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1. Schoolbestuur 
 

1.1 Voorwoord 
 

In dit schoolverslag van 2021 van onze Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op 

gereformeerde grondslag te Genemuiden willen we verantwoording afleggen over wat op onze 

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

kerkenraad en medezeggenschapsraad over wat er op onze scholen plaatsvindt. 

 

Ook dit jaar heeft er veel plaatsgevonden en moeten we bekennen dat God regeert en Zijn almacht 

toont. De ziekte van COVID-19 was heftig, maar mag tot op dit moment afzwakken zonder dat de mens 

hier invloed op heeft. Op veel plaatsen is rouw en verdriet gekomen, ook in het midden van ons. 

Een allesverwoestende oorlog is in Europa losgebarsten en we zien het leed hiervan ook bij onze 

gevluchte medemens, die onderdak van ons nodig heeft. 

Wat een weldaad is het, dat wij in vrijheid nog onze weg mogen gaan en onze kinderen weer naar 

school kunnen. 

In alle eenvoudigheid mag hun de weg ter zaligheid aangewezen worden. Och, dat er geloofd mag 

worden dat we in het paradijs het ware burgerschap zijn kwijtgeraakt en daarom van onszelf nooit 

meer in der waarheid burgerschap kunnen vertonen. Maar ook dat een door schuldbesef getroffen en 

verslagen mens nog weer genade kan ontvangen door het bloed van Jezus Christus. Wat een voorrecht 

dat Gods Woord op onze scholen nog mag opengaan voor onze kinderen, om ze vanuit dit Woord voor 

te mogen bereiden op een plaats in de maatschappij en te wijzen op de Weg tot hun behoud.   

 

We willen ook iedereen hartelijk dankzeggen voor zijn of haar inzet, op wat voor wijze ook, om het 

onderwijs in het achterliggende jaar een goede voortgang te geven. 

 

Dat het gegeven onderwijs in het licht mag staan in het teken van de ware wijsheid, zoals we dit 

kernachtig verworden vinden in het Spreukenboek: ‘Hoort, gij kinderen, de tucht des vaders; en merkt 

op, om verstand te weten.’ (Spreuken 4:1). 

 

Namens het bestuur, 

J. Beens, voorzitter 
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1.2 Profiel 
 

Missie en visie 

 

‘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) vers 9: ‘Om die te doen uit dankbaarheid.’ 

Van eenieder 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 de Heere 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 zal zijn.’ 

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 vers 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 
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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 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. 

 

 

 

 

 



5 
 

 

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 

Kernactiviteiten van het bestuur zijn:  

 Vaststellen en monitoren van het beleid op hoofdlijnen  

 Benoemen van het onderwijzend personeel 

 Het opstellen van een meerjarenbegroting  

 Verantwoording afleggen via het bestuursverslag 

 Een permanente dialoog voeren met interne en externe toezichthouders 

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

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

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

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

 

Strategisch beleidsplan 

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

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

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

vormingsideaal en de talentontwikkeling in de visie. Het beleidsplan is direct opvraagbaar.  
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1.3 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  

 

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. 

Diaken Gereformeerde Gemeente  

 

Aandachtsgebieden: 

Onderwijs, personeel 

 

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

Bestuurder vanaf 2017 

Aftredend en herkiesbaar in 2025 

 

Projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling  

 

 

Aandachtsgebieden: 

Huisvesting en veiligheid, kwaliteitszorg  

Dhr. T. Fokker, 18-09-1980 

 

Penningmeester/bestuurder vanaf 2017 

Aftredend en herkiesbaar in 2025 

 

Accountmanager 

 

Aandachtsgebieden: 

Financiën, communicatie 

 

 

 

 

Zie bijlage 1 voor het toezichthoudende gedeelte van het bestuur. Samen met het dagelijks bestuur 

vormen zij het collectieve bestuur.  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bgijssen@rbsgenemuiden.nl
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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). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op 

gereformeerde grondslag te Genemuiden 

Bestuur 

Peuterspeelzaal 

Benjamin 

Algemeen directeur  

(tevens locatiedirecteur Rehobôthschool) 

 

Teamleider onderbouw 

 

managementassistenten 

 
 

diverse overlegvormen 

en groepen 

 

Eben-Haëzerschool 

 

Locatiedirecteur 

Teamleider onderbouw  

Teamleider bovenbouw  

 

  

Toezichthouders 

Managementteam 

 

directeuren en teamleiders 

 

(IB-ers facultatief) 

 
 

 

Intern begeleider 

 

ICT- coördinator 

 

Groepsleerkrachten 

 

 

 

Intern begeleider 

 

ICT- coördinator 

 

Groepsleerkrachten 

 

Gemeenschappelijke 

Medenzeggenschapsraad 
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Werken met leerteams 

Binnen onze scholen hebben zich in het schooljaar 2019-2020 leerteams gevormd rondom het 

schoolplan. Alle onderwijsgevenden maken deel uit van een leerteam. Hiermee proberen we twee 

belangrijke dingen te bereiken:  

a. Een grotere betrokkenheid van alle teamleden rondom het schoolplan, waardoor het plan een 

levend document blijft en onderwijsverbetering daadwerkelijk tot stand komt.  

b. Het meer ‘in de kracht zetten’ van teamleden. Ieder teamlid kan een keuze maken bij welk 

leerteam hij of zij zich aansluit.  

Met deze werkwijze sluiten we aan op de visie van gespreid leiderschap of professionele hiërarchie. In 

deze visie heeft het managementteam zich gedurende enkele studiedagen verdiept in het afgelopen 

jaar, onder leiding van Alex de Bruijn van Principium Advies. Uitgangspunt was daarbij het boekje 

‘Nieuw Leiderschap’ met als ondertitel ‘van bezitten naar delen’. Met instemming hebben we de goede 

elementen uit deze visie overgenomen, zoals hieronder in het kader ook beschreven.  

 

Met ingang van 2020-2021 is 40% van alle vergaderingen en overleggen geschrapt. Daarmee is tijd 

gecreëerd voor de leerteams om inhoud te geven aan hun opdracht. Elke leerteam heeft een eigen 

voorzitter (samenroeper) en secretaris (vastlegger). De leerteams zijn min of meer zelfsturend qua 

organisatie en planning. Ze weten zich gebonden aan het bestuurlijk beleidskader en aan de door de 

gezamenlijke teams opgestelde grote ontwikkeldoelen en streefbeelden uit het schoolplan 2019-2023. 

Hun uiteindelijke bevindingen worden voorgesteld aan de teams. Daar worden beslissingen genomen 

over de verdere voortgang.  

In 2020-2021 heeft het proces zich goed voortgezet, ondanks beperkingen en in juni 2021 is er vanuit 

de schoolleiding met alle voorzitters van de leerteams per school gesproken. Zij lieten zich overwegend 

positief uit over de voortgang en stemden in met het ontvangen van 4 x 3 uur begeleiding door 

Principium in 2021-2022. Belangrijke vragen tijdens deze bijeenkomsten: hoe maken en houden we de 

leerteams optimaal lerend en zelfsturend? 

Tegenwoordig maakt klassiek hiërarchisch leiderschap plaats voor gespreid of gedeeld leiderschap. Top-

down organiseren verdwijnt meer en meer naar de achtergrond en bottom-up organiseren is het nieuwe 

normaal. Organisaties maken de beweging van positionele hiërarchie naar professionele hiërarchie: niet 

wie de baas is mag het zeggen, maar wie het weet. 

In ‘Nieuw leiderschap, van bezitten naar delen’ worden deze veranderingen in hun context geplaatst, 

kritisch bekeken en gelegd naast Bijbelse bezinning. Er blijkt veel waardevols in te zitten, maar klakkeloos 

omarmen is niet aan de orde. Het boek loopt uit op een aantal spiegels waarmee de lezer wordt 

uitgedaagd te reflecteren op het eigen handelen. Negen portretten van leiders uit verschillende sectoren 

completeren dit boek. 

De auteurs delen een interesse in christelijke visie op leiderschap. Zij geloven dat christelijk leiderschap 

goed past bij een beweging van bezitten naar delen.                        Dick Both & Alex de Bruijn               
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(Gemeenschappelijke) medezeggenschap 

 

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

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

medezeggenschapsraad had in 2021 goede voortgang. We verwijzen hiervoor in eerste instantie naar 

het jaarverslag 2021 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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Horizontale dialoog en verbonden partijen 

 

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 hoofdzakelijk 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 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 

 

 

http://www.vgs.nl/
http://www.mkbasics.nl/
http://www.berseba.nl/regios/noordoost/
http://www.rbsgenemuiden.nl/
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Contactpersoon klachtenregeling                 

 

Mw. I. Pol - ten Hove 

Prins Willem-Alexanderstraat 51 

8281 CN Genemuiden 

Telefonisch bereikbaar tijdens  

schooltijden: 038-385 48 47 

Klachtencommissie 
 

Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs  

Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

Tel. 070 – 386 16 97 

Info@gcbo.nl 

Vertrouwenspersonen 

 

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

Het bestuur heeft bewust gekozen voor een 

mannelijke en een vrouwelijke vertrouwenspersoon 

 

Medezeggenschapsraad  

 

In GMR zijn twee ouders en twee personeelsleden per 

school vertegenwoordigd. 

Zie verdere info over de MR op onze website: 

www.rbsgenemuiden.nl  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rbsgenemuiden.nl/
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Klachtenbehandeling 

Op bestuursniveau zijn er in 2021 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 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.  

 

Juridische structuur 

De scholen gaan uit van hierboven onder contactgegevens genoemde schoolvereniging:  

Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Genemuiden 
Bestuursnummer: 24195 
 

Governance 

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

van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. De vernieuwde Code Goed 

Bestuur in het primair onderwijs van de PO-raad is vastgesteld in 2021. Betreffende code wordt door 

het bestuur gehanteerd en toegepast. Op 9 november 2021 was er een gemeenschappelijke 

bijeenkomst met de MR waarop de nieuwe code uitgelegd is door een medewerker van onze 

besturenorganisatie.  

 

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. De AB vergaderingen worden niet bijgewoond door de algemeen directeur.  

 

 

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

De code wordt nageleefd. Er zijn geen uitzonderingen. 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. De algemeen directeur legt verantwoording af 

aan het Dagelijks Bestuur. Zoals onder het kopje ‘bestuur’ ook reeds opgemerkt: 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.  

 

 

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. Dit heeft er in elk geval in de afgelopen 35 jaar 

nooit toe geleid dat er leerlingen geweigerd moesten worden. 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 – identiteit  

Bij de jaaropening stonden we stil bij de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Een gelijkenis die 

ons sterk bepaalt bij het thema en de kernwaarde liefde. ‘Liefde’ is dan ook het overkoepelende woord 

dat als een licht onze kernwaarden kracht geeft. We proberen er zoveel mogelijk elke dag iets van in 

de praktijk te brengen vanuit onze voorbeeldfunctie en vanuit de Bijbel, Gods Woord, de Bron waaruit 

we oude en nieuwe schatten proberen op te graven en te doordenken.  

 

Maatschappelijke ontwikkelingen 

Ook in 2021 werd het leven gestempeld door de coronacrisis. In het afgelopen jaar overleden 

verschillende mensen uit onze gemeenschap aan de gevolgen van de pandemie. Aan het einde van het 

jaar mogen we voorzichtig concluderen dat de ziekte op zijn retour is. De door de overheid ontvangen 

extra financiële middelen (NPO-gelden), zijn met blijdschap ontvangen. Het is ons gelukt om deze 

gelden vooral in te vullen met extra nieuwe mensen, waardoor we, in elk geval voor twee of drie jaar, 

gemiddeld met minder grote klassen werken. We gaan ervan uit dat er bij gemiddeld natuurlijk verloop 

geen mensen gedwongen hoeven te vertrekken.  
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2. Verantwoording beleid 
 

2.1 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.  

 

Persoonsvorming en sociale vorming 

Veel belangrijke aspecten van vorming en ontwikkeling zit eigenlijk verweven in het geheel van de 

pedagogische aanpak en het curriculum.  

 

Als eerste leidraad bij vorming en ontwikkeling zijn de Tien Geboden uit de Bijbel voor ons van kracht. 

Daarin staan liefde tot God en de naaste centraal. Aanvullend maken we dankbaar gebruik van de 7 

aspecten van Handelingsgericht Werken, zoals hieronder genoemd.  

 

1. Onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal. 

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

2. Het gaat om afstemming en wisselwerking. 

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

3. De leerkracht doet ertoe. 

• Verander je de leerkracht, dan verander je het kind en omgekeerd. 
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4. Positieve aspecten zijn van groot belang.  

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

groep, ouders of van onszelf als leerkracht of team. 

5. We werken constructief samen. 

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

6. Ons handelen is doelgericht. 

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

evalueren. 

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

• Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. 

 

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

de kindgesprekken, bij het POP-gesprek, sollicitatiegesprek en bij consultaties in de groep. 

 

In het curriculum komen persoonsvorming en sociale vorming sterk terug bij het vak godsdienstige 

vorming. Uit heel veel Bijbelse geschiedenissen zijn waardevolle lessen te trekken die de persoon en 

zijn relatie tot de omgeving positief kunnen beïnvloeden.  

 

Verder werken we aan burgerschapsonderwijs volgens de in een visienota beschreven wijze. Er 

worden SOVA-lessen gegeven en er is weerbaarheidstraining in groepen waar dat nodig is. Voor 

mediaopvoeding maken we gebruik van de STAPP-methode en voor seksuele ontwikkeling de methode 

de lessenserie ‘Wonderlijk gemaakt’.  

 

We maken gebruik van het pedagogisch leerlingvolgsysteem Zien om de ontwikkeling en de groei van 

de leerlingen te volgen. Gedrag is een belangrijke component van de leerlingbesprekingen en van het 

zorgsysteem als geheel. Betrokkenheid en welbevinden zijn de twee voornaamste aspecten die in alle 

gesprekken terugkomen.  

