gegaan.  

 
Er is veel om dankbaar voor te zijn. Het grootste zou echter zijn als we mochten horen dat het 
zaad van Gods Woord dat dagelijks gestrooid wordt, vruchten voortbrengen mag. En laten we 
daarin niet klein denken van de Heere. Hij heeft toch hier in Genemuiden Zijn vuur- en haardstede 
gehad? Is Hij niet Dezelfde? Laat daarom de scholen een voortdurend artikel in uw gebed zijn, 
smekend om de uitbreiding van Gods Koninkrijk. In de veelheid der onderdanen is immers des 
Konings heerlijkheid? 

 
Rest mij om een ieder die bij het onderwijs op onze scholen hartelijk te danken voor de inzet die 
gepleegd is. Leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, management en niet in de laatste 
plaats onze vrijwilligers. Zonder onze vrijwilligers zouden we eigenlijk niet weten hoe alles op 
school gedaan zou moeten worden. Als u bijvoorbeeld alleen al gaat kijken op het plein van de 
Eben-Haëzerschool bij de prachtige buitenklas die daar is gerealiseerd. En zo zijn er nog veel 
meer prachtige voorbeelden te noemen. De Heere neigt nog steeds het hart van velen om zich in 
te zetten voor onze scholen. Er wordt verbondenheid gevoeld met ons reformatorisch onderwijs. 
Een kostbaar bezit waar we samen verantwoordelijk voor zijn. Om in afhankelijkheid van de Heere 
dit pand te mogen bewaren dat aan ons is toebetrouwd.  

 
Dhr. Pleijsier brengt zijn waardering uit voor het verslag. Hij vraagt naar de mogelijkheid om bij 
een volgende ledenvergadering een korte samenvatting met de belangrijkste hoofdpunten te 
sturen. Dhr. A. Trouwborst zal dit punt meenemen voor de volgende ledenvergadering.  

 
Verantwoording jaarcijfers 
Het woord wordt nu gegeven aan dhr. G. Schaapman. In verband met de afwezigheid van T. 
Fokker is dhr. G. Schaapman gevraagd de jaarcijfers te presenteren.  
Bij de staat van baten en lasten is te zien dat we meer aan baten hebben binnengekregen dan 
begroot. Er was een negatief saldo van -53 begroot en zijn uitgekomen op -49. De hogere baten 
zijn toe te schrijven aan de extra rijksbijdragen t.b.v. het nieuwe CAO met ingang van 1 januari 
2020 en de vervroegde uitkering m.b.t. werkdrukvermindering.  
De hogere lasten zijn toe te schrijven aan de hogere personeelskosten door extra inzet, gestegen 
pensioenpremies en nascholing/ontwikkeling personeel. Daarnaast zijn ze ook toe te schrijven 
aan hogere uitgaven voor leermiddelen waaronder leermiddelen waaronder pilot Snappet. Maar 
daar tegenover ook lagere huisvestigingslasten door een renovatie aan het schoolplein uit de 
voorzieningen i.p.v. uit de onderhoudspost en lagere afschrijvingen doordat er minder en later 
geïnvesteerd is/wordt dan begroot.  
Bij de accountantscontrole kwam de verbouwing van de RT-kamer ter sprake. De boeking op 
publieke middelen bleek niet terecht. Ook de inspectie heeft hierop gewezen. De kosten van ruim 
€ 45000,- zijn nu ten laste gebracht van de private middelen. 

 
5. Vooruitblik 2020  

De volgende dingen zijn te zien op de begroting die tot het 3e kwartaal gerealiseerd is: 
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‐ Meer lasten dan baten  
‐ In 2e helft van het jaar lagere kosten doordat we teruggaan zijn naar 9 groepen  
Dhr. G. Schaapman geeft aan dat ons weerstandsvermogen vanwege de extra uitgaven fors is 
verminderd. In het verleden is door het bestuur 25% als grens aangegeven. De inspectie geeft 
15% aan. We komen nu dichter richting deze 15%.  
Vanuit de inspectie is er daarnaast een signaleringswaarde vastgesteld. Via een ingewikkelde 
berekening wordt bepaald hoeveel geld we in reserve mogen hebben. In de komende jaren zullen 
we goed in de gaten moeten houden dat we niet boven deze signaleringswaarde uitkomen. In het 
jaarverslag van 2020 moeten we dit verantwoorden. Verder zien we dat het aantal leerlingen in de 
loop van de jaren is gedaald en dat dit gevolgen heeft voor de bekostiging. Als bestuur hebben we 
gemeend kritisch te kijken naar de toekomst hoe we het één en ander gaan inrichten. Hiervoor zijn 
een aantal externe personen benaderd die ons daarbij gaan helpen.  
 

