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Voorwoord 
 

 

Voor u ligt het jaarverslag van onze schoolvereniging tot Stichting en Instandhouding van Nederlands 

Hervormde Christelijke scholen te Waddinxveen. In het jaarverslag leggen wij verantwoording af van 

het gevoerde beleid in 2019.  

 

Verantwoording afleggen dwingt ook tot reflectie en bezinning. Dat is belangrijk, ook voor u als lid 

van de vereniging. Daarom geven we in het jaarverslag (uitgebreide) toelichting op het beleid dat 

gevoerd is en de resultaten daarvan. 

 

Na jaren van voorbereiding is de renovatie van onze schoolgebouwen realiteit. Er werden 

handtekeningen gezet onder de bouwovereenkomsten met de gemeente Waddinxveen. 

 

Als bestuur zijn we dankbaar voor ons enthousiaste teams van leidinggevenden, leerkrachten en 

onderwijsondersteuners die mooi en goed christelijk onderwijs voor onze beide scholen vorm hebben 

gegeven.  

 

Tenslotte, dank aan alle vrijwilligers die met hun inzet een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan 

de goede resultaten van onze scholen. We kunnen niet zonder jullie! 

 

 

Namens het (toezichthoudend)bestuur,  

 

Lennart Janse, voorzitter  

Waddinxveen, mei 2020 

  



2 
 

Inhoudsopgave 
Voorwoord 1 

Inhoudsopgave 2 

1. Schoolbestuur 3 

1.1 Organisatie 3 

1.2 Profiel 3 

1.3 Identiteit 4 

1.4 Dialoog 7 

2. Verantwoording beleid 9 

2.1 Onderwijs en kwaliteit 9 

2.2 Doelen en resultaten Rehobothschool 10 

2.3 Doelen en resultaten Bethelschool 12 

2.4 Inspectie 19 

2.5 Personeel en professionalisering 20 

2.6 Huisvesting en facilitair 21 

2.7 Financieel beleid 22 

2.8 Risico’s en risicobeheersing 23 

3. Verantwoording financiën 25 

3.1 Staat van baten en lasten 25 

3.2 Balans 27 

3.3 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 28 

3.4 Financiële positie 31 

 

 

 

  



3 
 

1. Schoolbestuur  
 

1.1 Organisatie 
 

Contactgegevens 

• Naam schoolbestuur : Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Nederlands  

    Hervormde Christelijke scholen te Waddinxveen 

• Bestuursnummer : 20243 

• Adres : Heggewinde 22a, 2742 EB, Waddinxveen 

• Telefoonnummer : 0182-617811 

• Email : bestuur@nhswaddinxveen.nl 

• Website : www.nhsbethel.nl en www.nhsrehoboth.nl 

 

 

Overzicht scholen  

Onder het bestuur vallen de volgende scholen: 

 

• Bethelschool, Heggewinde 22a, 2742 EB, Waddinxveen 

• Rehobothschool, Sperwerhoek 4, 2743 GC, Waddinxveen 

 

Contactpersoon 

Voor vragen over dit verslag kan contact worden opgenomen met één van de directeur-bestuurders: 

P.M. (Pieter)  Beens, directeur-bestuurder Rehobothschool 

J.W.A.J. (Aart Jan) Damsteeg, directeur-bestuurder Bethelschool 

 

Juridische structuur 

 

De vereniging  

De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Nederlands Hervormde Christelijke Scholen te 

Waddinxveen heeft twee scholen onder haar toezicht, namelijk de Bethelschool en de 

Rehobothschool. De vereniging is opgericht in 1936. Het doel van de vereniging is de oprichting en 

instandhouding van basisscholen, die de Bijbel als het Woord van God als grondslag erkennen, zoals 

dit verwoord is in de drie formulieren van Enigheid. Onze scholen willen vanuit bovengenoemde 

grondslag voluit christelijke basisscholen zijn. Zoals verwoord staat in het recente strategisch kader is 

onze missie dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers.  

 

Samenstelling toezichthoudend bestuur 

De volgende leden maken deel uit van het toezichthoudend bestuur.  

 
Lennart Janse (voorzitter)  
Willem Anker (2de voorzitter) 
Rianne van den Bosch (secretaris) 
Ilona Kooijman (penningmeester) 

Bram Poot (algemeen toezichthouder) 
Marco de Rooij (algemeen toezichthouder) 
Corné van der Kruijt (algemeen toezichthouder) 
Christian Hokke (algemeen toezichthouder) 

 

http://www.nhsbethel.nl/
http://www.nhsrehoboth.nl/
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Toezichthouders zijn betrokken ouders die uit de oudergeleding van beide scholen hun expertise en 
competenties in het bestuur inzetten.  Voorbeelden van competenties en expertise zijn onder andere 

onderwijskundig, financieel, HRM en bestuurlijke vaardigheden. Afgelopen jaar is de behoefte ontstaan om 
gezien de komende renovaties van beide scholen, een beroep te doen op kennis vanuit netwerk. Zo is er 

een bouwcommissie ontstaan waarbij verschillende deskundigen op het gebied van bouw en renovatie 
samen met de toezichthouders optrekken en kunnen adviseren. Op deze manier kan er goed toezicht 

worden gehouden.  

Toezichthouders doen hun werk voor het bestuur op vrijwillige basis vanuit hun betrokkenheid bij de 
school als ouder en ontvangen jaarlijks een vergoeding vastgesteld conform opgestelde richtlijnen uit het 

bestuursmodel.  
Er wordt acht keer per schooljaar vergaderd middels een algemene bestuursvergadering. Er wordt gewerkt 

met een jaaragenda waarbij rekening wordt gehouden met de onderwerpen waarop toezicht wordt 

gehouden, maar ook met onderwerpen rond vaststelling en goedkeuring. 
  