 

Kennisontwikkeling 

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 onderwijsresultatenmodel.  

Dit model is in 2021 onder de aandacht van de teamleden gebracht en er wordt vanaf groep 6 expliciet 

gemonitord hoeveel kinderen voldoen aan de 1F en de 1S/2F standaarden.  
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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 van samenwerkingsverband Berséba 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 hoe 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 

 

 

• Hoe legt het bestuur verantwoording af over de onderwijskwaliteit? 

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. 



18 
 

 

 

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

betrekking op de domeinen kwaliteitszorg en financiën. De onderwijsinspectie gaf ons het advies om 

doelen meer SMART te formuleren. Wij hopen hier gevolg aan te geven bij de formuleringen van het 

strategisch bestuursbeleidskader voor de nieuwe schoolplanperiode. Schoolintern is het advies op 

gepakt door het MT. Zij geven er gevolg aan door een training te volgen op dit terrein. Tijdens het 

onderzoek op 10 november 2020 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.   

 

  

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

KA1.6 De school beschikt over toetsbare doelen 

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

KA1.8 De oorzaken van tekortschietende onderwijskwaliteit worden geanalyseerd 

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

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

(scholen) 

KA3 Verantwoording en dialoog 

KA3.1 De school heeft “tegenspraak” georganiseerd 

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

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

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

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

KA3.6 De school verantwoordt zich aan de overheid 

KA3.7 De school verantwoordt zich aan belanghebbenden 

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

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  

 

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. 

Wat is PCM? 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. ( zie bijlagen) 

 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. 

 

 

2020-2021  

https://wij-leren.nl/zo-kun-je-mij-bereiken-PCM.php
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2020-2022  

 Tijdens bouwvergaderingen zijn PCM-profielen van personeelsleden 

uitgewisseld aan de hand van eerder geformuleerde opdrachten.  

 De ambassadeurtraining PCM is gevolgd door twee teamleden. De inhoud 

van deze training heeft tot doel PCM ‘levend’ te houden. 

 We hadden opnieuw een studiedag o.l.v. Jelte van der Kooij. Hij heeft ons 

handvatten gegeven hoe we kinderen kunnen beschrijven in een soort PCM-

profiel. Advies: benoem van elk kind de twee sterkste energieën die je 

waarneemt: doorzetter, gestructureerd denker, harmonizer, promotor, rebel, 

dromer. Geef een korte typering in Parnassys bij het leerlingprofiel. Op die 

manier breng je de klas in beeld en kun je je pedagogische aanpak daarop 

aanpassen bij de onderwijsbehoeften.  

 Dit voorgaande is in elk geval met één kenmerk gebeurd tijdens en na de 

laatste zorgvergadering. Van alle kinderen is nu dus een klein PCM-profiel 

opgesteld. Hier borduren we op voort.  

 

 

 

 

 

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 het nieuwe schooljaar https://wij-leren.nl/theorieboek-groepsdynamica-

grol-weerbaarheid.php  

2020-2021 in uitvoering – voornemens voor dit schooljaar 

 De training van Grol Weerbaarheid wordt weer voortgezet in groep 6.  

 

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 kiezen voor een leerteam dat bij hen paste 

 Bij het jaarlijkse gesprek over het taakbeleid komt dit onderwerp aan de orde 

2020-2021  

 Wij onderzoeken verder hoe we mensen nog meer in hun kracht kunnen 

zetten. En hoe we nog meer gebruik kunnen maken van ieders talenten en 

vaardigheden. Of we komen tot de conclusie dat dit al ruim voldoende 

praktijk is.  

 

Aan het einde van de 

schoolplanperiode is er een 

systeem opgezet waarbij we 

materialen en werksuccessen 

2019-2020 

 De teams hebben een gezamenlijke scholingsbijeenkomst gevolgd over de 

leerteams onder leiding van Alex de Bruijn. 

https://wij-leren.nl/theorieboek-groepsdynamica-grol-weerbaarheid.php
https://wij-leren.nl/theorieboek-groepsdynamica-grol-weerbaarheid.php
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tussen de scholen wordt gedeeld 

(EHS/RHS)  

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

team van de scholen gedeeld kunnen worden.  

 2020-2021 in uitvoering  

 

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 ‘Coöperatief vergaderen’ van Dr. Spencer Kagan.  

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

2020-2021 in uitvoering  

 We hebben positieve ervaringen met coöperatieve werkvormen tijdens 

vergaderingen. Er is grote betrokkenheid en mensen kunnen eerst 

nadenken/bespreken voordat ze iets willen zeggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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.  

2020-2021  

 Dit schooljaar is het hoekenwerk in groep 3 vanaf het begin van het 

schooljaar opgepakt. Er wordt 2 keer in de week 3 kwartier in hoeken 

gewerkt. De ervaringen zijn tot nu toe overwegend positief. De 

voorbereiding van een nieuw thema (het zoeken naar geschikte 

materialen en passende activiteiten) kost (nog) veel tijd. Dat wordt als 

een nadeel ervaren. De leerlingen worden echter enthousiast van het 
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bovenbouw, zodat daar ook meer 

aandacht is voor hoofd, hart en 

handen. 

hoekenwerk. Ook is er nu budget beschikbaar gesteld om materialen 

aan te schaffen, waardoor het hoekenwerk nog aansprekender kan 

worden. 

 Voornemens voor de tweede helft van dit schooljaar: 

- Groep 1 en 2 onderzoeken, samen met IB, of in een eerder stadium 

letters aangeboden moeten/kunnen worden bij de kleuters.  

- Groep 3 gaat beslissen of de nieuwe methode Taaloceaan voldoet 

aan onze wensen; worden de lessen meer spelenderwijs 

aangeboden? 

- Groep 4 gaat hoekenwerk voorbereiden: thematisch richting een 

zaakvak of spelenderwijs rekendoelen verder inoefenen.  

D.V. volgend schooljaar uitproberen.  

 

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). 

2019-2020 

 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.  

2020-2021  

 Dit schooljaar: 

- De bestelde materialen, zoals boeken en spelletjes, zijn 

binnengekomen. Deze zijn geplastificeerd. Ze hebben een plekje 

gekregen in de personeelskamer.  

- Enkele leerteamleden zijn in overleg geweest met de coördinator 

Engels van de RHS, om zo samen kennis en ervaring met elkaar te 

delen. Tijdens dit overleg zijn verschillende nieuwe methoden 

bekeken. We hebben deze vergeleken en naar de verschillende 

bouwen gekeken.  

- Enkele leerteamleden hebben verschillende werkvormen 

uitgeprobeerd tijdens de Engelse les. Deze zouden tijdens een 

teamvergadering gedeeld worden, maar uiteindelijk zijn ze op het 

MB geplaatst. 

 Voornemens voor de tweede helft van dit schooljaar: 

- Schoolbreed overleggen hoe we werken en met experimenteren 

(met coöperatieve werkvormen) (van input naar output) het vak 

Engels kunnen verrijken en deze werkvormen vervolgens inzetten. 

- Enkele leerteamleden uit alle bouwen testen 2 nieuwe Engelse 

methoden uit: Holmwoods en Stepping Stones. Deze hopen we 

eerst intern te evalueren.  

- Richting komend schooljaar wordt dit een officiële pilot in 

verschillende groepen. 

 

 



23 
 

In 2023 is er een gedegen afweging 

gemaakt of het adaptieve 

onderwijsplatform Snappet past bij 

de visie van onze school. 

https://nl.snappet.org/  

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. Hoe gaan we verder? Een gedegen 

onderzoek waarvan we de resultaten in een Power Point al bijlage 

hebben toegevoegd. 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.  

 

 

 

 

2020-2021  

 Dit schooljaar: 

In een teamvergadering is, naar aanleiding van de enquête-uitslag 

onder team en leerlingen, besloten de pilot Snappet voort te zetten en 

verder uit te breiden. In de groepen 4 t/m 8 wordt rekenen via Snappet 

aangeboden. Daarnaast wordt momenteel in de groepen 4, 6/7 en 7 

meegedaan met een uitbreidende pilot: naast rekenen wordt ook 

spelling aangeboden via Snappet. 

 Dit jaar werd Snappet voor de groepen 3 t/m 8 weer breed ingezet 

tijdens de lockdown in januari/februari! 

 Inmiddels is de pilot in de eerste groepen geëvalueerd en positief 

bevonden. Dit betekent dat D.V. komend schooljaar groep 4 t/m 8 

Snappet ook voor spelling gebruikt zal worden, naast het rekenen.  

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. 

 

 

https://nl.snappet.org/
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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 WhatsApp-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.  

 

 2020-2021  

  Er is m.b.v. bestuurdersnetwerk PO in het reformatorisch onderwijs een 

visiedocument op Burgerschap opgesteld en schooleigen gemaakt. 

 Op de website www.curriculum.nu is heldere informatie te vinden over de 

inhoud van Burgerschap onderwijs. Ons leerteam is op de hoogte van de 

inhoud van de bouwsteen Burgerschap.  

 Het document met burgerschapsactiviteiten is verbeterd en aangevuld. Ook 

weten we of de activiteiten leerkracht gebonden of groep gebonden zijn.  

 

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.  

  

 2020-2021 in uitvoering – voornemens voor dit schooljaar 

  Er is een stappenplan opgezet om een Leerlingenraad te vormen in het 

cursusjaar 2021-2022 

 De Leerlingenraad wordt gevormd door 6 à 8 leerlingen uit de bovenbouw en 

vergadert ongeveer 6 keer per jaar. 

 Een leerkracht is coach van de Leerlingenraad 

 Het team is geïnformeerd over de manier van opzetten van een 

Leerlingenraad. Zie de Power Point Leerlingenraad. 

 

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 2020 een 

https://www.rd.nl/meer-rd/onderwijs/hoogleraar-onderwijsrecht-wet-burgerschap-strijdig-met-vrijheid-van-onderwijs-1.1673880
https://www.rd.nl/meer-rd/onderwijs/hoogleraar-onderwijsrecht-wet-burgerschap-strijdig-met-vrijheid-van-onderwijs-1.1673880
file://///dc01/data/Groepen/Groepsoverstijgend/Schoolplan/Schoolplan%202019-2023/Leerteams/Maatschappelijke%20voorbereiding/Visie%20Burgerschap%20EHS/210401%20Notitie%20burgerschapsvorming%20Eben-Haëzerschool%202021.docx
file://///dc01/data/Groepen/Groepsoverstijgend/Schoolplan/Schoolplan%202019-2023/Leerteams/Maatschappelijke%20voorbereiding/Visie%20Burgerschap%20EHS/210401%20Notitie%20burgerschapsvorming%20Eben-Haëzerschool%202021.docx
http://www.curriculum.nu/
file://///dc01/data/Groepen/Groepsoverstijgend/Schoolplan/Schoolplan%202019-2023/Leerteams/Maatschappelijke%20voorbereiding/Leerlingenraad/PP%20Leerlingenraad.pptx
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studiemorgen georganiseerd de STAPP-methode wordt uitgelegd. We hopen er 

vervolgens mee aan de slag te gaan.  

 2020-2021  

 Op 2 september 2020 hebben we een studiemorgen gevolgd waarin de STAPP-

methode is uitgelegd. Ook hebben de leerkrachten verschillende lessen gegeven 

uit de STAPP-methode. Dit is in het leerteam besproken en teruggekoppeld naar 

het team. We hebben besloten de methode aan te schaffen en ook dit jaar al te 

starten met het geven van enkele lessen.  

 

De STAPP-methode is aangeschaft. De leerkrachten plannen de lessen tijdens 

het Keuze-uur dat is ingevoerd. Er is een document met daarin de verdeling van 

de lessen per jaargroep.  

 

Eben-Haëzer- 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.  

2020-2021  

 Het protocol voor Meer- en Hoogbegaafdheid is in concept af. Wij 

nemen dit door in ons leerteam, en voegen visie bij.  

 In maart heeft een delegatie van het team (ib, mt, leerkracht gr. 8, 

leerkracht plusklas) een cursus over het kader van ontwikkeling. 

Daarbij hopen we handvatten te krijgen, hoe we meerbegaafdheid 

beter op de kaart kunnen krijgen. https://www.driestar-

educatief.nl/advies-en-begeleiding/primair-

onderwijs/parnassys/leerlijnen/leerlijn-(hoog)begaafdheid  

 Ons streven is dat aan het eind van dit schooljaar het protocol definitief 

is. Een deel van ons leerteam hoopt zich hier verder in te verdiepen.  

file://///dc01/data/Groepen/Groepsoverstijgend/Schoolplan/Schoolplan%202019-2023/Leerteams/Maatschappelijke%20voorbereiding/STAPP/STAPP%20Opzet%20verdeling%20lessen%20per%20leerjaar%20methode%20Stapp.docx
file://///dc01/data/Groepen/Groepsoverstijgend/Schoolplan/Schoolplan%202019-2023/Leerteams/Maatschappelijke%20voorbereiding/STAPP/STAPP%20Opzet%20verdeling%20lessen%20per%20leerjaar%20methode%20Stapp.docx
https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/primair-onderwijs/parnassys/leerlijnen/leerlijn-(hoog)begaafdheid
https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/primair-onderwijs/parnassys/leerlijnen/leerlijn-(hoog)begaafdheid
https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/primair-onderwijs/parnassys/leerlijnen/leerlijn-(hoog)begaafdheid
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 Er is materiaal aangeschaft via Berséba (robotica), dit moet nog 

geïmplementeerd worden.  

 In groep 3 en 4 wordt voor de plusleerlingen Minka Dumont, Kien, 

Nieuwsbegrip, Acadin gebruik gemaakt.  

 

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 collega Leandra 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. 

2020-2021 in uitvoering  

 In febr. ’21 zijn alle intakegesprekken met ouders door de leerkracht 

van de klusklas gevoerd. De klusklas is D.V. 2 maart (na de 

voorjaarsvakantie) van start gegaan, op de dinsdagmiddagen van 2 uur 

tot half 4. De eerste ervaringen zijn positief. Na ong. 10 weken vindt er 

een evaluatie plaats met leerlingen/leerteam/collega’s. 