6. Bestuursverkiezing 
In verband met het aftreden van de heer T.P.A. Mulder is een vacature ontstaan voor een 
toezichthouder. Voorgestelde kandidaten zijn: dhr. L.A. Post en dhr. F.G. Huttenga. Dhr. J.G. van 
Dalfsen kon herkozen worden als toezichthouder met als tegenkandidaat dhr. L. Post. 
De uitslag wijst uit dat dhr. J.G. van Dalfsen met meerderheid van stemmen herkozen is als 
toezichthouder met 25 stemmen en 1 stem voor dhr. L. Post en dhr. F.G. Huttenga met 
meerderheid van 2 stemmen is gekozen als toezichthouder (14 stemmen dhr. F.G. Huttenga en 
12 stemmen dhr. L.A. Post). Beide personen aanvaarden hun benoeming.  
Dhr. J. Beens bedankt de heren L.A. Post en L. Post voor het zicht beschikbaar stellen en 
benoemt dat ook hierin de Heere regeert.  
 
7. Rondvraag 
Dhr. W.J. Beens vraagt op welke manier bewaakt wordt dat de andere MT-leden niet tegen hun 
grenzen aanlopen. Dhr. A. Trouwborst geeft aan dat er op de Rehobôthschool oud-teamleider M. 
Fidder de onderbouw waarneemt voor dhr. Ter Harmsel. Daarnaast hebben de teamleiders op de 
Eben-Haëzerschool het werk daar grotendeels opgepakt. Tenslotte heeft de VGS een gedeelte 
van de financiën op zich genomen zodat er meer ruimte is voor de ondersteuning van dhr. Ter 
Harmsel. Verder pakt de managementassistente veel regelwerk op en ondersteunt daarmee de 
teamleiders en locatiedirecteur. 
 
8. Afscheid dhr. T.P.A. Mulder 

Dhr. J. Beens bedankt dhr. T.P.A. Mulder voor het werk dat hij voor de scholen heeft mogen 
verrichten en wenst hem verder sterkte en het beste toe. Namens het bestuur wordt hem een 
boeket en een envelop met inhoud overhandigd. 
 

9. Sluiting 
Namens het bestuur wordt een dankwoord uitgesproken voor alle betrokkenheid en 
aanwezigheid. In het bijzonder ook de koster voor de bereidheid van het klaarzetten van alle 
dingen. Diaken D. van Dijk wordt gevraagd deze bijeenkomst te eindigen. Deze wordt 
besloten met het zingen van Psalm 17 vers 3: 
 
Ik zet mijn treden in Uw spoor, 
Opdat mijn voet niet uit zou glijden; 
Wil mij voor struikelen bevrijden, 
En ga mij met Uw heillicht voor. 
Ik roep U aan, ‘k blijf op U wachten, 
Omdat G’, o God, mij altoos redt; 
Ai, luister dan naar mijn gebed, 
En neig Uw oren tot mijn klachten. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 592.445     605.410     
Financiële vaste activa 17.250       26.100       

609.695         631.510         

Vlottende activa
Vorderingen 168.177     152.685     
Liquide middelen 906.933     1.000.803   

1.075.110      1.153.488      

Totaal 1.684.805      1.784.999      

PASSIVA

Eigen vermogen 1.139.550      1.243.964      

Voorzieningen 322.290         264.611         

Kortlopende schulden 222.965         276.423         

Totaal 1.684.805      1.784.999      

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

20192020

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

 