Beide directeur-bestuurders zijn gemandateerd voor alle bestuurlijke taken. Zij geven de 
onderwijsprofessionals ruimte en faciliteiten om volgens de filosofie van gespreid leiderschap als team de 

koers te bepalen. Zij bereiden met hun teams beleid voor, creëren draagvlak en nemen besluiten. Waar 
mogelijk werken beide teams op hun eigen wijze, met eigen accenten aan dezelfde koers en 

personeelsbeleid is op beide scholen hetzelfde. Het toezichthoudend bestuur bewaakt de zorgvuldigheid 

van de processen, bevraagt op de inhoud ervan en keurt de begroting goed. Tevens is zij werkgever voor 
beide directeur-bestuurders. 

 
 

 

Organogram 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthoudend bestuur GMR 

Directeur-bestuurder 

Rehobothschool 

Directeur-bestuurder 
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MR MR 

MT MT 

Team Rehoboth: OA, leerkrachten, 

School assistent, IB en conciërge   

Team Bethelschool: OA, leerkrachten, 

IB en school assistent 
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Governance code 

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

bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. We hanteren deze code. In afwijking 

van de governance code is omwille van de privacy van de vrijwilligers-toezichthouders en de gemandateerd 

directeur-bestuurders, de vermelding van de (on)betaalde nevenfuncties achterwege gelaten. In het 

verslagjaar hebben we naar deze code gehandeld. Tevens hebben we het geactualiseerde Handboek 

Administratieve Organisatie gehanteerd, waardoor procedures en afspraken helder zijn en transparant zijn. 

 

Functiescheiding 

We hanteren het one-tiermodel. Het toezichthoudend bestuur heeft alle bestuurlijke taken gemandateerd 

aan de directeur-bestuurders. Doordat de directeuren zowel leiden als besturen ontstaat er een krachtige 

vorm van leiderschap, met korte lijntjes.  

 

Accountant  

Het toezichthoudend orgaan heeft de controletaak neergelegd bij Van Rhee accountants.  

 

Praktijk 

Het toezicht vindt plaats n.a.v. de directierapportages die een vast agendapunt tijdens de 

bestuursvergaderingen zijn. Het toezicht richt zich op identiteit, onderwijsresultaten, beheer & onderhoud, 

personeel en financiën. Dit laatste betreft het vaststellen van de begroting, het formatieplan, het 

bespreken van kwartaalrapportages en de jaarverantwoording. De toezichthouders zijn negen keer bij 

elkaar geweest en hebben alle genoemde documenten besproken en vastgesteld. Toezichthouders leggen 

tenminste één keer per jaar verantwoording af aan de leden. In 2019 is de algemene ledenvergadering 

hiervoor één keer bijeen geweest.  

 

De bouwovereenkomsten tussen de gemeente Waddinxveen en onze scholen zijn getekend. Het 

bouwproces vordert. Er zal concreet in 2020/2021 gestart worden met de renovaties.  Er is een goede 

samenwerking tussen de betrokken partijen waaronder de bouwadviesbureaus.  

Beide scholen hebben formatieve en organisatorische keuzes gemaakt om het aantal leerlingen binnen hun 

scholen goed onderwijs te kunnen blijven bieden. Beide scholen maken naast de vaste locaties gebruik van 

nevenlocaties. Er wordt door de toezichthouder toegezien op de rechtmatige verwerving en aanwending 

van de beschikbare middelen. Conform de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen is het 

tweejaarlijks overleg tussen toezichthouder en (G)MR gecontinueerd. De totstandkoming van het 

strategisch beleidskader stond hierbij op de agenda.  

 

Er is een nieuw strategisch beleidskader ontwikkeld voor de periode 2019-2023. Dit document is tot stand 

gekomen door te luisteren naar signalen van de werkvloer en door gesprekken met verschillende 

stakeholders. Dit beleidskader betreft de periode waarin de renovatie van onze gebouwen wordt 

gerealiseerd en ingericht. De nieuwe mogelijkheden die ontstaan vragen om een duidelijke verkenning van 

de maatschappelijke context, een heldere visie, maar ook om een flexibele timing van de doelen. In de 

schoolplannen en jaarplannen zal dit nader worden uitgewerkt. 

 

In het vorige jaar hebben we via de PO-raad deelgenomen aan bestuurlijke visitatie. Dit jaar hebben we 

ons gericht op het onderhouden van onze contacten uit het netwerk en waren bijeenkomsten gericht op 

verdieping van ons bestuurlijk handelen en het thema onderwijsvernieuwingen.   

 

Jaarlijks worden er jaargesprekken gevoerd met de directeur-bestuurders. Wij ervaren een constructieve 

samenwerking  met de directeur-bestuurders en zijn dankbaar voor hun betrokkenheid en inzet. 
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(Gemeenschappelijke) medezeggenschap 

Uit de Mr-ren van beide scholen hebben twee ouders en twee personeelsleden zitting in de GMR. De GMR 

vergadert tweemaal per jaar met het toezichthoudend bestuur. 

 

1.2 Profiel 
 

Missie en visie 

Onze missie is dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers. Door te weten 

welke talenten ze hebben en hoe ze die in kunnen zetten in Gods Koninkrijk zijn ze van grote waarde voor 

de maatschappij. In de schoolplannen en daaruit voortvloeiende jaarplannen wordt deze ambitie nader 

uitgewerkt per school.  Er zijn echter ook collectieve idealen. Daar willen we meer gebruik gaan maken van 

elkaars kennis en kunde en komen tot synergie tussen beide scholen. 

 

Kernactiviteiten 

De beide directeur-bestuurders werken vanuit de principes van gespreid leiderschap aan het tot bloei 

brengen van beide teams. Dit vraagt topdown om het delen van verantwoordelijkheden en het geven van 

vertrouwen aan professionals. Bottum-up vraagt dit om initiatief en verantwoordelijkheid nemen. In het 

afgelopen jaar zijn in beide teams mooie stappen gezet.  Elk team heeft haar eigen route en 

aandachtspunten in dit proces. Het toezichthoudend deel van het bestuur stelt zich op als een critical 

friend, stelt vragen en houdt toezicht op de zorgvuldigheid van de processen. Ook functioneert zij als 

sparring partner voor de directeur-bestuurders bij koersbepaling. 