 Met een deel van het leerteam hopen we na te denken over hoe we de 

klusklas eventueel verder kunnen uitbreiden. 

  

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.  

2020-2021 in uitvoering – voornemens voor dit schooljaar 

 Bij navraag bij collega’s is gebleken dat hier weinig animo voor is. We kiezen 

ervoor om de RT op de wijze zoals we dat nu doen, door te laten gaan. 

 Toch lijkt het ons goed ons hier nog wel weer over buigen. Het gaat dan 

vooral om de vraag: ‘Is deze aanpak van hulp buiten de groep, ook het 

beste voor onze leerlingen?’ 
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Rehobôth: 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  

 

2020-2021 in uitvoering  

De lijsten met uit te voeren groepsdynamica-activiteiten per jaargroep 

vorderen. De bovenbouw lijst is klaar. De onderbouw lijst is in ontwikkeling. 

Per fase moeten jaarlijks 2 activiteiten uit de lijst aangeboden worden.  

 

 

We hebben een gedifferentieerd 

huiswerkbeleid. Kinderen 

beheersen de daarbij behorende 

vaardigheden om tot leren te 

komen. 

2019-2020 

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

document met huiswerktips gemaakt. Beide documenten zijn ter inzage naar 

alle leerkrachten verstuurd, ze vullen waar nodig is aan. 

2020-2021 in uitvoering – voornemens voor dit schooljaar 

Het voorstel van het huiswerkbeleid is af. Dit is gecommuniceerd met collega’s. 

Door de huidige omstandigheden is het echter nog niet besproken met 

collega’s. Dit moet nog gebeuren.  

Het huiswerkbeleid wordt in het nieuwe schooljaar 2021-2022 ingevoerd.  

 

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 

 

2020-2021 in uitvoering – voornemens voor dit schooljaar 

Door de huidige omstandigheden is niet gedaan. De kindgesprekken verlopen 

naar tevredenheid. Het oudergesprek is dit jaar anders gegaan. We hopen later 

dit jaar dit punt te bespreken. 

 

 

 

 

 



28 
 

 

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.  

2020-2021 in uitvoering – voornemens voor dit schooljaar  

  Dit punt wordt D.V. volgend jaar verder opgepakt. Er is contact 

opgenomen met Van Grol Weerbaarheid, zodat groepsdynamica ook 

meer een plaats kan krijgen in het geheel.  

 In de jaarplanning is een studiebijeenkomst voor het pedagogisch 

leerlingvolgsysteem Zien opgenomen. Hoe kunnen we ‘Zien’ beter 

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 

Geraline volgt de opleiding voor Schoolopleider. Zij zal volgend cursusjaar het 

team gaan betrekken in het proces om een Erkende opleidingsschool te 

worden. Eén van de vereisten is een goede begeleiding voor a.s. leraren 

(stagiaires). 

2020-2021 in uitvoering  

 Collega G.C. Beens heeft de opleiding schoolopleider afgerond. Dat is 

één van de voorwaarden om een erkende opleidingsschool te worden.   

 Collega’s zijn geïnformeerd over het traject om een Erkende 

opleidingsschool te worden. Collega’s geven aan behoefte te hebben 

aan handvatten in de begeleiding van a.s. leraren. We hopen in 2021-

2022 de cursus voor werkplekbegeleider als te team volgen. De cursus 

bestaat uit één dag en twee dagdelen.  

 Er is een subsidie aanvraag gedaan, als we de subsidie ontvangen kan 

de cursus daarvan worden bekostigd.  

 Om zaken rondom de begeleiding te borgen, worden afspraken 

vastgelegd in een beleidsdocument. Ook wordt een ontwikkelplan 

opgesteld om in beeld te brengen wat nodig is om een Erkende 

opleidingsschool te worden.  

 

Rehobôth - 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  
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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. 

2019-2020 

Dit onderwerp is nog in de fase van oriëntatie   

2020-2021  

Twee kleuterjufs hebben in oktober een cursus gevolgd over de overgang van 

groep 2 naar 3.  

De kleuterleerkrachten hebben samen met de leerkrachten van groep 3 (en 4) 

een overleg gehad over hoe we een goed plan kunnen maken. N.a.v. deze 

cursus en dit overleg wordt door de betrokken leerkrachten verder gebouwd 

aan een plan voor een soepelere overgang van groep 2 naar groep 3. 

 

 

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.  

2020-2021  

Het tweejaarlijkse bijbelrooster voor de kleuters draait nu voor het tweede jaar. 

Volgend jaar begint het rooster weer opnieuw. 

 

De totstandkoming van het rooster voor groep 3-6 dit cursusjaar verliep niet 

heel soepel. Groep 4 (en groep 6?) gebruiken uiteindelijk de A-map i.p.v. de D-

map. Het psalmrooster van deze groepen is eveneens aangepast.  

Voor groep 7/8 is er al wel een tweejaarlijks rooster opgesteld. Voor groep 3-6 

wordt volgend schooljaar een (tweejaarlijks) vertelrooster opgesteld. Komend 

schooljaar hebben we nog één jaar dat we het rooster in samenwerking met de 

EHS van HHW gebruiken. Daarna willen we het nieuwe rooster klaar hebben.  

  

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.  

 

 

 

2020-2021  

Op 28 april kwam Marcel Schmeier van Expertis onderwijsadviseurs ’s ochtends 

een EDI-cursus geven. Hij spitste zich vooral toe op ‘instructie’ en ‘begeleide 

inoefening’ bij het vak rekenen. 
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Dit alles met het oog op de nieuwe rekenmethode Getal en Ruimte waarmee 

we vanaf 2021-2022 mee hopen te gaan werken. Kenmerk van deze methode: 

leerlingen werken dieper/grondiger/langer aan één rekenprobleem. In onze 

huidige methode wordt vaak aan meer problemen tegelijk gewerkt en worden 

alle onderwerpen telkens relatief kort aan de orde gesteld.  

 Na de meivakantie hopen we te gaan beginnen met de opstartprogramma. Dit 

is een soort ‘test-je-kennis’ van de verschillende domeinen. Dit 

opstartprogramma geldt voor groep 3-6.  

Vanaf het volgende cursusjaar willen we volledig met de nieuwe methode gaan 

werken.  

 

N.a.v. de cursusmorgen hebben we alle eyeopeners verzameld en die hopen we 

te gaan gebruiken bij het implementeren van de nieuwe rekenmethode. 

Inmiddels is er door alle groepen het opstartprogramma doorgenomen.  

 

Komend cursusjaar zullen de COCO-rondes ook in het teken van de nieuwe 

methode staan. Alle daaruit voortkomende vragen zullen in een 

studiebijeenkomst met Expertis besproken worden.  

  

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 

HGW, Zwols model en EDI samen 

opgaan. 

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.  

2020-2021  

We willen EDI centraal gaan stellen in onze werkwijze en daarbij komend jaar 

kijken welke elementen van het Zwolsemodel we blijven behouden. In elk geval 

behouden we de volgende onderdelen: stoplichtgebruik, differentiatie. 

Wat betreft HGW zitten er ook in de EDI werkwijze veel overeenkomsten en 

elementen. Het element van inspringen op de hiaten en de signalen die je 

waarneemt, nemen we over in de EDI lessen: instructie, signaleren, controle van 

begrip en dan vervolgens ook daar weer op inspringen en evt. verlengde 

instructie geven. Anticiperen op wat je ziet gebeuren.  

 

Samengevat  

De inhoud van het boek Expliciete Directe Instructie is onze hoofdrichtlijn voor 

het lesgeven. Dit boek beschrijft meer dan instructie alleen. Het gaat ook over 

klassenmanagement, over zelfstandig werken, over coöperatieve werkvormen 

http://www.zwols-model.nl/
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evt. Aanvullingen doen we vanuit het Zwolse Model en vanuit de theorie van 

handelingsgericht werken (HGW).  

 

 

Rehobôth- 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.  

 2020-2021  

  Groep 7 kreeg in juni 2021 een gastles i.p.v. de media-avond t.g.v. 

coronacrisis. Hiervan wordt wel het e.e.a. met ouders gedeeld, zodat 

het toch nog iets gezamenlijks is voor ouder/kind.  

 In de combinatieklas kunnen niet alle lessen gegeven worden. Hier 

wordt een keuze gemaakt uit de lessen en lessen worden in elkaar 

geschoven, zodat alle onderdelen wel aan bod komen. 

 Omdat er geen extra ruimte in het lesrooster is voor STAPP worden de 

lessen van STAPP op afwisselende momenten gegeven verdeeld over 

verschillende vaktijden. 

 We werken dit jaar niet een vaste periode van het jaar met STAPP. Dat 

bevalt tot nu toe goed. Het is wel belangrijk om collega’s in de loop van 

het schooljaar een paar keer te herinneren, zodat we zeker weten dat 

het gebeurt.  

 

We hebben ons document 

burgerschap, met daarin het 

activiteitenoverzicht, aangepast 

naar het nieuwe curriculum. We 

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. 

2020-2021 in uitvoering – voornemens voor dit schooljaar 
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doen jaarlijks minimaal 2 

burgerschapsactiviteiten per 

jaargroep. De kinderen hebben 

kennis gemaakt met 

andersdenkenden/wereldgodsdien

sten.  

Het overzicht met burgerschapsactiviteiten die betrekking hebben op 

burgerschap is onder de collega’s gedeeld. Ieder is op de hoogte welke 

activiteiten per jaar in zijn/haar groep aan de orde komen. Vanwege de 

lockdown en de periode van thuisonderwijs was het niet altijd mogelijk om 

bepaalde activiteiten te doen.  

Eén van de leerkrachten is aangesteld als contactpersoon met Muiderheim. 

Vorig schooljaar hebben cliënten van Muiderheim op school activiteiten 

gedaan. Dat is dit schooljaar vanwege de maatregelen nog niet mogelijk 

geweest.  

 Het overzicht van burgerschapsactiviteiten wordt samengevoegd met 

het overzicht groepsoverstijgende activiteiten.  

 

  

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. 

2019-2020 

Het afgelopen schooljaar werd geopend met het Bijbelverhaal: ‘Maar waar is 

het Lam? ‘n.a.v. Abrams offer van Izak op de berg Moria. De drie kernwaarden 

:openheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid kwamen in dit Bijbelgedeelte 

terug.  

2020-2021 in uitvoering – voornemens voor dit schooljaar 

Voor de maand januari 2021 stond het Bijbels thema ‘Heb je naaste lief’ op de 

planning. Het thema is de maanden ervoor uitgewerkt aan de hand van 

verschillende Bijbelverhalen. In verband met de lockdown en de periode 

thuisonderwijs is de uitvoering hiervan verschoven naar de periode na de 

voorjaarsvakantie. De kernwaarden van de school komen in de vertellingen naar 

voren.  

De thema week is minder uit de verf gekomen, doordat er geen gezamenlijke 

start in de gemeenschapsruimte was. 

 

 

 

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 

 2020-2021 

  In oktober 2020 is er een MHB-studiemorgen geweest. ( meer- en 

hoogbegaafdheid).Tijdens deze studiemorgen is de basistheorie van 

meer- en hoogbegaafdheid behandeld, met o.a. het Zijnsluik van Tessa 

Kieboom. Ook zijn er verschillende denkbeelden m.b.t. meer- en 

hoogbegaafde kinderen besproken. Er is een signaleringsinstrument 

gedeeld om tijdens de periode tot de volgende studiedag in te vullen. 

Tijdens de studiedag eind maart hebben we gekozen voor het 
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signaleringsinstrument SiDi-PO. Dit vraagt een basiskennis van het team 

en is dan inzetbaar bij vraagstukken. Wel willen we graag een quickscan 

toevoegen en deze in groepen 1, 3 en 5 begin van het jaar invullen. Bij 

de kleuters wordt hier de Goodenough (menstekening op punten) aan 

toegevoegd op de eerstvolgende dag nadat ze op school zijn begonnen. 

Om goed met dit instrument te kunnen werken zal er – wellicht- nog 

een stuk scholing gevolgd moeten worden.  

 Het werken met Kader voor ontwikkeling ( de module in ParnasSys voor 

MHB) zetten we een volgend schooljaar door. Een pluspunt hiervan is 

het werken met doelen op vaardigheden en de lessuggesties die 

hieraan gekoppeld zijn. Al vallen een aantal lessuggesties in de praktijk 

qua inhoud tegen afgezet tegen het doel. 

 Verder hebben drie leerkrachten een studiemorgen gevolgd van 

Berséba over dit onderwerp en zijn ze op bezoek naar een school in 

Apeldoorn geweest, waar een middag was georganiseerd (ook vanuit 

Berséba) over hun manier van werken met de plusklas. Veel praktische 

en leerzame tips gekregen.  

 M. Fidder is dit schooljaar gestart met de opleiding tot specialist 

hoogbegaafdheid bij de Driestar. Verder is er nog extra materiaal 

aangeschaft op het gebied van robotica om het aanbod van materialen 

in de plusklas te verrijken. 

 N. Bruggink heeft een middag rond de opzet van een portfolio gevolgd 

bij Berséba en dit wordt ingezet in de plusklas.  

 Eveneens willen we eind van dit schooljaar onderzoek doen naar een 

klusklas. Deze is dit schooljaar gestart op de Eben-Haëzerschool en hun 

bevindingen m.b.t. de organisatie, de voorwaarden en het programma 

horen we graag. 

 

 

Overige ontwikkelingen 

Het onderwijsproces stagneerde enkele keren door lockdowns en veelvuldig ziekteverzuim van 

leerkrachten en leerlingen. Leerkrachten én ouders spanden zich heel goed in om thuisonderwijs vorm 

te geven. Het lijkt erop dat de achterstanden daardoor relatief beperkt zijn.  