Baten
Rijksbijdragen 2.625.945      2.522.036      2.615.461    
Overheidsbijdragen
en -subsidies overige overheden 1.551            -                   -                 
Overige baten 47.228           61.028          68.426         

Totaal baten 2.674.724      2.583.064     2.683.886    

Lasten
Personeelslasten 2.292.073      2.121.517      2.169.730    
Afschrijvingen 93.775           83.536          81.963         
Huisvestingslasten 141.114         129.150         139.116       
Overige lasten 252.176         245.985         248.568       

Totaal lasten 2.779.138      2.580.188     2.639.377    

Saldo baten en lasten 104.414-         2.876           44.509         

RESULTAAT BOEKJAAR 104.414-         2.876           44.509         

Vooruitlopend op het besluit van de algemene ledenvergadering stelt het bestuur voor om het resultaat 
over 2020 ad € -104414 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 22.409-          
Bestemmingsreserves publiek 91.089-          
Bestemmingsreserves privaat 9.084            

Totaal 104.414-       

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

2020 Begroting 2020 2019
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 104.414-     44.509       

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:
- Aanpassingen voor afschrijvingen 93.775       81.963       
- Mutaties van voorzieningen 57.678       48.139-       

151.453     33.824       

Veranderingen in werkkapitaal:
- Mutaties vorderingen 15.492-       11.998-       
- Mutaties kortlopende schulden 53.457-       93.080       

68.949-       81.082       

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 21.910-       159.415     

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 21.910-      159.415     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 80.810-       241.830-     
Mutaties overige financiële vaste activa 8.850         15.150-       

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 71.960-      256.980-     

Mutatie van liquide middelen 93.870-       97.565-       

2020 2019
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GRONDSLAGEN

Algemeen

De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Op grond daarvan zijn
de inrichtingseisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving toegepast.
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's.

Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Waardering van activa en passiva
De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken 
afschrijvingstermijnen. Gebouwen en terreinen worden slechts opgenomen voor zover deze economisch
eigendom zijn van het bevoegd gezag.

Aanschaffingen worden slechts gewaardeerd indien zij een waarde hebben van € 500 of meer per stuk,
dan wel per groep indien deze bij elkaar horen en ineens worden aangeschaft, b.v. lesmethoden.
Investeringsbijdragen van derden worden in mindering gebracht op het investeringsbedrag.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode.
Per categorie is naar aanleiding van de gebruiksduur de afschrijvingstermijn vastgesteld.
Voor de verschillende categorieën, worden de volgende afschrijvingstermijnen toegepast:

Jaren Jaren
Gebouwen en terreinen  Audiovisuele hulpmiddelen 10
Permanente gebouwen 40 Inrichting speellokaal 20
Noodlokalen 15 Vloerbedekking 20
Houten berging 15 Overige inrichting 20
Dienstwoning 40 ICT 5
Terreinen 0 Bekabeling 20
Inventaris en apparatuur Onderwijsleerpakket
Leerlingensets 20 Leermethoden 8
Docentenset 10 Software bij methoden 8
Bureaustoelen - Overige materiële vaste activa
Schoolborden (krijt/white) 20 Vervoermiddelen 8
Kasten 20 Buitenspeeltoestellen en Rubber tegels 15
Overig 20 Betegeling schoolplein 15
Keukenapparatuur 10 Overige materiële vaste activa 15
Digitale schoolborden 8 Zonnepanelen -

Waardering van de woningen

De eerste waardering van de materiële vaste activa in 2005 heeft als volgt plaatsgevonden:
- Visuele inventarisatie per vertrek;
- De aanschafwaarde is bepaald op basis van inkoopfacturen, prijzen uit catalogi en schattingen;
- Het jaar van aanschaf is voor de recente jaren bepaald aan de hand van de inkoopfacturen en voor de 
oudere jaren op basis van schatting.

De activiteiten van de instelling bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van onderwijs.