 

Strategisch beleidsplan 

Onderwijs leidt niet op voor vandaag, maar voor morgen. Veranderingen in de wereld zijn van alle tijden, 

maar lijken wel steeds sneller te gaan. Wanneer we streven naar goed onderwijs is het soms nodig dat we 

aanpassingen doen aan onze onderwijsconcepten. Een onderwijsconcept bestaat uit verschillende 

dimensies waarop er andere keuzes mogelijk zijn. Wij onderscheiden er hier 14. Identiteit is daarbij een 

leidend uitgangspunt bij alle onderdelen van ons onderwijsconcept.  Achter de 14 dimensies staat met een 

pijl de beweging geduid die we willen maken. Per school wordt dit nader uitgewerkt in schoolplan en 

daaruit volgende jaarplannen.  De mate waarin we opschuiven is per school en per dimensie verschillend. 
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1.3 Identiteit 
 

Toegankelijkheid & toelating 

Onze scholen kennen een zogenaamd halfopen toelatingsbeleid. We onderscheiden een primaire doelgroep 

(Hervormde Gemeente binnen de PKN, Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten) en een 

secundaire doelgroep (alles wat Protestants Christelijk is). Daarnaast is er beperkt plaats voor kinderen die 

niet binnen bovengenoemde doelgroepen vallen (denk aan kinderen met een seculiere of islamitische 

levensovertuiging). Het beleid richt zich op de primaire doelgroep. Het personeel komt ook uit deze 

doelgroep. In de praktijk zien we dat ongeveer 60 % van de kinderen tot deze primaire doelgroep 

behoren. 30 % van de kinderen komt uit de secundaire doelgroep. Voor de derde groep streven wij naar 

een maximum van 10%.  
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Overzicht kerkelijke achtergrond leerlingen Rehobothschool  

 

 

Overzicht kerkelijke achtergrond leerlingen Bethelschool
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Geografische gebieden en afnemers 

 

  

 

De prognose voor de komende jaren laten voor de Bethelschool een stabiel, nog steeds licht groeiend 

beeld zien. Voor de Rehobothschool geldt dat het leerlingenaantal in de komende jaren fors zal stijgen.  

De recente gemeentelijke leerlingprognose die gemaakt is om de gebruikte prognose van drie jaar geleden 

te actualiseren in het huidige IHP ( Integraal Huisvestings Plan) geeft het volgende beeld: 
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Identiteit-gerelateerde projecten 

In het verslagjaar is experimenteel “Leer het Woord” ingevoerd op de Bethelschool als vervanging van 

“Namen en Feiten”. Bijbelse feitenkennis functioneert als een kapstok en vinden we belangrijk. De 

ervaringen zijn echter niet zo positief. De lessen sluiten niet goed aan op de Bijbelverhalen. Ook de 

zoektocht naar een nieuwe methode voor Bijbelse geschiedenis is voortgezet op beide scholen. We 

bekeken de digitale opvolger van “Hoor het Woord”. Ook dat levert nog geen andere methode op. Deze 

zoektocht wordt voortgezet. Wel vereenvoudigden we de lijst van te leren psalmen.  

    

Maatschappelijke ontwikkelingen 

In het strategisch beleidskader dat is opgesteld in het verslagjaar benoemen we een aantal trends in de 

samenleving. We geven daarbij aan welke trends de komende jaren aandacht zullen krijgen in onze 

organisatie:  

 

Belangrijke trends  • Herschepping sociale ruimten en relaties 

• Toenemende invloed technologische ontwikkelingen 

• Toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs 

• Toenemende diversiteit in de klas 

• Toenemende digitalisering onderwijs 

• Opkomst gepersonaliseerd leren 

• Taakverbreding: de school als one-stop-shop 

• Toenemende aandacht voor duurzaamheid 

Minder belangrijke 

trends waarop niet 
direct actie nodig is 

 

• Groeiende tweedeling in de maatschappij 

• Veranderende arbeidsmarkt en arbeidsmoraal 

• Internationalisering 

• De school als bedrijf 

 

 

1.4 Dialoog 
 

Belanghebbenden 

Onze scholen onderhouden graag contact met belanghebbenden. In onderstaande tabel geven we kort aan 

met wie we contact onderhouden en wat dat contact omhelst. Deze tabel is niet uitputtend. 

 

Belanghebbende Omschrijving samenwerking / dialoog 

Ouders Ouders zien we als partners. Zij weten veel van hun kind. We hebben veel 

contact met hen: 

- Wekelijkse nieuwsberichten per groep. 

- Berichten van de directie. 

- Tien-minuten-avonden, ouderavond, oudergesprekken. 

- Oudercafé, waarbij we sparren met ouders over schoolbeleid. 

- Tweejaarlijkse ouderenquête, in het algemeen en soms op een thema. 

Kinderen - We betrekken hen steeds meer vanuit eigenaarschap op hun 

leerdoelen; 

- Er is een schoolplein-kindercommissie; 

- Leerlingvragenlijst  sociale veiligheid. 

Medewerkers In onze organisatie nemen zij hun verantwoordelijkheid en bepalen zij mede 

de onderwijskundige koers.  

- Weekbrieven. 

- Effectieve vergadermomenten. 
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- Werkdrukonderzoek. 

- Reflectie op team en leidinggevenden. 

Gemeente 

Waddinxveen 

- Bestuurlijk op overeenstemming gericht overleg met wethouder. 

- Overleg rondom LEA, lokaal Educatieve agenda. 

- Veel ambtelijk overleg i.v.m. huisvesting. 

Kerkenraden Met de kerkenraden hebben we tweejaarlijks overleg. Zij vertegenwoordigen 

de kerken. Zo geven we de driehoek kerk-gezin-school actief invulling. We 

vieren de kinderbid- dankdag. Met de predikanten is jaarlijks contact.  

Inspectie Er zijn reguliere bezoeken en ook informele gesprekken op bestuurs- en 

schoolniveau 

Verschillende BSO 

organisaties 

- Samenwerking, afstemming tijden en roosters. 