 

Toekomstige ontwikkelingen 

Ten gevolge van de gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs kunnen we op beide scholen een 

jaar langer met wat kleinere groepen werken. Naar ons idee is dit een effectieve methode om de 

opgelopen achterstanden weg te werken. Daarnaast is extra inzet van onderwijsondersteuning.  

 
 
 
 
 
Onderwijsresultaten 
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Eben-Haëzerschool 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De school haalt ruimschoots het fundamentele niveau en het streefniveau, maar blijft iets achter bij 

vergelijkbare scholen.  
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Rehobôthschool 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De school haalt ook ruimschoots het fundamentele niveau en het streefniveau. Bij het fundamentele 

niveau blijft de school iets achter bij vergelijkbare scholen en bij streefniveau worden iets hogere 

resultaten gehaald dan het niveau van vergelijkbare scholen.  

 

Voor meer onderwijsresultaten van de scholen verwijzen we u naar www.scholenopdekaart.nl. 

 

Inspectie 

Inspectiebezoek Eben-Haëzerschool 25 mei 2021 mevrouw Vinckemöller  

Het ging om een themabezoek voor wetenschappelijk onderzoek: hoe geven en ontvangen 

leerkrachten feedback? De resultaten worden verwerkt in een onderzoek van universiteit Twente.  

 

Visitatie 

Beide scholen ontvingen in 2021 een visitatiebezoek vanuit samenwerkingsverband Berséba. Vooraf 

vulden de scholen een zelfevaluatiekader in. Voor beide scholen geldt dat we zowel waarderings-als 

werkpunten aangewezen kregen.  

 

Passend onderwijs 

We houden graag zoveel mogelijk aangemelde kinderen op onze school. We geven ook onze grenzen 

aan.  

In principe zijn alle kinderen welkom op onze school. Dat is ons uitgangspunt. Onze school kan kinderen 

basisondersteuning geven en in veel gevallen extra (extra) ondersteuning. In deze paragraaf geven we 

een aantal voorbeelden van leerlingen die we vermoedelijk geen passend onderwijs kunnen geven. 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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We geven daarmee onze grenzen aan m.b.t. de extra ondersteuning die we kunnen bieden. Wanneer 

de begeleiding van een kind meer ondersteuning en zorg vraagt dan wij wellicht kunnen bieden, gaan 

wij altijd een gesprek aan met de ouders, het SWV en Jeugdhulp. Wij leggen de grens bij leerlingen die 

vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de medeleerlingen, bij leerlingen die vanwege hun 

gedrag een gevaar vormen voor de leraren/medewerkers en bij leerlingen die zeer specialistische 

medische hulp en ondersteuning nodig hebben. 

 

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 wordt 

vanuit de overheid verstrekt via de lumpsum en 60 % van de middelen komt 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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Verantwoording inzet middelen Passend Onderwijs 2021

A: Schoolgegevens:

Naam school

Plaats

Bestuursnummer 24195 brin nr. 23DU

Aantal schoolweken 38,21

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

2020/2021 2021/2022

Onderwijzend Personeel 46,00€                Aantal leerlingen o.b.v. 1-10 vorig jaar 242 230

Onderwijs Ondersteunend Personeel 30,00€                Bedrag per leerling 195,60€              175,53€                      

Vast bedrag per school 15.400,00€        15.750,00€                

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

Gedrag 1 1.a Standaard budget  2021 basisondersteuning 59.980€                      

JRK (alleen in regio Zeeland) 1.b Indexering beschikking december 2021 6.440€                         

Cluster 3 ( ZML / LZK / LG ) 2. Cluster 3 arrangementen in geld -€                                  

Hoogbegaafdheid 3. HB-arrangementen in geld en declaratie kosten -€                                  

Cluster 2 ( taal / spraak ) 4. JRK-arrangementen in geld (regio Zeeland) -€                                  

Cluster 1 ( blind / slechtziend ) 5. Crisis en overige -arrangementen in geld -€                                  

Didactisch 6. Cluster 2-arrangementen in geld -€                                  

Totaal 1 7. Cluster 1-arrangementen in geld -€                                  

8. Overige inkomsten -€                                  

Totaal budget Passend Onderwijs SWV's 66.420€                      

F: Totalen budget en bestedingen:
Indicatie ondersteuningsbudget Lumpsum 50.000€             Totaal bestedingen 129.366€                    

Totaal budget Passend Onderwijs SWV 's 66.420€             Totaal budget 116.420€                    

Totaal middelen tbv Passend Onderwijs 116.420€           Saldo -12.946€                     

G: Specificatie bestedingen:

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

Personele en formatieve inzet: bedrag

OP 17 46,00€                29.880€                      

OOP 30,00€                -€                             

OP 14,5 46,00€                25.486€                      

OOP 34 30,00€                38.974€                      

OP 46,00€                -€                             

OOP 30,00€                -€                             

OP 3 46,00€                5.273€                         

OOP 30,00€                -€                             

Inzet hoogbegaafdheid:

OP 5 46,00€                8.788€                         

OOP 30,00€                -€                             

-€                             

-€                             

Externe inzet:

-€                             

-€                             

Onderwijsondersteuners 8.899€                         

3.592€                         

Orthopedagogen/onderwijsadviseurs 6.986€                         

Logopedie 465€                            

Materiele inzet:

Boeken, plusklas acadin, rekenmateriaal 1.022€                         

-€                             

-€                             

TOTAAL 129.366€                    

Orthodidactische en orthopedagogische materialen, te weten: 

Eben-Haëzerschool

Genemuiden

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

Externe kosten inzet externen (bijv. orthopedagogen in OT)

Externe kosten andere professionals: 

Formatieve interventies in bijzondere situaties, gericht op realiseren extra 

ondersteuning aan leerlingen

Inzet personeel:

Inzet materieel:

(niet verplicht, naar keuze in te vullen) 

gemiddeld 

aantal uren  

per week

Inzet interne begeleiding

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

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

Kosten AB voor eigen rekening                                                                                                         

Kosten andere vormen van begeleiding gericht op ondersteuning aan leerlingen                 

anders, te weten:

gemiddelde 

loonkosten 

per klokuur

Zorgklas (reservering tussenvoorziening)
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Verantwoording inzet middelen Passend Onderwijs 2021

A: Schoolgegevens:

Naam school

Plaats

Bestuursnummer brin nr. 03HP

Aantal schoolweken 38,21

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

2020/2021 2021/2022

Onderwijzend Personeel 46,00€                Aantal leerlingen o.b.v. 1-10 vorig jaar 218 204

Onderwijs Ondersteunend Personeel 30,00€                Bedrag per leerling 195,60€              175,53€                      

Vast bedrag per school 15.400,00€        15.750,00€                

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

Gedrag 1.a Standaard budget  2021 basisondersteuning 55.340€                      

JRK (alleen in regio Zeeland) 1.b Indexering beschikking december 2021 5.712€                         

Cluster 3 ( ZML / LZK / LG ) 2. Cluster 3 arrangementen in geld -€                                  

Hoogbegaafdheid 3. HB-arrangementen in geld en declaratie kosten -€                                  

Cluster 2 ( taal / spraak ) 4. JRK-arrangementen in geld (regio Zeeland) -€                                  

Cluster 1 ( blind / slechtziend ) 1 5. Crisis en overige -arrangementen in geld -€                                  

Didactisch 6. Cluster 2-arrangementen in geld -€                                  

Totaal 1 7. Cluster 1-arrangementen in geld 5.000€                         

8. Overige inkomsten -€                                  

Totaal budget Passend Onderwijs SWV's 66.052€                      

F: Totalen budget en bestedingen:
Indicatie ondersteuningsbudget Lumpsum 45.000€             Totaal bestedingen 109.592€                    

Totaal budget Passend Onderwijs SWV 's 66.052€             Totaal budget 111.052€                    

Totaal middelen tbv Passend Onderwijs 111.052€           Saldo 1.460€                         

G: Specificatie bestedingen:

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

Personele en formatieve inzet: bedrag

OP 17 46,00€                29.880€                      

OOP 30,00€                -€                             

OP 8,5 46,00€                14.940€                      

OOP 28,5 30,00€                32.670€                      

OP 46,00€                -€                             

OOP 30,00€                -€                             

OP 3 46,00€                5.273€                         

OOP 30,00€                -€                             

Inzet hoogbegaafdheid:

OP 6 46,00€                10.546€                      

OOP 30,00€                -€                             

-€                             

-€                             

Externe inzet:

-€                             

Studiedag hoogbegaafdheid 750€                            

Onderwijsondersteuners 6.242€                         

3.216€                         

Onderwijsadviseurs en orthopedagogen 4.604€                         

Logopedie 320€                            

Materiele inzet:

Boek, Taalblobs, citoboekjes, boeken Decidon 1.152€                         

-€                             

-€                             

TOTAAL 109.592€                    

Orthodidactische en orthopedagogische materialen, te weten: 

Rehobothschool

Genemuiden

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

Externe kosten inzet externen (bijv. orthopedagogen in OT)

Externe kosten andere professionals: 

Formatieve interventies in bijzondere situaties, gericht op realiseren extra 

ondersteuning aan leerlingen

Inzet personeel:

Inzet materieel:

(niet verplicht, naar keuze in te vullen) 

gemiddeld 

aantal uren  

per week

Inzet interne begeleiding

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

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

Kosten AB voor eigen rekening                                                                                                         

Kosten andere vormen van begeleiding gericht op ondersteuning aan leerlingen                 

anders, te weten:

gemiddelde 

loonkosten 

per klokuur

Zorgklas (reservering tussenvoorziening)
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2.2 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 

KA2.2 Het team werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen professionaliteit 
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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 2021- voldoen aan kwaliteitsaspecten 

Met onderstaande scholingen is in 2021 toegewerkt aan een meer voldoen aan de kwaliteitsaspecten 

van het toezichtkader van de onderwijsinspectie.  

 

Teamscholing 

 Op beide scholen is voor het tweede jaar gewerkt met leerteams. De voorzitters van de in totaal 

zeven leerteams zijn gestart met een training o.l.v. Alex de Bruijn van Both & de Bruijn met als 

inzet: hoe krijg en houd je teamspirit en krijgen mensen plezier in leren en ontwikkelen.  

 Op de Eben-Haëzerschool werd een PCM verder uitgebouwd door ook van elke leerling een begin 

te maken met het ontwerpen van een PCM-profiel en in elke geval één basis 

persoonlijkheidskenmerk te benoemen. Daarop worden gedragsaanpak en onderwijsaanbod 

afgestemd, zodat er meer recht gedaan wordt aan de onderwijsbehoeften van ieder kind.  

 Op de Rehobôthschool verdiepte het team zich tijdens een online-training van Marcel Schmeier 

verder in het Expliciete Directe Instructie model. De toepassing daarvan is verbeterd en verdiept.  

 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 hebben opleiding Middenmanagement bij Penta 

Nova verder voorgezet met een volgende module. Afronding staat gepland in 2022.  

 De directeur volgde een leergang ‘Positief leiderschap in het onderwijs’ bij Dyade in het kader van 

accreditatie voor het schoolleiderschap. 

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

referentieniveaus. Het team is in 2021 ook bij de ontwikkeling betrokken. Vanaf eind groep 6 

worden referentieniveaus nu betrokken bij het in kaart brengen van de resultaten.  

 Op beide scholen is een voldoende aantal BHV-ers. De bijscholing werd weer gevolgd in 2021. 

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

 

http://www.snappet.nl/
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Leren van elkaar  

 Leerkrachten legden in 2021 geen lesbezoeken bij elkaar af in verband met de coronacrisis.  

 Bij meerdere leerkrachten werden filmopnames gemaakt in het kader van SVIB of leren van elkaar 

 

Uitkeringen na ontslag 

Er zijn in 2021 geen uitkeringen na ontslag geweest. We proberen uitkeringen te voorkomen door 

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

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

kunnen laten verrichten.  

 

Aanpak werkdruk 

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

artikel 4 lid 6 nadere verantwoording plaatsvinden. 

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

werkdrukmiddelen? 

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

• Waar zijn de werkdrukmiddelen voor ingezet? 

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

• Overzicht met: 

o Inkomsten werkdrukvermindering 

o Uitgaven werkdrukvermindering (personeel) 

o Uitgaven werkdrukvermindering (materieel) 

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

welke maatregelen zijn dit? 

TIP: Kijk voor meer informatie over verantwoording van de werkdrukmiddelen op 

www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/hoe-werkt-de-verantwoording-over-de-

werkdrukmiddelen 

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 was € 59.711 

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 middagen OA. 

4. 2 Studiedagen waarop gewerkt kan worden aan het groepsplan/groepsbespreking.  

5. Pilot Snappet. 

6. Investering op de professionele cultuur in het team door middel van een cursus PCM zorgt voor 

minder werkdruk door een betere omgang en relatie met elkaar.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
http://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/hoe-werkt-de-verantwoording-over-de-werkdrukmiddelen
http://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/hoe-werkt-de-verantwoording-over-de-werkdrukmiddelen
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    7.   Het resterende bedrag is ingezet in de basisformatie en maakte het mede mogelijk met  

        10 groepen en een gelijkblijvende inzet aan onderwijsassistentie te beiden.  

 

Inzet werkdrukgelden op de Rehobôthschool  

Het te besteden bedrag was € 53.453 

 

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

4. Studiedag Expliciete directe instructie o.l.v. Expertis Amersfoort. 

5. Studiedag Werkplekbegeleiding om te komen tot gecertificeerde opleidingsschool.  

6. Het resterende bedrag is ingezet in de basisformatie en maakte het mede mogelijk met 9 

groepen en een gelijkblijvende inzet aan onderwijsassistentie te beiden. De NPO-gelden 

hebben ervoor gezorgd dat we zelfs met 10 groepen konden blijven draaien.  