10 juni 2021

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten en/of waardestijging 
te realiseren en niet dienen voor eigen gebruik. Onder de vastgoedbeleggingen worden separaat onroerende 
zaken in aanbouw of ontwikkeling voor toekomstig gebruik als belegging opgenomen. Vastgoedbeleggingen 
worden in de balans gerubriceerd onder Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa.De 
eerste waardering van een vastgoedbelegging geschiedt tegen de verkrijgingsprijs, inclusief de transactiekosten, 
waarna er afgeschreven wordt over het vastgoed.
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Financiële vaste activa

Leningen
De verstrekte leningen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met de direct 
daaraan toe te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de 
effectieve-rentemethode. Baten en lasten worden in de de staat van baten en lasten verwerkt zodra de vorderingen aan 
een derde worden overgedragen of een bijzondere waardevermindering ondergaan, alsmede via het amortisatieproces.

Vlottende activa

Vlottende vorderingen 
De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, 
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Ministerie van OCW
Onder deze post is het verschil opgenomen tussen het deel van de toegekende rijksbijdragen over het
schooljaar 2020-2021 dat betrekking heeft op 2020 en de in 2020 ontvangen bedragen.

Eigen vermogen

Algemene reserve
De algemene reserve bevat de exploitatie-overschotten. Deze reserve heeft geen specifieke bestemming.

Bestemmingsreserves publiek
Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van publieke geld-
stromen, waaraan het bestuur een bestemming heeft toegekend.

Bestemmingsreserves privaat
Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van 
private geldstromen.

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud
Voor toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud die voor rekening van de vereniging komen, wordt een 
voorziening groot onderhoud gevormd ter egalisatie van de meerjarige onderhoudskosten. Op basis van een
meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag aan deze voorziening gedoteerd. Uitgaven ten behoeve 
van groot onderhoud worden direct ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening jubileumuitkeringen
In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor jubileumgratificaties. Deze voorziening is bestemd om 
toekomstige uitkeringen i.v.m. jubilea van 25 en 40 dienstjaren te kunnen bekostigen. Werknemers hebben op 
grond van de CAO RPO hier recht op. De uitkering bedraagt bij 25 dienstjaren een half maandsalaris en bij 
40 dienstjaren een heel maandsalaris. In beide gevallen wordt dit vermeerderd met 8% vakantietoeslag.
De voorziening is gebaseerd op algemene ervaringscijfers en schattingen. 

Op grond van algemene ervaringscijfers is hiervoor een bedrag opgenomen van € 750 per FTE.

In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste activa, paragraaf 4, alinea 451, van de richtlijnen is het voor 
onderwijsinstellingen voor de boekjaren 2018, 2019 en 2020 toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening groot 
onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele planperiode van het groot 
onderhoud op het niveau van het onderwijspand gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat, voor zover 
deze methode reeds in 2017 werd toegepast en indien is gewaarborgd dat de voorziening groot onderhoud gedurende de 
planperiode niet op enig moment negatief wordt. Dit wordt ook voor deze onderwijsinstelling gevolgd.
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Kortlopende schulden

Vlottende schulden 
De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd 
met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waarde-
veranderingen in de staat van baten en lasten, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Overlopende passiva
De overlopende post te betalen vakantiegeld over de maanden juni t/m december is opgenomen voor 
de opgebouwde vakantierechten van personeel dat per balansdatum in dienst is, vermeerderd met een opslag 

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en 
verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.
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Personele lasten
De personele lasten zijn onderverdeeld in de categorieën: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenen en 
overige personele lasten. Onder de categorie lonen en salarissen zijn ook de onkostenvergoedingen (zoals 
verhuiskosten, reiskosten, telefoonkosten etc.) opgenomen. 
De kosten van opname van ouderschapsverlof komen ten laste van de staat van baten en lasten. 
De kosten van opname van BAPO komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

Pensioenen
De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. De dekkingsgraad per balansdatum
is 93,2%. Er bestaat geen individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere 
toekomstige premies bij een tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn 
als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

 

Aanschafprijs
Cum. 