Driestar 

Wellant College 

Goudse Waarden 

Coenecoop College 

We onderhouden contacten over de doorstroom van onze leerlingen. We 

wisselen onderwijsresultaten uit, proberen af te stemmen en proberen de 

overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen 

Berséba Ons samenwerkingsverband. Zij helpen ons passend onderwijs te realiseren, 

we vragen en krijgen arrangementen voor kinderen en er is een gezamenlijke 

koers aangaande zorgbeleid. 

Driestar Educatief 

 

CED 

 

Onderwijsadvies 

Onderwijsbegeleidingsdienst en PABO. Contacten behelzen advies en scholing 

en begeleiding van stagiaires.  

Onderwijsbegeleidingsdienst. ( Centraal Educatieve Dienst te Rotterdam) 

 

Onderwijsbegeleidingsdienst, levert orthopedagoog voor leerlingbespreking en 

psychologisch onderzoek. 

Adviesbureau 

Both & De Bruin 

Begeleidt ons traject gespreid leiderschap.  

Kwadraat Levert Schoolmaatschappelijk werk. Lichte hulpvragen en toeleiding tot de 

juiste zorg. 

CJG Waddinxveen Levert preventief aanbod voor ouders en kinderen en ondersteunt hen daarbij. 

GGD Hollands Midden De GGD zorgt voor een schoolarts. Zij schuift aan in diverse overleggen waar 

geprobeerd wordt de juiste zorg voor ouders en kinderen te arrangeren. 

Buurtbewoners  Met omwonenden onderhouden we goed contact. We gedragen ons als goede 

buren. We betrekken hen op de bouwplannen en de veiligheidsaspecten ervan. 

Wijkagent We hebben bij incidenten op het plein in de avonduren regelmatig contact met 

de wijkagent. Ook over zaken die in de wijk spelen. Het principe van korte 

lijntjes, kennen en gekend worden passen we actief toe. 

 

 

Klachtenbehandeling 

Al jarenlang hebben we geen klachten ontvangen. Daar zijn de dankbaar voor. Voor klachten hebben we 

een klachtenregeling en zijn we aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).  
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2. Verantwoording beleid  
 

2.1 Onderwijs en kwaliteit 
 

Onderwijskwaliteit 

Werken aan goed onderwijs aan de kinderen die ons door ouders zijn toevertrouwd vraagt om maximale 

zorg voor de kwaliteit van het geleverde werk. Dat betekent systematisch en planmatig werken aan de 

realisatie van de doelstellingen zoals vastgelegd in het schoolplan en het jaarplan. Op transparante wijze 

meten, monitoren en verantwoorden we zowel in- als extern datgene wat we doen. Daarbij zijn we ons 

bewust dat wat zich laat meten veelal een beperkte weergave van de werkelijkheid is. Ons streven is niet 

alleen te waarderen wat we kunnen meten, maar vooral datgene te meten wat we waarderen. Ons 

kwaliteitsbeleid is geen kwestie van alleen toetsresultaten beoordelen, maar omvat alle facetten van ons 

werk. 

 

Doel en ambitie 

Het meten, monitoren en verantwoorden van kwaliteit is geen doel op zich, maar draagt bij aan de 

ontwikkeling van onze scholen, alsook die van de individuele werknemer. 

Onze focus is er op gericht om cyclische kwaliteitszorg toe te passen. Deze voltrekt zich volgens de 

zogenaamde PDCA-cyclus en bestaat uit een zogenaamde kleine- en grote cyclus.  

o De kleine cyclus betreft de periodieke monitoring van de lopende processen zoals in het jaarplan 

beschreven, deze is ook vraag gestuurd vanuit de leerteams.  

o De grote cyclus bestaat voornamelijk uit onderzoeken die de organisatie als geheel betreffen. 

Hierbij gaat het, extern, om de tevredenheid en herkenbaarheid binnen de Hervormde 

gemeenten en overige achterban kerken en intern, om de tevredenheid van de medewerkers. 

Zorg voor kwaliteit behoort tot de houding van iedere werknemer en is tegelijk een gezamenlijk gedragen 

verantwoordelijkheid, waarbij we elkaar stimuleren het beste van onszelf te geven. Om de kwaliteit van 

ons onderwijs en de onderwijsorganisatie te monitoren, ontwikkelen en te meten, hebben we in december 

2019 een start gemaakt met het werken met kwaliteitskaarten (WMK). Beide MT’s hebben hiervoor een 

training gevolgd. Hiermee zullen gaan we systematisch kwaliteit monitoren, aanpassen en evalueren op het 

gebied van tevredenheid, veiligheid en opbrengsten.  

 

In 2019 is in beide teams gewerkt aan het ontwikkelen van het collectief. Hierbij is externe expertise 

ingezet vanuit het bureau Both & de Bruijn. Beide scholen volgen een ontwikkelproces waarbij Mt-leden en 

teamleden worden gecoacht in het meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten en talenten. Uiteindelijk is 

het doel om met een vorm van gespreid leiderschap een meer professionele cultuur te creëren waarin 

ruimte is voor erkende ongelijkheid.  Als het team samen verantwoordelijk is voor de kwaliteit is er ook de 

verantwoordelijkheid per (leer)team om de relevante gegevens te verzamelen en zelf te analyseren.  

 Door de inzet van WMK is het eenvoudig om de onderwijskwaliteit te monitoren en te verantwoorden. 

Daarnaast heeft de verantwoording van het gevoerde beleid plaatsgehad in de toezichthouder overleggen 

waarin beide directeuren-bestuurders de jaarplannen van de beid scholen hebben verantwoord.  
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2.2 Doelen en resultaten Rehobothschool  
 

Rehobothschool 

Deelgebied  Onderwerp  Activiteiten  Eindevaluatie 

Onderwijs Rekenen Uitvoering Rekenbeleidsplan Is uitgevoerd als ook samenvoeging Schatkist en Pluspunt 
methodes. 

 Taal Uitvoering Taalbeleidsplan 
 

Nieuwe leesmethode groep 3 is geëvalueerd. 
Taalcoördinator heeft lesbezoeken afgelegd n.a.v. de 

resultaten van de M toetsen en heeft adviezen gegeven. 