 

 

 

 

 

 

 

  



43 
 

Strategisch personeelsbeleid 

Het volledige personeelsbeleid is beschreven en vastgelegd in een 38 pagina’s tellend bestuurseigen 

functieboek. Hierin zijn alle functies met de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden 

beschreven, alsmede de koppeling en waardering naar de CAO. Bij de beschrijving en waardering van 

functies is gebruikgemaakt van het functiewaarderingssysteem voor het primair onderwijs, FUWA PO. 

Het betreffende boek is vastgesteld in mei 2020 met instemming van de gehele PMR.  

 

We hanteren de module Performance Management van de webapplicatie YouForce/Raet om het 

personeelsbeleid c.q. de gesprekkencyclus verder vorm te geven. 

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 

 

Wat hebben de teams in 2021 gedaan om aan de kwaliteitsaspecten te voldoen?  

 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 onderuitputting van dit budget.  

 Om de twee jaar wordt de QuickScan ARBO personeelstevredenheid afgenomen. 

 Om de vier jaar vindt een personeelstevredenheidsonderzoek plaats vanuit Werken met 

Kwaliteitskaarten.  

 Er vindt jaarlijks een functioneringsgesprek plaats met leidinggevenden. 

 Leraren bezoek elkaar in het kader van collegiale consultatie.  
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2.3 Huisvesting en facilitair 

 

Doelen en resultaten 

 Het gebouw van de Rehobôthschool  krijgt medio 2024 een upgrade. We denken daarbij aan 

de vervanging van ramen, kozijnen en deuren, maar daarbij een stuk verduurzaming. De 

gemeente stelt € 424.000 beschikbaar voor de upgrade in het IHP. De kosten komen inclusief 

het aanbrengen van airco in het gebouw op ongeveer € 750.000. Het bestuur heeft in 2010 

zelf voor een belangrijke upgrade van de binnenzijde van het gebouw gezorgd. In de planning 

is opgenomen dat zowel het gebouw van de Eben-Haëzerschool als dat van de Rehobôthschool 

rond 2035 op kosten van de gemeente worden gerenoveerd. Per gebouw investeert de 

gemeente dan bedragen van ongeveer € 1.000.000. De deal tussen besturen en gemeente om 

te voorkomen dat schoolgebouwen al kort na 40 jaar vervangen zouden moeten worden, is 

met het nieuw IHP op een mooie manier ondervangen.  

 In 2021 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 is men meer digitaal gaan werken met het onderwijsplatform 

Snappet. Bij de vakken rekenen en spelling wordt digitaal geoefend en gewerkt op tablets. 

Het aantal chromebooks is in 2021 (evenals in 2020) per school met 40 uitgebreid ten gevolge 

van de coronacrisis. De chromebooks konden voor 25% van de nieuwwaarde aangeschaft 

worden. In totaal beschikken we nu over ongeveer 130 devices per school.  

Ontwikkelingen 

De eerste grote kans die zich voordoet qua verduurzaming is de ‘upgrading’ van het Rehobôthschool-

gebouw medio 2024. In 2021 is het MJOP bijgesteld na een nieuwe inspectie van de gebouwen. De 

focus ligt momenteel op ventilatie na de coronacrisis. Als eerste werkpunt staat de aanschaf van CO2 

meters bovenaan de lijst. Deze worden door de overheid vergoed en zullen hopelijk leiden tot meer 

inzicht en overzicht van de problematiek.  

 

Toekomstige ontwikkelingen 

We starten in 2022 met een onderzoek naar een eventuele gebouwenfusie medio 2035. Als de krimp 

van de afgelopen jaren zich nog wat verder voortzet, is samenvoeging van de gebouwen mogelijk een 

reële optie. In het betreffende jaar staan er ook juist grote renovaties van de gebouwen op het 

programma. Nieuwbouw zou daardoor aantrekkelijk kunnen zijn.  

 

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Op beide gebouwen liggen sinds 2011-2012 65 zonnepanelen. Daarmee wordt ongeveer in 1/3 deel 

van de stroombehoefte voorzien. Bij de geplande renovatie in 2024 zal het gebouw van de 

Rehobôthschool in zijn geheel van dubbel glas worden voorzien.  
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2.4 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 te veel afbreuk te hoeven doen aan de 

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

 

Treasury 

In 2021 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. 

 

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, wordt bekeken door welke entiteit dit recht is ontstaan. Als dit niet 

is vast te stellen, vindt verdeling plaats naar rato van de leerlingaantallen. Hieromtrent heeft geen 

afzonderlijk besluit van het bestuur plaatsgevonden. 
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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 

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 

onderkend 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. Een 

van de risico’s die jaarlijks terugkomt, is de politieke onzekerheid op verschillende fronten. 

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

inzet.  

 

Een ander risico is het lerarentekort. Onze scholen krijgen  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.  
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De vereniging/stichting is aangesloten bij het PF (participatiefonds). Door modernisering van het PF 

wordt er in de toekomst  een hogere bijdrage van het schoolbestuur gevraagd in het geval van 

werkloosheid na ontslag. In beginsel bedraagt de bijdrage 50% van de kosten.  

 

Ook als het gaat om huisvesting bestaat er een risico op onverwachte lasten. Aandachtspunt 

hierbinnen is dat vanaf 2023 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. Daarnaast moet gedacht 

worden aan risico’s die kunnen gaan spelen bij nieuwbouw of renovatie.  

 

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

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

 

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

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

beperkt. 

 

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 erin geslaagd wordt de 
huidige achterban blijvend aan de 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. Er is een analyse van de vermogenspositie opgesteld. 

Hierin is een school specifiek risicoprofiel bepaald waarbij een weerstandsvermogen (eigen vermogen 

minus materiële vaste activa gedeeld door de rijksbijdragen) van 8% als risicobuffer is vastgesteld. 

 

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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Verantwoording NPO-gelden Nationaal Programma Onderwijs 

De scholen hebben een schoolscan gemaakt en uitvoerige plannen van ruim 20 pagina’s geschreven. Van 

vele ouders ontvingen we feedback vanuit de thuiswerkperiodes. De GMR heeft 100% ingestemd met de 

plannen, die zich vooral richten op het wegwerken van achterstanden bij de basisvakken rekenen, 

begrijpend lezen en spelling. We hebben een plan gemaakt voor drie jaar klassenverkleining en … het 

werkt! De scholen hadden beide betere eindresultaten dan in voorgaande jaren en ook de opbrengsten 

van de toetsen van het leerlingvolgsysteem geven een opwaartse trend te zien.  

 

Verantwoording inkomsten Prestatiebox tot augustus 2021 
De inkomsten vanuit de Prestatiebox zijn besteed aan diverse (team)scholingsactiviteiten, de scholing van 

het middenmanagement, extern personeel (muziek en gym), diverse methodes, educatieve programma’s 

en diverse materialen.  

 

Verantwoording onderwijsachterstandsmiddelen  

Onze scholen ontvangen geen specifieke onderwijsachterstandsmiddelen.  
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Verantwoording financiën Genemuiden 
 

Realisatie staat van baten en lasten en balans 
 

Staat van baten en lasten 
  

Realisatie 2020 
 

Realisatie 2021  Begroting 2021  
 

  
x € 1.000 

 
x € 1.000  x € 1.000  Verschil 

Baten 
 

 

 
      

Rijksbijdragen 
 

        2.626  
 

        2.784           2.520        265  

Overige overheidsbijdragen 
 

           2  
 

           3              -           3  

Overige baten 
 

           47  
 

           57              55          2  

Totaal baten 
 

        2.675  
 

        2.845           2.575        270  

 

 
 

 
      

Lasten 
 

 
 

      

Personele lasten 
 

        2.292  
 

        2.228           2.169         60  

Afschrijvingen 
 

           94  
 

           87              86          0  

Huisvestingslasten 
 

          141  
 

          135             136          -1  

Leermiddelen 
 

          142  
 

          150             135         15  

Overige instellingslasten 
 

          110  
 

          120             118          2  

Totaal lasten 
 

        2.779  
 

        2.720           2.644         76  

 

 
 

 
      

Saldo baten en lasten 
 

         -104  
 

          125             -69        193  

 

 
 

 
      

Saldo fin. baten en lasten 
 

           -   
 

           -2              -           -2  

 

 
  

 
        

Nettoresultaat 
 

         -104  
 

         123             -69        192  

 

 
 

 
     

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 2020  Realisatie 2021  Begroting 2021  Verschil 

Rehobothschool         -50.141          30.885          -72.447     103.332  

Eben-Haëzerschool         -63.358          81.743           2.538      79.205  

Vereniging          9.084          10.543           1.190       9.353  

Totaal       -104.414         123.171         -68.719     191.890  

 

Algemeen 

2021 was een jaar met de nodige financiële ontwikkelingen. Dit heeft zijn invloed gehad op de 

exploitatie en de daardoor ontstane afwijkingen op de individuele posten op de begroting. Reeds aan 

het begin van het jaar was al bekend dat er een nieuwe cao moest komen. De oude cao liep tot 1 

november 2020 en was reeds verlengd tot en met eind 2020. In de bekostiging was er reeds rekening 

mee gehouden dat hieruit een gedeelte van de verwachte salarisverhoging kon worden betaald. Het 

heeft echter tot en met 2 november 2021 geduurd voordat de cao voor 2021 uiteindelijk is vastgesteld. 

Het beeld in de monitoring werd daardoor vertekend aangezien de loonkosten steeds achterliepen op 

de bekostiging.  
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Een andere ontwikkeling was het opstarten van het Nationaal Programma Onderwijs. In dit verslag is 

hier reeds melding van gemaakt en is er een verantwoording opgenomen. Onderdeel van deze 

omvangrijke gelden die het onderwijs is gaan ontvangen was ook de subsidiëring ‘Extra hulp voor de 

klas’. Hier is door de organisatie gebruik van gemaakt.  

 

Het verschil in realisatie 2021 ten opzichte van 2020 kent verschillende oorzaken. De baten laten, naast 

afwijkingen vanwege leerlingaantallen en ontwikkeling van de compensatie voor de 

leeftijdsontwikkeling van het personeel, hogere ontvangsten zien vanwege genoemde subsidies en de 

NPO bijdragen die vanaf augustus worden ontvangen. In 2020 was er sprake van extra loonkosten 

waarvoor de compensatie reeds in 2019 was ontvangen. Dit kon vanwege de regelgeving niet worden 

gematcht. Hierdoor is wel een belangrijke vertekening in 2020 zichtbaar, waardoor 2020 hogere kosten 

(93.000 euro) laat zien waarvoor de baten reeds in 2019 waren ontvangen. In 2021 is deze matching 

door tijdigheid van de cao wel mogelijk. De verhoging van de salariskosten heeft gezorgd voor een 

forse indexatie.  

 

Wat betreft het verschil tussen de realisatie en begroting 2021; ook hierbij spelen de extra baten een 

grote rol. De NPO baten zorgen, evenals de subsidie ‘extra hulp in de klas’, ook voor meer kosten. In 

de begroting wordt ervan uitgegaan 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 265.000 euro. Dit is voor 54.000 euro toe te 

wijzen aan indexaties in verband met gestegen lonen en daarbij behorende sociale lasten. De NPO 

baten (701 euro per leerling vanaf augustus) zorgen voor 127.000 euro aan extra baten. De subsidie 

‘extra hulp in de klas’ betrof een bedrag van 65.000 euro. Daarnaast wijkt de bijdrage Passend 

onderwijs af vanwege een extra uitkering van het samenwerkingsverband, die in december is 

ontvangen (in totaal circa 14.000 euro extra baten). De ontvangen subsidie tegemoetkoming 

vervangingskosten schoolleider, welke betrekking heeft op 2021, bedraagt 5.000 euro. 

 

De bijdragen vanuit de gemeente bedragen 3.000 euro en zijn ter vergoeding van de gehouden 

weerbaarheidstrainingen op beide scholen. 

 

De overige baten komen 2.000 euro hoger uit dan begroot. Dit komt met name door hogere huurbaten 

van Peuterspeelzaal Benjamin. De baten van de vereniging (28.000 euro) zijn hier opgenomen. Deze 

wijken 2.000 euro af van de begroting als gevolg van niet ontvangen collectegelden en een hoger 

bedrag ontvangen huren.  
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De personele lasten komen op totaalniveau 60.000 euro hoger uit dan begroot. Voor 53.000 euro heeft 

dit betrekking op loonkosten en voor 7.000 euro op overige personele lasten. De overschrijding van 

deze kosten kennen de volgende verklaringen:  

o Voor het overgrote deel wordt het effect in de loonkosten verklaard vanwege de CAO 

wijziging. Deze is in november vastgesteld en met terugwerkende kracht is er een verhoging 

van het salaris uitbetaald;  

o De inzet is 0,2 fte meer. Het betreft 0,36 fte meer inzet onderwijsondersteunend personeel. 

Daartegenover staat een iets lagere inzet (0,19 fte) onderwijzend personeel. Dit levert een 

nadeel op van 5.000 euro. Het verschil is beperkt en wordt veroorzaakt doordat er vooral 

gewerkt is met goedkoper personeel; 

o Op de vervangingskosten is een flinke besparing gerealiseerd. De inzet in het verslagjaar was 

0,49 fte lager, wat een voordeel van 33.000 euro aan oplevert; 

o De overschrijding van 7.000 euro op de overige personele lasten is veroorzaakt door hoge 

kosten voor schoolontwikkeling en bedrijfsgezondheidszorg. Er is een verschuiving zichtbaar 

tussen de overige personele lasten en de lasten voor personeel niet in loondienst. Dit is het 

gevolg van een wijziging in de verantwoording van de vrijwilligersvergoeding, welke niet langer 

als personeel niet in loondienst verantwoord mag worden. 
 

De afschrijvingen zijn conform begroting gerealiseerd.  

 

De huisvestingslasten zijn 1.000 euro lager dan de begroting gerealiseerd. Naast overschrijding van het 

budget energie en water is er een besparing zichtbaar op de onderhoudskosten. 