Afschrijving
Boekwaarde 

1-1-2020 Investeringen
Des-

investeringen Afschrijvingen
Boekwaarde 
31-12-2020 Aanschafprijs

Cum. 
Afschrijving

Gebouwen en terreinen 187.107         52.565            134.542           -                    5.102              129.440         187.107         57.666           

Inventaris en apparatuur 711.839         398.306          313.532           71.549           3.684             61.246            320.151         723.909         403.759         
Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 284.275         161.465          122.809           9.261             381                22.402            109.287         287.980         178.693         
Niet aan de 
bedrijfsuitoefening 
dienstbare activa 84.517           49.990            34.527             959                33.568           84.517           50.950           

Totaal 1.267.737       662.326          605.410           80.810           4.065             89.709            592.445         1.283.513       691.068         

Desinvesteringen

Aanschafprijs Afschrijvingen Desinvestering
Inventaris en apparatuur 59.478           55.794            3.684              
Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 5.555             5.174             381                 

Totaal 65.033           60.968            4.065              

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

OZB-waarde Bedrag Peildatum
Woning 290.000         1-1-2020

Totaal 290.000         

Toelichting materiële vaste activa

Boekwaarde 
1-1-2020

Investeringen 
en verstrekte 

leningen

Des-
investeringen 

en aflossingen
Waardever-
anderingen

Boekwaarde 
31-12-2020

Overige vorderingen 26.100           -                    8.850-             -                    17.250           

Totaal 26.100           -                    8.850-             -                    17.250           

Toelichting financiële vaste activa

Vorderingen

Debiteuren 11.666            413                
OCW/EZ 114.030          109.091         

Overlopende activa
  Vooruitbetaalde kosten 42.481           37.388           
  Overige overlopende activa                    0- 5.793             
Overlopende activa 42.481            43.181           

Totaal 168.177          152.685         

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

2020 2019

De overige vorderingen betreffen de waarborgsommen voor Snappet BV.

Onder de post Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële vaste activa zijn de vastgoedbeleggingen opgenomen welke privaat 
gefinancierd is. In de staat van baten en lasten zijn € 10.320,- aan huuropbrengsten opgenomen die direct verband houden met 
deze vastgoedbeleggingen.
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Liquide middelen

Kasmiddelen 201                219                
Tegoeden op bank- en girorekeningen 906.732         1.000.584       

Totaal 906.933          1.000.803       

Eigen vermogen

Resultaat
Overige 

mutaties

Algemene reserve
Algemene reserve 969.004         22.409-            -                    946.595         

969.004         946.595         

Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve incidentele loonkosten 2020 93.091           93.091-            -                    -                    
Bestemmingsreserve materieel 54.529           2.002              -                    56.531           

147.620         56.531           

Bestemmingsreserve (privaat)
Bestemmingsreserve algemeen 127.341         9.084              -                    136.425         

127.341         136.425         

Totaal 1.243.964       104.414-          -                    1.139.550       

Toelichting eigen vermogen

Voorzieningen
Stand per 1-1-

2020 Dotaties Onttrekkingen Vrijval
Stand per 

31-12-2020
Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 
deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 24.722             -                    -                    1.376              23.346           -                    23.346           
Voorziening voor groot onderhoud 239.890           66.500           7.446             -                    298.944         26.675           272.269         

Totaal 264.611           66.500           7.446             1.376              322.290         26.675           295.615         

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2020 Dotaties Onttrekkingen Vrijval
Stand per 

31-12-2020
Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 
deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 24.722             -                    -                    1.376              23.346           -                    23.346           

24.722             -                    -                    1.376              23.346           -                    23.346           

Stand per 31-12-2020Stand per 1-1-2020

2020 2019

De bestemmingsreserve incidentele loonkosten 2020 is gevormd voor het bedrag van de totale kosten van de incidentele 
salarisbetaling in februari 2020, waarvoor in 2019 financiering door het ministerie van OC&W is verstrekt, welke onder de baten 
2019 zijn verantwoord.
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Kortlopende schulden

Crediteuren 17.960            91.069           
Belastingen en premies sociale verzekeringen 81.558            77.771           
Schulden ter zake van pensioenen 38.720            27.659           
Kortlopende overige schulden 16.751            11.584           

154.988          208.082         
Overlopende passiva
  Vakantiegeld en -dagen 67.977           68.340           