 Engels Aanstellen coördinator (uit 2017-2018) 

Opstellen beleidsplan (uit 2017-2018) 
Uitvoering beleidsplan 

Er is een coördinator Engels benoemd. Beleidsplan wordt 

geschreven.  

 Burgerschapskund
e 

Herhaling Kanjercursus 
Volgen van Kanjertraining (B licentie) 

Nieuwe collega’s zijn getraind en team wordt bijgeschoold. 

 Godsdienstige 
Vorming 

Agenderen identiteit op vergaderingen Zie 1.3 onder het kopje‘projecten‘. 

 Mediawijsheid Visie vormen, opschrijven en acties plannen Wordt vormgegeven n.a.v. nieuwe schoolplan 2020-2021 

 Bewegingsonderwij

s 

Keuze methodiek 

Nadenken over evt. vakdocent 

Er is een vakdocent aangenomen en methodiek gekozen. 

 Cultuurbeleid Herzien cultuurbeleidsplan  Het nieuwe beleidsplan is gereed.  

 Instructievaardighe
den 

Instrueren en evalueren van de technieken uit Teach Like 

a Champion 

Intervisie m.b.t. Teach Like a Champion vind regelmatig 
plaats. 

 Leerling 

betrokkenheid 

Studiemiddag leerling betrokkenheid en eigenaarschap 

o.l.v. een externe deskundige 

Er is gestart met de implementatie van visie en proces 

rondom eigenaarschap bij leerlingen en leerkrachten. 

 Schrijfonderwijs Implementatie visie  Visie is besproken en vastgesteld. 

 Talentontwikkeling 
en 21ste eeuwse 

vaardigheden 

Implementatie beleid De koppeling met cultuuronderwijs is gemaakt. Er is een 
plan ontwikkeld voor de komende schooljaren. 

Leerlingenzorg OP(p) Protocol OP(P) opstellen en implementeren Niet uitgevoerd vanwege tijdgebrek. 

 Weerbaarheid 
Leerlingen 

Organiseren van een gezamenlijke opvoedingsavond 

i.s.m. Bethelschool (uit 2017-2018) 

De opvoedingsavond is georganiseerd op 9 april 2019 en 
was een groot succes.  

Kwaliteitszorg Integraal Enquête leerling tevredenheid afnemen  

Basisvragenlijst invullen 

Dit zal in oktober en november 2020 gebeuren als input van 

het nieuw op te stellen schoolplan. 

 SWOT Opstellen van een SWOT op directie en teamniveau 

 
Ontwikkelpunten vaststellen en plan van aanpak maken 

Idem 

 Externe audits Audits met Bethelschool uitvoeren Op beide scholen wordt het onderling elen van expertise 
gestimuleerd middels gesprekken en bijeenkomsten. 

 Kwaliteitsbeleid Herzien kwaliteitsbeleid, kwaliteitshandboek Er is in juni 2019 een nieuw sociaal veiligheidsbeleid 
vastgesteld hierin is het kwaliteitsbeleid ook geborgd. 

 Bezinning op 
leiderschap van de 
twee scholen 

 

Onder leiding van een externe deskundige bezinnen we 
ons op de ontwikkeling van beide scholen. Welk 
leiderschap is nodig en welke strategische keuzes moeten 

er worden gemaakt? 

Onder leiding van Alex de Bruijn heeft het MT een 
praktische invulling gegeven aan het leidinggeven van onze 
school. 

Personeelsbeleid Gesprekkencyclus De huidige gesprekkencyclus wordt omgevormd en 

digitaal gemaakt  
Voeren functioneringsgesprekken 

De directeur is in maart begonnen met het voeren van de 

functioneringsgesprekken. Alle gesprekken zijn afgerond.   

 Leren van elkaar Collegiale consultatie en intervisie Enkele collega’s hebben gebruik gemaakt van de collegiale 
consultatie.  

 Integraal 
Personeels Beleid 

Evaluatie en bijstelling van het Integraal Personeels Beleid 
(IPB) plan 

Plan is geëvalueerd en bijgesteld.  

 Functiemix Evaluatie functiedifferentiatie De evaluatie heeft plaatsgehad. Functieverdeling is goed 
georganiseerd.  

 Plan van aanpak 
RI&E 

Schrijven van plan van aanpak (uit 2017-2018) Is niet verder uitgevoerd door andere prioriteiten.  

Huisvesting Renovaties Voorbereiding, ontwikkeling en begeleiding van de 
renovatieplannen. 

In uitvoering door bouwcommissie. 

 Afvalvrijeschool Implementatie van afvalvrijeschoolproject Dit punt wordt niet uitgevoerd vanwege gebrekkige 

communicatie met Cyclus. Wel is de ambitie om meer afval 
te gaan scheiden.  

 

Onderwijsresultaten 

Op beide scholen worden de tussenresultaten ( januari en juni -cito-toetsen) geanalyseerd. De analyse 
levert doelen op die direct worden verwerkt in de groepsplannen van een betreffende groep.    

In de rapportage wordt gewerkt met niveauwaarde en CITO- letters. Deze betekenen in deze rapportage 

het volgende:  
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Blauw: A: 4,0-5,0: Deze groep behoort tot de 25 % best presterende schoolgroepen in Nederland.  
Groen: B: 3,0- 3,9: De groep behoort bij de iets hoger dan gemiddeld presterende schoolgroepen in 

Nederland.   
Oranje: C: 2,0- 2,9: Deze groep behoort bij de gemiddeld presterende schoolgroepen in Nederland.  

Rood/ Donkerrood D/E: 0-1,9: De groep behoort tot de 25 % laagst presterende schoolgroepen in 
Nederland.  D en E leerlingen worden samen gezien als 25 % maximaal in een gemiddeld samengestelde 

groep. 10 % ervan zou in E mogen zitten en 15 % in D. 

 

 
 

 
 

 
 

 

We zijn dankbaar met opnieuw een stabiel jaar. Op alle onderdelen zijn er ontwikkellingen zichtbaar. 