Bij de leermiddelen is een overschrijding zichtbaar van circa 15.000 euro. Dit is met name toe te 

schrijven aan de kosten voor het onderwijsleerpakket.  

 

De overige instellingslasten laten een overschrijding zien van 2.000 euro. Er is 3.000 euro meer besteed 

aan kosten voor onderhoud inventaris. De overige lasten laten overschrijdingen zien op de budgetten 

abonnementen en de schoolkrant. Daartegenover staan besparingen op onder andere de budgetten 

cultuureducatie en kantinekosten. 

 

Er is geen rente begroot. De betaalde creditrente bedraagt bijna 2.000 euro.  

 

Balans 

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

 

ACTIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2020  Ultimo 2019 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Materiële vaste activa         555          592          605  

Financiële vaste activa         11          17          26  

Totaal vaste activa        566         610         632  

       

Vorderingen  
       167  

 
       168  

 
       153  

Liquide middelen       1.151          907        1.001  

Totaal vlottende activa       1.317        1.075        1.153  

       
Totaal activa       1.884        1.685        1.785  
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PASSIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2020  Ultimo 2019 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Algemene reserve       1.059          947          969  

Bestemmingsreserves publiek         57          57          148  

Bestemmingsreserves privaat         147          136          127  

Eigen vermogen       1.263        1.140        1.244  

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen         380          322          265  

Kortlopende schulden         241          223          276  

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva       1.884        1.685        1.785  

 

De verschillen in het resultaat 2021 ten opzichte van eerdere jaren is reeds in de vorige paragraaf 

opgenomen. Het reguliere resultaat 2021 is verwerkt in de algemene reserve.  

 

In 2021 is er voor bijna 49.000 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot was een bedrag 

van 54.000 euro. Er is in 2021 een bedrag van 86.000 euro afgeschreven waardoor de boekwaarde van 

de activa is gedaald. De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 

 

ICT 20.800 euro 

Inventaris en apparatuur 14.300 euro 

Overige materiële vaste activa 7.800 euro 

Leermiddelen 6.100 euro 

Totaal 49.000 euro 

 

De ICT-investeringen hebben betrekking op de aanschaf van chromebooks en computers. De 

investeringen binnen de inventaris en apparatuur worden voor een groot deel veroorzaakt door de 

aanschaf van noodverlichting, jaloezieën en een camerasysteem. Aan overige materiële vaste activa 

zijn voornamelijk investeringen zichtbaar in de uitbreiding van het kleuterplein. De leermiddelen 

bestaan onder meer uit nieuwe rekenboeken voor alle groepen.  

 

De reserves zijn met circa 123.000 euro gestegen, wat overeenkomt met het geconsolideerde 

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

(vereniging) reserves. 

 

De voorzieningen zijn met 58.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is bijna 67.000 

euro gedoteerd en bijna 10.000 euro onttrokken (met name onderhoud aan de marmoleumvloer). 

Daarnaast heeft er op basis van het personeelsbestand een dotatie aan de voorziening 

jubileumuitkering plaatsgevonden, waardoor deze een hogere stand laat zien. 
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Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 

Leerlingen 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2026 is rekening gehouden met de volgende 

verwachte leerlingaantallen in de komende jaren.  

 

Teldatum per 1 oktober 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Onderbouw totaal 204 207 195 193 198 189 
Bovenbouw totaal 230 226 227 210 206 211 

Totaal 434 433 422 403 404 400 

 

 

 

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

jaren zien. Het leerlingaantal is afgelopen jaren gedaald. De komende jaren is rekening gehouden met 

een verdere daling van de leerlingaantallen. De verwachting is dat de bovenbouw naar verhouding 

groter wordt, waardoor de daling van de leerlingaantallen verder door zal zetten.  

 

FTE 

 

Functiecategorie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Directie 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 
Leerkracht 23,40 21,69 22,56 21,34 19,66 19,66 
Onderwijsondersteunend personeel 3,95 4,83 4,08 3,46 3,28 3,28 
Schoonmaak 1,47 1,50 1,52 1,53 1,53 1,53 
Vervanging eigen rekening 0,93 0,56 1,05 1,05 1,05 1,05 
Totaal 31,78 30,61 31,24 29,40 27,55 27,55 

 

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. 

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

het aantal groepen af moet nemen. Door de (te) ontvangen middelen vanuit het Nationaal Programma 

Onderwijs is de daling van de inzet uitgesteld. Voor de Rehobôthschool is rekening gehouden met een 

teruggang naar 9 groepen per schooljaar 2022/23. Op langere termijn wordt uitgegaan van teruggang 

naar 8 groepen, wat past bij het dan geldende leerlingaantal.  
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Staat van baten en lasten  

   
Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   

2021  2022  2023  2024   
x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

Baten         
Rijksbijdragen        2.784         2.777           2.600         2.418  

Overige overheidsbijdragen            3            -               -             -   

Overige baten           57            61              58            58  

Totaal baten        2.845         2.838           2.658         2.476  

  
       

Lasten  
       

Personele lasten        2.228         2.306           2.227         2.150  

Afschrijvingen           87           125             121           116  

Huisvestingslasten          135           132             132           132  

Leermiddelen          150           139             135           135  

Overige instellingslasten          120           122             122           122  

Totaal lasten        2.720         2.824           2.738         2.655  

  
       

Saldo baten en lasten         125           14             -79          -178  

  
       

Saldo fin. baten en lasten           -2            -               -             -   

  
       

Nettoresultaat          123            14             -79          -178  

 

Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Het overzicht laat de 

komende jaren dalende resultaten zien. Van jaar tot jaar zal nader bepaald worden of de omvang van 

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

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

kengetallen.  

 

De belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbegroting zijn de dalende leerlingaantallen. 

 

 

 

 

Balans  

 

ACTIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2022  Ultimo 2023  Ultimo 2024 

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

         
Materiële vaste activa         555          627          588          503  

Financiële vaste activa         11           -            -            -   

Totaal vaste activa        566         627         588         503  

         
Vorderingen         167          177          177          177  

Liquide middelen       1.151        1.083        1.016          923  

Totaal vlottende activa       1.317        1.260        1.193        1.100  

         
Totaal activa       1.884        1.887        1.781        1.603  
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PASSIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2022  Ultimo 2023  Ultimo 2024 

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

         
Algemene reserve       1.059        1.029          950          771  

Best. reserve publiek         57          57          57          57  

Best. reserve privaat         147          138          138          138  

Eigen vermogen       1.263        1.224        1.145         966  

  
       

Voorzieningen         380          409          382          383  

Kortlopende schulden         241          254          254          254  

  
       

Totaal passiva       1.884        1.887        1.781        1.603  

 

Bovenstaande tabel toont de balans over 2021 en de jaren hierop volgend. De balans van 2021 is 

gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2022 zijn echter berekend op basis van een 

voorlopige inschatting ten tijde van de begroting in het najaar 2021. Hierdoor kunnen er onlogische 

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

Er is geen sprake van majeure investeringen in de komende jaren. Ook heeft er geen 

doordecentralisatie van huisvesting plaatsgevonden. 

 

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

Na 2022 is er gedeeltelijk gebruikgemaakt van stelposten om de kengetallen niet te veel te vertekenen. 

De belangrijkste investeringen voor de komende jaren zijn; chromebooks, meubilair en diverse 

lesmethoden.  

 

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 belangrijkste onttrekkingen voor de komende jaren zijn; onderhoud aan het terrein 

en zonwering voor de Rehobôthschool en verlichting voor de Eben-Haëzerschool. 

 

De liquide middelen laten een daling zien. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de verwachte 

investeringen, onttrekkingen uit de voorziening groot onderhoud en de negatieve resultaten. 

 

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 2020 en 2021, worden tevens 

de begrote waarden getoond. De signaalwaarde betreft de signaleringswaarde van de inspectie. De 

organisatie hanteert gedeeltelijk schoolspecifieke normen die mede worden meegenomen in de 

toelichting.  

 

Kengetal Norm 2020 2021 2022 2023 2024 

Solvabiliteit 0,30 0,68 0,67 0,65 0,64 0,60 

Weerstandsvermogen inspectie 5% 42,6% 44,39% 43,13% 43,06% 39,02% 

Liquiditeit 1,50 4,82 5,47 4,97 4,70 4,34 

Rentabiliteit n.v.t. -3,77% 4,33% 0,50% -2,99% -7,20% 

Signaleringswaarde (t.o.v. publiek vermogen) <1 1,37 1,42 1,24 1,19 1,08 
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De norm geeft de grenzen aan waarbij de inspectie het gesprek aan zou willen gaan. In de praktijk 

geeft alleen de signaleringswaarde aanleiding om het gesprek aan te gaan. De overige normen zijn 

dermate laag, dat hier vrijwel nooit sprake van zal zijn.  

 

De solvabiliteit geeft een indicatie of de organisatie aan al haar verplichtingen kan voldoen op zowel 

de lange als op de korte termijn. De gestelde norm bedraagt 0,3. Bij een waarde die hoger ligt dan 0,5 

is er meer eigen vermogen dan vreemd vermogen. Zoals zichtbaar ligt de verwachte solvabiliteit hier 

ruim boven.  

 

Het weerstandsvermogen vanuit de inspectie heeft als doel om financieel zwakke scholen op de radar 

te krijgen. De inspectienorm bedraagt 5% en wordt berekend door het eigen vermogen te delen door 

de totale baten. Hier wordt ruimschoots aan voldaan. Voor onze organisatie wordt een andere 

berekening van het weerstandsvermogen gehanteerd. Hierbij wordt het eigen vermogen eerst 

gecorrigeerd door de aanwezige materiële vaste activa. Dit deel is immers direct beschikbaar voor 

financiële tegenvallers. Voor onze organisatie ziet dit er als volgt uit:  

 

Kengetal Norm 2020 2021 2022 2023 2024 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 8% 20,83% 25,42% 21,51% 21,41% 19,14% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 8% 21,85% 22,80% 19,77% 19,39% 16,79% 

 

De norm betreft een schoolspecifieke norm welke is vastgesteld op basis van een risico-inventarisatie.  

 

De liquiditeit geeft de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en liquide middelen en de 

kortlopende verplichtingen. Dit geeft aan of aan de verplichtingen op korte termijn voldaan kan 

worden. Bij een waarde van 1,5 zijn de aanwezige kortlopende middelen anderhalve keer zo hoog als 

de kortlopende verplichtingen. De huidige en toekomstige waardes liggen hier ruimschoots boven.  

 

De rentabiliteit is dit verslagjaar positief. De rentabiliteit is in een ideale situatie nul. Hierbij zijn de 

totale baten gelijk aan de totale lasten. Uiteraard kunnen er redenen zijn om hiervan af te wijken. Een 

negatieve rentabiliteit hoeft geen probleem te zijn als de buffers daar hoog genoeg voor zijn. De 

inspectie laat de beoordeling van de rentabiliteit ook afhangen van de financiële positie.  

 

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 te veel vermogen. Onze vereniging houdt 

gelden aan om de eventuele risico’s te kunnen ondervangen. Hiervoor houden wij een gespecificeerde 

buffer aan, zoals gemeld bij het weerstandsvermogen. 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 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 is reeds in de begroting van 2022 verwerkt;  
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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 maar zal substantieel zijn; 

o In de begroting is inzichtelijk dat er reeds aandacht is voor het huidige hoge vermogen. Er 

wordt reeds substantieel negatief begroot/er zijn reeds substantiële investeringen 

opgenomen die zorgen voor een lager weerstandsvermogen en daarmee een eigen vermogen 

dat dichter bij de signaleringswaarde komt te liggen; 

o Spaardoelen voor toekomstige nieuwbouw of renovatie zijn (nog) niet geconcretiseerd. 
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Bijlage 1: Verslag intern toezicht 

Intern toezichtsorgaan  

 

 

 

 

 

Dhr. J. Beens, 07-07-1963  

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 niet-herkiesbaar in 2025 

 

Ondernemer 

Voorzitter PSZ Benjamin 

 

Aandachtsgebieden: 

Financiën, communicatie en relatie  

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

Toezichthouder vanaf 2016 

Aftredend en niet-herkiesbaar in 2024 

 

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. R. H Pleijsier, 26-05- 1982 

Toezichthouder vanaf 2021 

Aftredend en herkiesbaar in 2025 

 

Ondernemer  

 

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  

 

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

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

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

verantwoording af van onze toezichthoudende taak. 

 

Het collectief bestuur (AB + DB gezamenlijk) heeft in het verslagjaar 2021 vijfmaal vergaderd. In deze 

gezamenlijke vergaderingen wordt het dagelijks bestuur bevraagd op de uitvoering van zijn 

bestuurlijke taken. Daarnaast zijn er ook andere zaken die besproken worden. Een veelheid aan 

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

onderwerpen: 

1. Code Goed Bestuur Primair Onderwijs; 

2. Goedkeuring begroting 2022 en meerjarenbegroting tot 2026; 

3. Bespreking managementrapportages van bestuur en directie over de actuele ontwikkelingen 

betreffende de kwaliteit van het onderwijs, de financiële stand van zaken en personeelszorg; 

4. Bestuursverslag 2020; 

5. De voorbereiding van de jaarlijkse ledenvergadering; 

6. Invulling vacatures voor toezichthouder en bestuurder; 

7. Bespreking van bevindingen tijdens de maandelijkse schoolbezoeken; 

8. Toezicht en voortgang van peuterspeelzaal Benjamin; 

9. Formatieplan 2021-2022; 

10. Samenwerking met bestuur reformatorische basisschool in Drachten; 

11. Overleg met GMR en MT; 

12. Gezamenlijke scholing door AB, DB, GMR en MT; 

13. ‘Berséba’, de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs, het landelijke 

samenwerkingsverband waar onze scholen bij aangesloten zijn 

14. Benoeming externe accountant; 

15. Evaluatie uitvoerend bestuur; 

16. Vergoedingsregeling; 

17. Bezoeken van informatiebijeenkomsten van de VGS. 

 

Elders in dit verslag wordt op verschillende onderwerpen verder ingegaan, hier blijft dat achterwege. 