Overlopende passiva 67.977            68.340           

Totaal 222.965          276.423         

* Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Jaar Kenmerk
Bedrag van 
toewijzing

Ontvangen t/m 
verslagjaar

niet van toepassing

Totaal                   -                     -   

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk
Bedrag van 
toewijzing

Stand begin 
verslagjaar

Ontvangst in 
verslagjaar

Lasten in 
verslagjaar

Te verrekenen 
ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                -                -                 -                -                

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk
Bedrag van 
toewijzing

Stand begin 
verslagjaar

Ontvangst in 
verslagjaar

Lasten in 
verslagjaar

Stand ultimo 
verslagjaar

Saldo nog te 
besteden ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                -                -                 -                -                -                

Toewijzing

Geheel uitgevoerd en afgerond Nog niet geheel afgerond
aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

Toewijzing

2020 2019
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 2.385.425       2.310.295       2.348.340       

  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 94.889           91.835           140.509         

94.889           91.835           140.509         
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 145.630         119.906         126.611         

Totaal 2.625.945       2.522.036       2.615.461       

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -
subsidies
  Overig 1.551             -                    -                    

1.551             -                    -                    

Totaal 1.551             -                    -                    
 

Overige baten

Verhuur 3.328             2.083             623                
Ouderbijdragen 1.605             -                    -                    

Overige
  Verenigingsbaten 21.226           23.345           23.263           
  Passend Onderwijs overige instellingen 5.000             5.000             5.000             
  Overige baten personeel 1.770             5.000             5.297             
  Overige 14.298           25.600           34.243           

42.295           58.945           67.803           

Totaal 47.228           61.028           68.426           

2020 Begroting 2020 2019
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2020 Begroting 2020 2019
Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en 
pensioenlasten
Lonen en salarissen 1.700.331       1.491.587       1.559.618       
Sociale lasten 297.157         262.039         272.994         
Premies VFGS 59.534           50.524           53.265           
Pensioenlasten 252.379         217.648         228.287         

2.309.400       2.021.798       2.114.163       

Overige personele lasten
Dotaties personele voorzieningen 1.376-             2.684             5.578             
Personeel niet in loondienst 20.690           22.200           26.301           
  (Na)scholingskosten 17.215           19.000           21.338           
  Kosten schoolontwikkeling/begeleiding 25.653           19.000           25.081           
  Kosten werving personeel 833                5.000             8.938             
  Kosten bedrijfsgezondheidszorg 9.543             6.000             4.112             
  Representatiekosten personeel 14.203           12.100           18.831           
  Overige 6.169             13.735           4.944             

92.930           99.719           115.123         

Af: uitkeringen 110.257-         -                    59.556-           

Totaal 2.292.073       2.121.517       2.169.730       

Het aantal personeelsleden over 2020 bedroeg gemiddeld 34 FTE. (2019 33)
Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 6.061             4.564             1.429             
Inventaris en apparatuur 64.930           54.505           57.398           
Andere vaste bedrijfsmiddelen 22.783           24.467           23.136           

Totaal 93.775           83.536           81.963           

Huisvestingslasten

Onderhoud 13.655           18.000           20.372           
Energie en water 36.823           29.500           33.183           
Schoonmaakkosten 14.625           7.000             10.140           
Belastingen en heffingen 4.827             6.250             6.174             
Dotatie voorziening onderhoud 66.500           64.750           64.500           
Bewaking/beveiliging 3.781             4.400             4.671             
Overige 904                750-                75                  

Totaal 141.114         129.150         139.116         
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2020 Begroting 2020 2019

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 45.370           42.200           37.907           
Accountantslasten (controle jaarrekening) 4.383             4.000             5.234             
Telefoon- en portokosten e.d 9.443             4.800             4.899             
Kantoorartikelen 64                  -                    1.287             
Verenigingslasten 10.188           22.500           15.985           
Bestuurs-/managementondersteuning 8.543             -                    4.906             

77.991           73.500           70.218           
Inventaris en apparatuur
Onderhoud inventaris/apparatuur 3.921             -                    739                