Sommige resultaten zijn verder geanalyseerd door leerkrachten en intern begeleiders De analyses van de 

toetsen vinden op groepsniveau en individueel niveau plaats. Op grond daarvan worden de groepsplannen 
en individuele hulpplannen geëvalueerd en opnieuw vastgesteld.  

De taal -en rekencoördinatoren vervullen een belangrijke rol bij het analyseren en evalueren van de 
toetsresultaten. Zij adviseren de leerkrachten, intern begeleiders en directie over de te nemen maatregelen 
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om het niveau de borgen. Deze kwaliteitscylcus is belangrijk om het niveau van het onderwijs te borgen en 
trends tijdig te bespreken en maatregelen aan te dragen.  
 

Resultaten eindtoets 

 

 

In bovenstaande grafiek is de totale score van de toets te zien: 540,6. De gemiddelde schoolscore is 540,6 

en het landelijk gemiddelde is 535,7. Dat betekent dat we 4,9 punten hoger hebben gescoord dan het 

landelijk gemiddelde.  

De Centrale Eindtoets bestaat uit verschillende onderdelen: Lezen, Taalverzorging, Schrijven, Rekenen en 

Wereldoriëntatie. In een overleg met de leerkracht, de taal- en rekencoördinator, de directeur en de intern 

begeleider is elk vakgebied besproken en stonden deze vragen centraal: Wat is er door de leerkracht aan 

gedaan om tot dit resultaat te komen? Wat kunnen we de toekomstige leerlingen nog meer bieden? De 

uitkomsten van deze gesprekken worden gebruikt om het onderwijs verder te optimaliseren. 

 

2.3  Doelen en resultaten Bethelschool 
Bethelschool 

Voor dit jaar en komende jaren staan er een viertal ontwikkelthema’s geformuleerd naar aanleiding van een 
inspiratiesessie in juni 2018. Aan deze ontwikkelthema’s zijn leerteams gekoppeld die daar een 

verantwoordelijkheid in hebben. Zij zullen het team meenemen in de ontwikkeling op dat specifieke punt.  

Naast de 4 ontwikkelthema’s hebben we een aantal deelonderwerpen die voortkomen uit lopende processen 
of recente ontwikkelingen. Al deze ontwikkelthema’s zijn hier onder weergegeven.  

 
Dit schooljaar zijn we gestart met leerteams. Het ontwikkelteam kreeg de verantwoordelijkheid voor het 

totale leerproces van het team. Het ontwikkelteam dacht na hoe we de leerteams konden vormgeven, 

bepaalde de inhoud van de studiedagen en we werkopdrachten aan de leerteams en zorgde voor 
verbindende activiteiten zodat de leerteams in samenhang kunnen ontwikkelen. Uit elk leerteam is er een 

deelnemer in het ontwikkelteam.  
 

Ontwikkelthema’s binnen de leerteams: 
Ieder leerteam heeft bij het eigen ontwikkelthema een onderzoeksvraag geformuleerd. Omdat we 

momenteel sterk insteken op zorgvuldig procesmatig werken als team heeft deze verantwoording ook een 

proces-evaluerend karakter. 
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Leerdoel/ activiteit Opbrengst 
Leerteam 1: 
Eigenaarschap en 
verantwoordelijkheid van de 
leerlingen. 

Onderzoeksvragen:  
1. Wat verstaan wij onder 

eigenaarschap? 
2. Wat is een effectieve leercultuur? 

Hoe ziet dat eruit in de klas? 
3. Hoe gaan we de kinderen 

verantwoordelijk maken voor hun 
eigen leerproces in ons leerstof-
jaarklassensysteem? Welke 
middelen zetten we in?  

4. Welke manieren zijn er om leren 
inzichtelijk te maken voor 
kinderen? 

 

Opbrengst: 
Met ons leerteam hebben wij onze de eerste tijd gericht op de literatuur. We hebben 
allemaal boeken en artikelen gelezen en dat met elkaar gedeeld. Hierdoor hebben we 
antwoord kunnen geven op onze eerste onderzoeksvraag: 

Wat verstaan wij onder eigenaarschap? 

Een aantal jaar geleden zag je bij ons op school dat de kinderen en de leerkrachten 
gewend waren dat de leerkrachten grotendeels bepaalden wat er in de les gebeurde. 
Tijdens het traject ‘’zelfstandig werken’’ zijn we daarin gegroeid door de leerlingen meer 
keuzenmogelijkheid en inzicht te bieden in hun eigen leerproces. In de groepen 5 t/m 8 
is dit zichtbaar, doordat de kinderen werken met een weektaak. Daarbij leren ze zelf hun 
werk in te plannen. Daarnaast zijn ze zelf meer verantwoordelijk voor hun leerproces 
geworden, doordat ze gestimuleerd worden om zelf te bepalen of ze wel of niet de 
instructie nodig hebben om hun werk te maken.  

Het zou mooi zijn als de kinderen op de Bethelschool leren om zelf nog meer eigenschap 
te krijgen over hun leerproces. Onder eigenaarschap verstaan we dat leerlingen inzicht 
hebben in en verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling en leerproces. Ze 
ervaren dat ze zélf aan zet zijn als ze willen groeien. Ze zien duidelijker hoe zij hun 
doelen kunnen bereiken en wat hun inspanning oplevert. Bij eigenaarschap gaat het er 
dus om dat je in staat bent om jezelf te blijven ontwikkelen. 

Puck Lamers (2017) geeft tien tips om het eigenaarschap van de leerlingen te vergroten 
door te zorgen voor een effectieve leercultuur: 

1. Laat leerlingen zelf keuzes maken 
2. Zorg voor betekenisvol onderwijs 
3. Maak leren zichtbaar 
4. Laat leerlingen (met hulp van jou als leraar) zelf hun doelen bepalen 
5. Creëer verantwoordelijkheid 
6. Ben je bewust van je eigen rol als leraar 
7. Zorg voor krachtige zelfevaluatie 
8. Stel gezamenlijke regels op 
9. Geeft feedback aan leerlingen die een groei gerichte mindset stimuleert 
10. Heb oog voor kleine dingen 

 
Als leerteam hebben we afgesproken dat we eerst elk in onze eigen klas gaan proberen 
hoe we leren inzichtelijk kunnen maken en te bekijken wat daar de opbrengsten van 
zijn. Daarmee gaan we komend jaar verder. Een volgende stap is hoe we dit 
schoolbreed kunnen gaan inzetten. 
 