Vanuit de Code Goed Bestuur die van overheidswege van toepassing is, kan worden vastgesteld dat 

daaraan wordt voldaan. 

 

J. Beens, voorzitter Collectief Bestuur 
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Bijlage 2: Notulen ledenvergadering 27 mei 2021 

 

Notulen ledenvergadering 1, dd. 27-05-2021 

Aanwezig: Jan Beens, voorzitter, Arie Trouwborst, secretaris, Tiem Fokker, penningmeester, Henriëtte 

Bonthuis, notulist 

50 leden. 

 

1. Opening 
Voorzitter dhr. J. Beens opent de ledenvergadering en heet iedereen van harte welkom.  

Het is een voorecht om weer zo bij elkaar te zijn. Ds. A. Verschuure en dhr. B. Gijssen worden in 

het bijzonder van harte welkom geheten.  

Met kennisgeving zijn afwezig: dhr. De Muijnck en dhr. Kolk.  

 

De voorzitter vervolgt de vergadering door middel van het zingen van Psalm 65 vers 1 en het lezen 

van Ezechiël 47: 1-11 

 

Meditatie: 

Ezechiël behoorde tot de eerste groep van ballingen in de tijd van koning Joachim. Weg bij het 

heiligdom, dat moet wat geweest zijn. Misschien hebben wij iets gevoeld van de beperkingen. 

Ezechiël had gedacht priester te worden, maar hij is tot profeet geroepen. Gods hand was op hem. 

Bij de rivier heeft de Heere hem geroepen. Dit had Ezechiël niet verwacht. Hier zien we Gods werk 

in de ambten.  

 

Matthew Henry spreekt over dit Bijbelboek over doorgaande wateren. Wateren die vlieten, 

beelden de gang van het evangelie uit, hoe de Heere het Woord over de aarde doet voortgaan en 

nu nog doet.  

Kanttekening 2 zegt het volgende over de wateren: het is een welbehagen van God. We hebben 

te doen met een heilig God. Ezechiël kreeg iets te zien van de heerlijkheid des Heeren.  

Geen mens kan betalen uit zichzelf. Als er iets gezien mag worden van de heiligheid en de Heere 

maakt nog bemoeienis, dat is tot verwondering.  

Tegen een zwarte achtergrond schittert het eeuwig welbehagen. Wie zijn wij voor die grote God?  

 

Er werd nog een knecht van God naar Genemuiden gestuurd. Er moeten nog mensen bekeerd 

worden. Ook mochten er nog 2 mensen afgezonderd worden om het water verder te doen 

stromen.  

 

Ook op de scholen mag dit woord nog klinken. Er zijn zorgen om wat er gewenst wordt. Toch staat 

God er boven. Hoe is het met jullie? Is er nog betrekking op God? Hebt u die God lief? Ziet u uit of 

u de Middelaar des verbonds mag kennen? Dat we daar maar veel naar zullen vragen.  

Bekeert u! Die God is het zo waardig.  

 

2. Notulen 27-10-2020 
De notulen worden zonder inhoudelijke opmerkingen of vragen vastgesteld. 
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3. Mededelingen en ingekomen stukken 
De agenda wordt zonder verdere ingekomen stukken vastgesteld. 

 

4. Bestuursverslag 2020 
Dit jaar is er een leeswijzer toegevoegd op verzoek van de leden n.a.v. de vorige ledenvergadering. 

Deze leeswijzer is ter verduidelijking voor het lezen van het bestuursverslag. 

 

Verdere toelichting door de secretaris, dhr. A. Trouwborst: 

 

Onderwijs is als een systeem waarin er omstandigheden zijn waarin leerlingen bloeien en 

omstandigheden waarin ze achteruit gaan. In mijn inleiding op de inhoud van het bestuursverslag 

wil ik daar vanuit een voorbeeld eerst onderwijskundig op in gaan en daarna meer theologisch. 

Death Valley is de heetste en droogste plek in Amerika. Er groeit daar niets, omdat het er nooit 

regent. Vandaar de naam: vallei des doods. In de winter van 2004 heeft het in Death Valley 

geregend. Er viel in een korte periode 18 cm regen. In de lente van 2005 was er een fenomeen 

waar te nemen. De hele bodem van Death Valley was voor een tijdje met bloemen bedekt. Dat 

bewees dat de vallei des doods niet dood is. Ze sluimert. Vlak onder de oppervlakte liggen zaden 

van mogelijkheden, die wachten op de juiste omstandigheden. Neem nu een school. Wijzig de 

omstandigheden, geef de mensen binnen de school andere mogelijkheden of meer 

mogelijkheden, heb hoge verwachtingen van werknemers en leerlingen. Koester en waardeer de 

relaties tussen leerkrachten en leerlingen, creëer mogelijkheden en bevorder creativiteit en zelfs 

uitgebluste scholen komen weer tot leven. De rol van leiderschap binnen het onderwijs, en dan 

heb ik het over bestuur, directie, teamleider, leerkrachten en onderwijsassistenten is niet die van 

centrale sturing waarbij precies uitgestippeld wordt voor de ander wat hij of zij moet doen en hoe 

dat verantwoord moet worden in grote rapporten. De ware rol van leiderschap is 

klimaatbeheersing, een klimaat van mogelijkheden creëren. Als je dat doet, overstijgen mensen 

zichzelf om dingen te bereiken die je niet zag aankomen, die je niet zou verwachten.  

 

Als we terugkijken naar 2020 hebben we te maken gehad met sterk gewijzigde omstandigheden. 

Leerlingen die thuis het onderwijs moesten volgen. Leerkrachten die ineens op een heel andere 

manier les moesten geven. Wat een veranderingen. Maar de teams zijn niet bij de pakken neer 

gaan zitten, maar hebben de handschoen opgepakt en hebben zo goed en zo kwaad als het ging 

het onderwijs vorm gegeven. Vanuit de liefde voor onze kinderen. We mogen dankbaar zijn voor 

onze meesters en juffrouws. Dat ook in de moeilijkste omstandigheden een school kan bloeien, 

bleek wel afgelopen dinsdag toen ik bij een gesprek aanwezig was van een inspecteur van de 

onderwijsinspectie. Ze gaf het volgende terug over wat ze had waargenomen op de Eben- 

Haëzerschool: 

- Er is rust in de school 

- Er is een fijn leef- en leerklimaat  

- Leerlingen zijn taakgericht 

- Er is een bijzonder prettige sfeer, er worden veel goede complimenten gegeven  

- Er is warmte , interactie, oprechte belangstelling voor kinderen 

- Er is helpende interactie tussen leerkracht en individu, ook leerlingen helpen elkaar onderling  
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- Klassenmanagement dik op orde, inrichting klaslokalen sterk, veel structuur, vaste rondes 

lopen - bordgebruik prima, zowel auditief als visueel  

De inspecteur gaf aan dat alles eigenlijk goed op orde is. Tegelijkertijd gaf ze tips voor verdere 

verbetering. De voorwaarden om tot leren te komen blijken aanwezig te zijn op onze scholen en 

daardoor kunnen onze kinderen tot bloei komen. Onze scholen zijn zeker geen uitgebluste scholen, 

maar de Heere geeft nog meesters en juffrouws die hun krachten mogen geven aan het 

reformatorisch onderwijs om vanuit Gods Woord en onze visie op onderwijs het onderwijs aan 

onze leerlingen vorm te geven. 

Tegelijkertijd belijden we dat als het gaat over onze staat en de staat van onze kinderen voor de 

eeuwigheid dat we te maken hebben met een geheel andere werkelijkheid. Dat brengt bij een 

andere vallei des doods, zoals die ons geschilderd wordt in Ezechiël 37. In die vallei is het niet zo 

dat wanneer we omstandigheden maar aanpassen we er voor kunnen zorgen dat het sluimerende 

goede weer naar boven komt. Nee, daar zien we het beeld van de mens, dood door de zonden en 

de misdaden. Er is niets in die dorre beenderen wat nog enige verwachting zou kunnen geven. En 

die is er ook niet vanuit de mens. We worden daar gewezen op de noodzaak van het werk des 

Geestes. En daar is het uitzien naar op onze scholen. Dan hebben we enerzijds alles te doen wat 

onze hand vindt om te doen in het besef dat er van ons geen verwachting is. Maar omdat de Heere 

zegt in Ezechiël 37:14 ‘En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven,’ is er nog verwachting.  

In een bestuursverslag gaat het om allerlei resultaten. Het grootste zou zijn als er vrucht gevonden 

mag worden op het spreken over en uit Gods Woord. Dat zijn vruchten die niet in 

bestuursverslagen staan, niet op lijstjes van de inspectie. Dat zijn vruchten die in de hemel bekend 

zijn en die ook grote vreugde geven op aarde als gehoord mag worden dat de Heere ook kinderen 

nog bekeert. 

In dit bestuursverslag vind u een aantal wettelijk verplichte standaard onderdelen die in elk verslag 

hetzelfde zijn. Daar ga ik aan voorbij. Een enkel punt wil ik noemen vanuit de hoofdlijn die u ook 

als leeswijzer bij het bestuursverslag is toegezonden. 

 Op pagina 7 en 8 gaat het over het verrichte werk van de toezichthouders en de MR. Als 

bestuur ervaren we een heel goede samenwerking met de MR. We hebben een MR die voluit 

werkt vanuit de diepe overtuiging dat we samen schouder aan schouder moeten staan voor 

ons reformatorisch onderwijs. In het zoeken naar nieuw leden voor de MR wordt gezocht naar 

ouders en leerkrachten die er ook op die wijze in willen staan; 

 Op de pagina’s 19 t/m 27 is geschetst met welke grote ontwikkelingen de teams op de beide 

scholen aan het werk zijn geweest. Door te werken in kleine leerteams die zich verdiepen in 

een ontwikkelthema om vervolgens de andere collega’s daarin mee te nemen, worden zaken 

op een goede manier diepgaand opgepakt. Zo waren er leerteams rond het thema 

persoonsvorming, onderwijskwaliteit, identiteit en maatschappelijke voorbereiding en 

leeromgeving en organisatie; 

 Op pagina 28 wordt het bezoek van de inspecteur beschreven en de bijbehorende conclusie 

dat er geen indicaties van risico’s zijn waargenomen. Er is sprake geweest van een hartelijk 

gesprek tussen inspecteur, bestuur en management waarbij de inspecteur ons goede tips aan 

de hand heeft gedaan om in de komende jaren mee aan de slag te gaan; 

 Op pagina 34 en 35 is verantwoord hoe de gelden m.b.t. de werkdrukverlichting zijn ingezet. 

Deze gelden moeten apart in het bestuursverslag worden verantwoord. De besteding van deze 

gelden moet worden bepaald in overleg met de teams; 
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 Pagina 37 beschrijft de laatste ontwikkelingen op het gebied van huisvesting. Er is binnen de 

gemeente Zwartewaterland een nieuw integraal huisvestingsplan opgesteld waarin plannen 

zijn opgenomen voor renovatie en verduurzaming van de schoolgebouwen binnen de 

gemeente.  

Normaal gesproken bezoekt het bestuur maandelijks de scholen om de lessen te bezoeken. Dat 

kon in de afgelopen periode helaas niet. We hopen dat we snel deze bezoeken weer kunnen 

oppakken. We kijken daarbij niet alleen bij de Bijbellessen maar ook bij de andere vakken, waarbij 

we kijken of daar waar mogelijk de link met onze identiteit gelegd wordt. Vanuit het verleden 

weten we dat daar door leerkrachten steeds naar gezocht wordt.  

In de aansturing van de scholen zijn zorgen geweest door het uitvallen van onze directeur. We zijn 

als bestuur dankbaar dat meester Ter Harmsel, juffrouw Fidder, Bos en Koster, alsmede de 

managementassistenten Pol, Bonthuis en Goossen eensgezind de schouders onder de 

managementtaken hebben gezet om zo de zaken goed mogelijk draaiend te houden. Ook van deze 

plaats de complimenten voor het vele werk. We zijn dankbaar dat meester Gijssen weer mag 

opknappen. Op dit moment werkt hij weer voor 70% en de verwachting is dat hij na de 

zomervakantie weer volledig aan het werk kan.  

Het werk op onze scholen zou niet gedaan kunnen worden zonder alle vrijwilligers die we vanaf 

deze plaats ook hartelijk willen bedanken.  

Reformatorisch onderwijs is geen vanzelfsprekendheid. Het wordt meer en meer een wankel bezit 

als we kijken naar alles wat vanuit de overheid op ons afkomt. De borging van ons onderwijs in 

artikel 23 van de grondwet komt meer en meer in gevaar. Daarom is het van het grootste belang 

dat we samen schouder aan schouder staan om ons onderwijs te mogen behouden. Laat de 

scholen voortdurend een aandachtspunt in uw gebed zijn.  

Ik eindig met een citaat van ds. Kersten die geijverd heeft voor scholen waar Gods Woord 

onverkort aan de kinderen voorgehouden mag worden. Ds. Kersten heeft dit gezegd in een 

redevoering die later ook in de Saambinder van 8 mei 1924 is afgedrukt. Het is heel opmerkelijk 

hoe actueel ook vandaag de dag zijn argumenten zijn om onze kinderen op een eigen school te 

onderwijzen. Ds. Kersten schetst in heldere bewoordingen de gevolgen van onderwijs dat niet 

aansluit bij gezin en kerk. Hij zegt het volgende: 

Wat is onze roeping? “Iedere ouder heeft eens voor God en de gemeente met een plechtig ja 

gezworen, dat hij zijn kind in de voorzeide leer zal onderwijzen en doen onderwijzen. Maar al 

wordt het aan anderen ook opgedragen, de ouders blijven de verantwoordelijke personen. 