3.921             -                    739                
Leermiddelen
Onderwijsleerpakket 67.060           61.200           66.325           
Computerkosten 53.811           47.765           44.426           
Kopieer- en stencilkosten 20.837           20.000           21.451           

141.707         128.965         132.202         
Overige
Kantinekosten 6.343             10.000           8.776             
Cultuureducatie 3.956             8.000             7.128             
Schoolkrant 1.116             900                1.042             
Abonnementen 1.970             -                    143                
Verzekeringen 1.287             1.320             1.340             
Medezeggenschapsraad 235                600                262                
Overige 13.651           22.700           26.716           

28.557           43.520           45.408           

Totaal 252.176         245.985         248.568         

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 4.383             4.000             5.234             

Accountantslasten 4.383             4.000             5.234             
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Verbonden partij, meerderderheidsdeelneming EUR Bedragen: x 1 

Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel Contract-
onderwijs

Contract-
onderzoek

Onroerende 
zaken Overige

Eigen 
vermogen     

31-12-2020

Resultaat jaar 
2020

Omzet Art. 2:403 BW  
ja/nee

Deelname-
percentage

Consolidatie  
ja/nee

1 Stichting Peuterspeelzaal Benjamin Stichting Genemuiden nee nee nee 26535 18614 74388 nee 100% nee

Verbonden partij, minderheidsdeelneming 
Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel Contract-

onderwijs
Contract-
onderzoek

Onroerende 
zaken Overige Deelname-

percentage
1. Berséba Vereniging Utrecht nee nee nee n.v.t.
2. nee nee nee 0%

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag 
Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel Contract-

onderwijs
Contract-
onderzoek

Onroerende 
zaken Overige Deelname-

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

Gemiddelde totale baten 2
Gemiddeld aantal studenten 1
Gewogen aantal onderwijssoorten 1
Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bedragen x € 1

Gegevens 2020

Functiegegevens Directeur Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12 01/09 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0                      1,00                    
Dienstbetrekking (ja/nee) ja ja
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 96.481 € 26.775
Beloningen betaalbaar op termijn € 16.366 € 3.631
Subtotaal € 112.847 € 30.406

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 118.674 € 39.449
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging € 112.847 € 30.406

Gegevens 2019

Functiegegevens Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (fte) 1,0                      
Dienstbetrekking (ja/nee) ja
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 90.063
Beloningen betaalbaar op termijn € 15.890
Subtotaal € 105.953

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 114.685
Bezoldiging € 105.953

WNT-verantwoording 2020 - Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde 
Grondslag 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige 
functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

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

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag is berekend
conform de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse A, daarmee bedraagt het
bezoldigingsmaximum € 119000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter
kan zijn dan 1,0 fte.

Het individuele WNT-maximum vooor de leden van het toezichthoudend orgaan bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige 
leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

B Gijssen GD ter Harmsel
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1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2020
Naam topfunctionaris Functie(s)
Trouwborst, A.  Secretaris bestuurders
Melis, P.E.  Toezichthouder
Schaapman, G.E.  Bestuurder
Huttenga, F.G.  Toezichthouder
Fokker, T.  Penningmeester bestuurders
Dalfsen, J.G. van  Toezichthouder
Beens, K.  Toezichthouder
Lock, C.  Toezichthouder
Kolk, K.  Toezichthouder
Mulder, T.P.A.  Toezichthouder Afgetreden in 2020
Beens, J.  Voorzitter

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een 
bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame 
inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld in artikel 8 van de cao.

Voor de huur van twee kopieerapparaten is een huurcontract overeengekomen met Veenman Financial Services per 
juli 2017 voor de periode van 72 maanden voor een bedrag van EUR 2.551,96 excl. Btw per kwartaal. Eenmaal per 
jaar kan Veenman Financial Services de prijs aanpassen volgens een prijsindexcijfer.
Voor de rechten van ouderschapsverlof is geen voorziening gevormd. De kosten bij eventuele opname zullen direct in
de staat van baten en lasten worden verantwoord.
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OVERIGE GEGEVENS

75



 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan van Vereniging tot het 

verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Genemuiden 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel  

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs 

op Gereformeerde Grondslag te Genemuiden gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel:  

 geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging tot het 

verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Genemuiden 

op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met 

de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- 

en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. 

Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2020;  

2. de staat van  baten en lasten over 2020; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

   

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

   

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op 

Gereformeerde Grondslag te Genemuiden zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 

opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan 

aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel.  

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o 



 

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit:  

 bestuursverslag;  

 overige gegevens. 

  

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie:  

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2020 is vereist.  

  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat.  

  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.   

  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 

het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs en de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 

bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.  

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

  

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan 

voor de jaarrekening  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 

zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van het 

Onderwijscontroleprotocol OCW 2020. In dit kader is het bestuur tevens 



 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 

acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 

regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 

fouten of fraude.  

  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling 

in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 

onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten 

in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.  

  

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht 

op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.  

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen 

voor het door ons af te geven oordeel.   

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten 

en fraude ontdekken.   

  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel.  

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

 het identificeren en inschatten van de risico’s  

• dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude,  

• van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn, 

 het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 



 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in 

de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling;  

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan;  

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 

de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en  

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten 

en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde 

aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

  

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de 

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die 

uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing.  

 

Geldermalsen, 10 juni 2021 

Van Ree Accountants 

 

Was getekend 

 

drs. K.H. Hille RA 

 

 

 



BIJLAGEN
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN DE REHOBOTHSCHOOL

Baten

Rijksbijdragen   1.302.352 1.250.972  1.321.196  
Overige overheidsbijdragen en 
- subsidies 776           -               -               
Overige baten 14.625      22.800      24.401      

Totaal baten 1.317.753  1.273.772  1.345.597  

Lasten
Personeelslasten 1.143.356  1.065.136  1.086.583  
Afschrijvingen 48.027      41.613      41.199      
Huisvestingslasten 69.220      65.450      72.228      
Overige lasten 107.291    109.535    109.530    

Totaal lasten 1.367.894  1.281.734  1.309.540  

Saldo baten en lasten 50.141-      7.962-        36.057      

Netto resultaat 50.140-      7.962-        36.057      
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN DE EBEN-HAËZERSCHOOL

Baten

Rijksbijdragen   1.323.592 1.271.064  1.294.265  
Overige overheidsbijdragen en 
- subsidies 776           -               -               
Overige baten 10.082      14.883      20.762      

Totaal baten 1.334.450  1.285.947  1.315.026  

Lasten
Personeelslasten 1.148.717  1.056.381  1.083.147  
Afschrijvingen 42.498      41.078      39.806      
Huisvestingslasten 71.894      63.700      66.888      
Overige lasten 134.698    113.950    123.052    

Totaal lasten 1.397.808  1.275.109  1.312.893  

Saldo baten en lasten 63.358-      10.838      2.133        

Netto resultaat 63.357-      10.838      2.133        
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN DE VERENIGING

Baten

Ouderbijdragen 1.605        -               -               
Ledencontributies 3.581        3.400        5.341        
Collecten kerken/donaties/giften 6.971        9.245        7.662        
Baten inzake woningen 10.320      10.200      10.260      
Bijdragen schoolzwemmen 44            -               -               
Overige baten -               500           -               

Totaal baten 22.521      23.345      23.263      

Lasten
Betaalde giften/bijdragen -               500           350           
Personele lasten 575           -               245           
Kosten begeleiding/ondersteuning -               500           100           
Jubilea -               2.000        1.924        
Representatiekosten 30            4.000        635           
Leerlinggebonden activiteiten -               2.500        2.083        
Lasten inzake woningen 965           4.500        2.075        
Afschrijvingen 3.249        845           959           
Overige lasten 8.619        8.500        8.573        

Totaal lasten 13.437      23.345      16.944      

Saldo baten en lasten 9.084        -               6.319        

Netto resultaat 9.084        -               6.319        

In de verenigingslasten zijn de 'afschrijvingen' meegenomen. Bij de toelichting op de staat van baten en lasten zijn deze 
kosten niet onder de verenigingslasten maar onder afschrijvingen gerubriceerd.
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