Leerteam 2:  
Meer coachende rol van de leraar 
Onderzoeksvraag: Hoe zien we de 
meer coachende rol van leraren in ons 
toekomstig onderwijs? 
 
Deelvragen: 
Wat is een coachende rol van leraren? 

 
Hoe wordt de coachende rol vorm 
gegeven?  

 
Wanneer neemt een leerkracht een 
coachende rol aan?  
 
Welke leerkrachtvaardigheden zijn er 
nodig om de coachende rol aan te 
kunnen nemen? 

 
Waarom een (meer) coachende rol 
van leraren? 

 
 

Opbrengst: 
Rondom de thematiek van het zelfregulerend werken door leerlingen op de Bethelschool 
heeft dit leerteam allereerst een enquête uitgezet onder het hele team. De conclusie 
hieruit is dat leerkrachten voornamelijk behoefte hebben aan handvaten/vaardigheden 
om het stimuleren van reflectieve vaardigheden (conform de CED-leerlijn) concreet vorm 
te geven in de klas. Dit is belangrijk, omdat wanneer de reflectieve vaardigheden bij 
leerlingen door de leerkracht op de juiste manier gecoacht worden, dit hun 
zelfregulerend vermogen en daarmee hun ontwikkeling ten goede komt.  

Het leerteam heeft vervolgens een relatief breed literatuuronderzoek 
uitgevoerd. Op basis van zowel de enquêteresultaten als deze literatuurstudie, 
onderzoekt het leerteam in hoeverre de interventie ‘Denken om te leren’ (door J. 
Castelijns) toegepast zou kunnen worden in de Bethelschool, met als doel: focus op het 
rendement op het zelfregulerend vermogen van leerlingen doordat de vaardigheden van 
de leerkrachten (coaching) verbeterd zijn op dit vlak. Komend jaar hoopt het leerteam 
verder te gaan met het onderzoeken van deze interventie. Dit vindt onder andere plaats 
door in specifieke klassen deze interventie toe te passen, waarbij het rendement hiervan 
steeds geëvalueerd wordt.  

In het leerteam zelf is intrinsieke motivatie aanwezig. In de eigen 
klassenpraktijken wordt momenteel ervaren dat een dergelijke interventie tegemoetkomt 
aan de huidige situatie in de klas. Dit maakt dat de deelnemers uit het leerteam 
betrokken zijn op het proces. Lydia heeft een bijzondere betrokkenheid op dit leerteam, 
omdat het onderzoeksproces van dit leerteam haar studieopdracht volgt. 
 

Leerteam 3:  
Klassen doorbrekend werken. 
Onderzoeksvraag: 
Kunnen we klassen doorbrekend 
werken inzetten om zoveel mogelijk 
tegemoet te komen aan ons motto: 
‘Een thuis voor elk talent’. 
 
Op welke manier kunnen en willen we 

Opbrengst: 
We hebben het afgelopen schooljaar vooral gezocht naar theorie en ervaringen van 
andere scholen. We zijn tot de ontdekking gekomen dat er niet echt onderzoeken 
gedaan zijn naar klassen doorbrekend werken. De ervaringen die scholen delen zijn heel 
wisselend; sommige scholen zijn er enthousiast over en andere scholen zijn er weer mee 
gestopt. We gaan ons nu meer focussen op de Bethelschool; wat vinden de 
leerkrachten, wat werkt bij ons. We hebben ene enquête afgenomen, gaan proeftuintjes 
uitzetten en dit steeds met leerkrachten en kinderen evalueren.  We richten ons 
voorlopig op de kernvakken waarbij we bij de eerste proeftuintjes inzetten op rekenen.  
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op de Bethelschool ‘klassen 
doorbrekend werken’ vormgeven bij 
de kernvakken en of zaakvakken? 
- Welke vakken? 
- Welke momenten? 
- Welke leerlingen? 

 

Leerteam 4:  
Inzet technologie en ICT t.b.v. 
gepersonaliseerd leren 
 
Onderzoeksvraag: 
Hoe kunnen we ICT als middel 
inzetten om meer gepersonaliseerd te 
leren? 
 

Opbrengst:  
Om deze vragen te beantwoorden hebben we literatuur gelezen die betrekken heeft op 
dit thema. Daarnaast hebben we ons uitgebreid laten informeren over digiborden. Ook 
hebben we met de aanbieders van Cloudwise en Isogroep contact gehad. Isogroep kan 
ons waarschijnlijk het beste helpen om het gebruik van ict middelen door leerlingen te 
vergemakkelijken. Ook is er contact gelegd met twee partijen om ons te helpen bij het 
introduceren van nieuw ict gebruik/beleid binnen onze school. Één van deze twee 
partijen gaat ons helpen om tot een goede implementatie te komen. Onze streefdoelen 
voor de komende jaren zien er op dit moment zo uit: 

• We willen goed materiaal aanschaffen om ict in te zetten in de klas; 
• Beleid ontwikkelen op ict gebied; 
• We ontwikkelen de 21e eeuwse vaardigheden van onze leerlingen op ict 

gebied; 
• We maken onze leerlingen mediawijs; 
• We gebruiken digitale verwerkingsmethodes. 

 

Ontwikkelthema a:  
Werken met groepsplannen 
Ontwikkelvraag: hoe doen wij dit op 
een zinvolle correcte manier. Dat het 
ons steun biedt, en niet als werkdruk 
verhogend wordt gezien.  
 

Opbrengst: We hebben met elkaar gekeken naar het format van het groepsplan rekenen. 
Welke dingen vinden we zinvol om erin te zetten, welke niet. We zijn het groepsplan 
anders gaan gebruiken. Dit komt omdat we ook met het rekenonderwijs zelf bezig zijn: 
voortoetsen, automatiseringstoetsen, herhalingsdoelen, enz. We gaan hier nog verder 
mee: op welke manier kunnen we onze toetsen goed evalueren en op welke manier 
kunnen we het groepsplan en de blokvoorbereidingen combineren. Daarna een stap naar 
een ander vak.  
 