Daarom hebben wij ons zelven af te vragen aan welke school onze kinderen moeten toevertrouwd 

worden. Op de openbare school zaait men het zaad des ongeloofs. Zijn de kinderen der christelijke 

school dan zoveel beter dan die der openbare, zo wordt dikwijls gevraagd. Wij antwoorden met 

beslistheid: “Neen". Waarom dan toch een christelijke school? Omdat daar het gehele onderwijs 

staat onder de beademing van het Woord van God”. Ons volk eet de vrucht van de openbare 

school en zal sterven”. Jongelui van 18 tot 20 jaar blijken op de catechisatie niets van Gods Woord 

af te weten. Soms weet men nog iets van Adam of Abraham, maar vraag niet naar Jozua of een 

koning van Israël. Er is een geslacht ontstaan dat de eenvoudigste Bijbelverhalen niet meer weet 

te vertellen. En de gevolgen blijven niet uit. Men weet niet eens een christelijk leesboek te 

verwerken. Onze jeugd graait naar boeken van licht allooi, is in de kerk gevoelloos, kan door gemis 

aan waarheidskennis geen preek volgen. Wat hun op school onthouden werd, wreekt zich in 't 
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gehele leven. Vraagt het hen, die door God bekeerd werden of in het ambt van ouderling of diaken 

werden gesteld. Daarom dus reeds christelijk onderwijs om zichzelf, maar ook om ons kerkelijk 

leven.”  

Laten wij daarom het pand dat ons is toebetrouwd, getrouw bewaren, in afhankelijkheid van de 

Heere, Die ons onze scholen gegeven heeft. 

 

Verantwoording jaarcijfers: 

De penningmeester dhr. T. Fokker presenteert de jaarcijfers. 

 

Dia 2: 

In 2020 is er € 2.583.000 begroot.  

De lasten zijn ruimschoots overtroffen. Het resultaat is een stuk lager dan verwacht werd.  

Er is een negatief saldo. 

 

Resultaat van 2019: negatief begroot maar positief uitgevallen.  

Vanaf 1 januari 2020 hebben we te maken gekregen met een loonstijging. Vandaar het positieve 

resultaat in 2019.  

Grootste post is de forse loonstijgingen. Hiervoor hebben we al een deel van het geld in 2019 

gekregen.  

Vanaf augustus 2020 is er extra geld binnen om de loonstijging in het voorjaar te kunnen betalen. 

We komen hoger uit dan we begroot hadden.  

 

Dia 3: 

Hogere baten: er is een behoorlijke daling van het resultaat. In het jaar zelf word er continu 

gestuurd op de cijfers. Er is nu een afwijking van € 11.000. De oorzaak is een forse uitkering van 

Berséba. In december hebben we € 16.000 extra gekregen.  

Maar ook: lagere overige baten als gevolg van ‘geen schoolreis’ etc. wegens corona-crisis. 

 

Dia 4:  

De personeelsinzet in 2020 is hoger geweest, bijvoorbeeld door zwangerschap. Er is een extra 

groep opgezet op de Rehobôth om onderwijs goed vorm te kunnen geven.  

De vraag is of dit een gebrek is in de begroting? Het is een leermoment voor het bestuur. Normaal 

gesproken wordt er niet afgeweken. 0.5 FTE is niet begroot. 

In 2021 liggen we weer op schema. 

Wat betreft huisvestinglasten: het installeren van ontsmettingszuilen, intensiever schoonmaken 

en dergelijke hebben geleid tot extra kosten. 

Leermiddelen: op de Eben-Haëzer draait er een pilot voor Snappet. Een deel van de les is digitaal. 

Een aantal docenten heeft zich hierin verdiept. Snappet bevat veel mooie dingen, de leerlingen 

kunnen er goed bij betrokken worden. Er kan goed bijgestuurd worden en er is zicht op prestatie 

van de leerlingen. In schooljaar 2021/2022 hopen we hiermee door te gaan. 

 

 

 



65 
 

Dia 5: 

Er is sprake van een positieve afwijking. Afgelopen jaar waren we even de grip kwijt, achteraf 

kunnen we zeggen hoe het is gekomen; de betaling van Berséba aan het einde van het jaar.  

De directeur ziek, de vervanging is goed opgepakt door het team, daardoor hoefde er geen extra 

personeel ingezet te worden. De vergoeding is groter dan de kosten voor extra inzet personeel. 

Deze dingen worden bestuurd, daar hebben we geen invloed op. 

 

Aan het einde van de rit zijn we dankbaar voor dit kleine verschil. Het geeft moed om verder te 

kunnen gaan.  

 

Dia 6: 

Begroting 2021; 

Het bestuur en de directie hebben zich hier over gebogen. Er is overleg met het VGS, het 

administratiekantoor over de vraag: wat doen wij als school goed of wat kan beter? 

De zaken waar we ons nu over buigen zijn bijvoorbeeld: hoe zit de school in elkaar? Wat zijn de 

mogelijkheden? Op deze zaken moet namelijk bijgestuurd worden.  

Ook hebben we te maken met normen van de overheid. Zie bestuursverslag pagina 47, betreft 

signaleringswaarde. We zitten op dit moment aan de hoge kant. We moeten gaan krimpen in ons 

vermogen. De school moet een plan bedenken om deze signaleringswaarde onder de 1 te krijgen. 

In 2023 moet de begroting onder de signaleringswaarde komen.  

 

Vragen uit de zaal n.a.v. presentatie jaarcijfers: 

Dhr. Boll stelt een vraag: het leerlingenaantal daalt met 7%, de formatie daalt met 16%. Betekent 

dit een forse toename van werkdruk? 

Dhr. B. Gijssen beantwoordt deze vraag: een dalend aantal leerlingen betekent dat het aantal 

groepen ook zal dalen. De werkdruk blijft evenredig. Misschien zit er een spannend jaar tussen, 

een jaar later komt het wel weer goed. Werkdruk gelden is een bepaald percentage van. Deze 

verhoudingen lopen niet in precies dezelfde percentages. 

 

Vraag: moeten we verlies maken om naar het weerstandsvermogen van 1 te komen? 

Antwoord: de grootste kostenpost zijn de lonen. Hoe gaan we dat naar 0 krijgen? Hierover wordt 

al nagedacht door het bestuur. 

We hebben te maken met een formatie van oudere en jonge mensen. We zullen over niet al te 

lange termijn afscheid nemen van verschillende personen.  

Dit zijn zaken waarop we ons oriënteren. In het afgelopen voorjaar is er onderzoek verricht door 

een extern bureau.  

De komende tijd zal gekeken worden naar het MT. Hier zit de grootste winst.  

 

Vraag van dhr. B. Post: wat is de noodzakelijkste reden dat er van 10 naar 9 groepen gegaan wordt? 

Tijdens de rondvraag wordt deze vraag beantwoord, nadat er eerst intern overleg is geweest.  
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N.a.v. bovenstaande vraag zou het beeld kunnen zijn ontstaat dat vermindering van groepen van 

10 naar 9 iets is wat plaats gaat vinden vanaf komende schooljaar.  

Met de begroting van 2021 is die keus gemaakt, met de kennis van toen. Met de gelden van het 

Nationaal Programma Onderwijs moeten wij achterstanden wegwerken en betekent dat de groep 

door kan gaan. Komende zomer blijven we met 10 groepen doorgaan, mogelijk zelfs met meer.  

 

De voorzitter bedankt dhr. Fokker voor de uitleg.  

 

Er is geen bezwaar tegen het bestuursverslag.  

 

5. Bestuursverkiezing 
In verband met het aftreden van dhr. P. Melis is een vacature ontstaan. Voorgestelde kandidaten 

zijn: dhr. W. Eenkhoorn en dhr. R. Pleijsier. De uitslag wijst uit dat dhr. R. Pleijsier met meerderheid 

van stemmen gekozen is met 35 stemmen en 15 stemmen voor dhr. W. Eenkhoorn.  

 

Dhr. G. Schaapman kon herkozen worden met als tegenkandidaat dhr. A.J. Rundervoort.  

De uitslag wijst uit dat dhr. G. Schaapman met meerderheid van stemmen gekozen is met 48 

stemmen en 1 stem voor dhr. A.J. Rundervoort.  

 

Dhr. T. Fokker kon herkozen worden als penningmeester met als tegenkandidaat dhr. H.J. v.d. 

Meer. De uitslag wijst uit dat dhr. T. Fokker met meerderheid van stemmen gekozen is met 48 

stemmen en 1 stem voor dhr. H.J. v.d. Meer.  

  

Dhr. K. Beens kon herkozen worden met als tegenkandidaat dhr. A. van Ommeren. De uitslag wijst 

uit dat dhr. K. Beens met meerderheid van stemmen gekozen is met 46 stemmen en 4 stemmen 

voor dhr. A. van Ommeren.  

 

De vier heren aanvaarden hun benoeming. Dhr. J. Beens heet dhr. R. Pleijsier van harte welkom en 

bedankt een ieder en spreekt de wens uit dat Gods zegen hierop mag rusten.  

 

6. Statutenwijziging 
De statuten schrijven het volgende voor m.b.t. een statutenwijziging: 

1. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 2, artikel 6 lid 2 en artikel 14 lid 1, welke 
bepalingen niet voor verandering vatbaar zijn, kunnen de statuten van de vereniging worden 
gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, mits in de oproeping tot de 
vergadering is vermeld, dat statutenwijziging wordt voorgesteld. Een afschrift van het voorstel, 
waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, moet ten minste vijf werkdagen 
vóór de vergadering tot na afloop van de vergadering, op een daartoe geschikte plaats voor 
de leden ter inzage hebben gelegen.  

a. We stellen vast dat de voorgestelde wijzigingen niet gaan over de genoemde 
artikelen; 

b. We stellen vast dat het voorstel voor wijziging meer dan vijf werkdagen vóór de 
vergadering aan de leden is toegestuurd. 

2 Het besluit tot wijziging van de statuten moet worden genomen met een meerderheid van ten 
minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin ten 
minste twee/derde van het aantal leden tegenwoordig is. 
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a. De vereniging heeft 246 leden, bij een wijziging moeten er minimaal 164 leden 
aanwezig zijn. We zijn met 50 leden bij elkaar. Daarmee constateren we dat we in 
deze vergadering de wijziging van de statuten niet in stemming kunnen brengen en 
dat dit moet gebeuren in de tweede aangekondigde vergadering. 

b. In de statuten artikel 14 paragraaf 3 staat geschreven dat er binnen een maand een 
nieuwe vergadering bijeen geroepen dient te worden.  

3 Indien het vereiste aantal leden niet tegenwoordig is, wordt binnen één maand opnieuw een 
algemene vergadering bijeengeroepen. In die vergadering kan ongeacht het aantal 
tegenwoordige leden een besluit worden genomen met een meerderheid van ten minste 
twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.  

a. Omdat voorzien is dat het niet voor de hand zou liggen dat twee/derde van de leden 
op de vergadering aanwezig zou zijn, is bij de uitnodiging voor de ledenvergadering 
van 27 mei 2021 ook de uitnodiging toegevoegd voor een tweede ledenvergadering 
op dezelfde avond. 

 

7. Sluiting 
De voorzitter dhr. J. Beens sluit deze vergadering.  
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Notulen ledenvergadering 2, dd. 27-05-2021 

Aanwezig: Jan Beens, voorzitter, Arie Trouwborst, secretaris, Tiem Fokker, penningmeester, 

Henriëtte Bonthuis, notulist, 50 leden. 

 

1. De voorzitter dhr. J. Beens opent de vergadering.  
 

2. Rondvraag  
Dhr. T. v.d. Roest doet een oproep namens de MR. Er zijn 3 vacatures.  

Hij legt in het kort uit wat het doel is van de MR en onderstreept het belang van een goede MR. 

De invloed van de MR neemt toe. De MR werkt in een goede harmonie samen met het bestuur.  

Dhr. Van der Roest wordt bedankt voor zijn gedrevenheid en betrokkenheid.  

 

3. Statutenwijziging 
De statutenwijziging kan in deze tweede vergadering in stemming worden gebracht. Er zijn 50 

leden aanwezig. Er worden 50 geldige stemmen uitgebracht. Minimaal 2/3 van de meerderheid 

moet instemmen met de voorgestelde wijzigingsvoorstellen om te komen tot het besluit tot 

wijziging. Alle 50 aanwezige leden stemmen in met de voorgestelde statutenwijzigingen. 

Daarmee is het besluit om te komen tot de voorgestelde statutenwijzing een feit. 

Het bestuur bedankt een ieder voor zijn vertrouwen. 

 

4. Sluiting 
Dhr. J. Beens bedankt dhr. P Melis hartelijk voor zijn inzet en betrokkenheid. Dhr. P. Melis was 

altijd op een goede manier duidelijk aanwezig met verrassende invalshoeken, getint met humor. 

Alles in dit leven heeft een eind. Ook een functie in bestuur of kerkeraad. Het tekent het tijdelijke 

van ons mens zijn. Namens het bestuur wordt hem een boeket en een envelop met inhoud 

overhandigd. 

 

Dhr. R. Pleijsier wordt nogmaals van harte welkom geheten.  

 

Ouderling Post wordt gevraagd deze bijeenkomst te eindigen. Deze wordt besloten met het 

zingen van Psalm 32 vers 4: 

 

Gij zijt mij, HEER’, ter schuilplaats in gevaren; 

Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren; 

G’ omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, 

Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. 

Mijn leer zal u, o mens, naar ’t recht doen hand’len, 

En wijzen u den weg, dien gij zult wand’len; 

Ik zal uw trouw verzellen met mijn raad; 

Terwijl mijn oog op u gevestigd staat.  
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Bijlage 3: Controleverklaring accountant 
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd  

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 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   

  

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. 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 2021 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 2021 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 2021.   

  

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 2021. 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.   
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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 2021, 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;   
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 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, 20 juni 2022  

Van Ree Accountants  

  

Was getekend  

  

T. van Dolderen RA MSc  

  

 

 

 

 

 

 