Ontwikkelthema b:  
We schrijven een nieuw school-
ondersteunings-profiel het 
zogenoemde SOP. Voor input maken 
wij gebruik van de kwaliteitskaarten 
van WMK 
 

Opbrengst: Het nieuwe schoolondersteuningsprofiel is klaar.  

Ontwikkelthema c: We hanteren 
het ERWD-protocol. 
We leren werken met leerlijnen en 
werken met signaleringstoetsen bij 
rekenen. Om hiaten op te sporen en te 
kunnen aanpakken op het gebied van 
rekenen.  
 

Opbrengst: Het ERWD-protocol is er op gericht om rekenproblemen te voorkomen. In 
lijn met dit protocol hebben we de volgende acties ondernomen. Tijdens één van de eerste 
studiedagen van dit jaar hebben we afgesproken om een duidelijke blokvoorbereiding te 
doen. Tijdens die blokvoorbereiding worden de doelen van CED vergeleken met wat de 
methode aanbiedt. De leerkrachten hebben de vrijheid om belangrijke thema’s langer aan 
te bieden en minder belangrijke thema’s samen te voegen. Daarnaast hebben we in 
verschillende klassen de Bareka-toets afgenomen. Deze toets maakt inzichtelijk waar de 
eventuele ontwikkelpunten van onze leerlingen zitten.  Deze ontwikkelpunten kunnen dan 
in de lessen vaker aan bod komen. Ook wordt er vooraf getoetst om sterke leerlingen eruit 
te filteren, die hoeven niet alle instructie mee te doen. 
 

Ontwikkelthema d: Werken met 
procesgerichte didactiek.  
 
We vervolgen het proces rondom onze 
kernwaarde ‘Talentontwikkeling’. 
Beeldende vorming blijft het 
uitgangspunt om kinderen te leren een 
creatief proces aan te gaan. We 
scholen ons na en geven lessen aan 
de hand van procesgerichte didactiek.  
 
 

Opbrengst: Afgelopen jaar zijn er een aantal scholingsmomenten geweest. Eén waarbij 
we als team opnieuw de didactiek hebben doorgelopen en waarbij we zelf experimenten 
hebben gedaan. De tweede teamscholing was meer gericht op het in kaart brengen wat 
het werken vanuit de procesgerichte didactiek tot nu toe heeft opgeleverd en het bepalen 
van koers in de toekomst. Ook is er gezocht naar verbindingen met de thema’s van de 
leerteams. Daarnaast is er coaching geweest waarbij leerkrachten in groepjes met 
Monique van Vugt in gesprek gingen over praktische zaken rondom het geven van 
procesgerichte lessen. In deze gesprekken ontstonden ideeën, leerpunten en gingen we 
weer verder met het oefenen in deze manier van werken. Er was  ‘coaching on the job’ bij 
de meeste leerkrachten door tijdens beeldende vorming adviezen te geven en dit ook na 
te bespreken. Deze scholingen zijn voor een groot deel betaald vanuit het budget van 
CMK.  
 
Wat heeft het proces de afgelopen 1 a 2 jaar opgeleverd? 
Leerlingen leren dat je mag leren van een ander, dat er ruimte is voor ‘mislukken’, dat 
werk altijd mooi is. We zien dat de motivatie van leerlingen aanzienlijk omhoog is gegaan. 
Er is meer ruimte voor originaliteit van leerlingen. De procesgerichte didactiek biedt meer 
mogelijkheid om met elkaar als leerlingen, maar ook als leerkrachten onderling, in gesprek 
te gaan. We leren van elkaar!  
Experimenteren en leren hebben een plek gekregen in de beeldende vorming lessen. 
Ontdekkingen doen, deze delen. We zien dat wat er gedaan wordt daardoor beter beklijft 
bij leerlingen. Zowel leerlingen als leerkrachten gaan door een proces van soms weken 
heen voordat er een eindproduct staat. De focus ligt hierbij op het proces wat we afgelegd 
hebben om daar te komen.  
Als leerkrachten merken we dat de voorbereiding bet is doordacht waardoor je als 
leerkracht beter gaat handelen. 
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Er ontstaat meer relatie met andere vakken. Het gaat verder dan beeldend alleen. Meer 
verdieping bij alle vakken die aan bod komen, zowel wereldoriëntatie als beeldend.  

We zijn als leerkrachten bewuster bezig met doelen die we aan deze lessen koppelen.  We 
hebben met elkaar afgesproken dat we tussen elke vakantie in minimaal één lessenserie 
geven volgens de principes van de procesgerichte didactiek.  
 

Ontwikkelthema e:  
 
Kiezen van een nieuwe 
godsdienstmethode.  
Ook werken we aan een aangepast 
liedlijst en psalmenlijst. Daarin wordt 
gekeken naar psalmen in de nieuwe 
berijming 
 

Opbrengst: Er is inmiddels een nieuwe psalmlijst in de oude berijming.  
Tijdens de bid- en dankdagen is er overleg geweest met de predikanten. 
We bekeken de digitale versie van ‘Hoor het Woord’. We zien daar nog niet zo de 
meerwaarde van. 
‘Leer het Woord’ is aangeschaft als vervanger van ‘Namen en Feiten’, maar de ervaringen 
zijn niet louter positief. Toch blijven we Bijbelse feitenkennis belangrijk vinden. 
Conclusie is dat we toch komend jaar ons grondig moeten bezinnen over de methode die 
het best bij ons past, met het minst aantal nadelen. Het is geen eenvoudige materie.  

We werken hard vanuit visie aan 
ons nieuwe schoolgebouw…  
 

Afgelopen schooljaar zijn we verder gegaan met het proces rond de hernieuwbouw van 
de school. Aan het einde van vorig schooljaar (2018-2019) hebben we als team, onder 
leiding van Arcom, gebrainstormd over welke concepten wij belangrijk vinden binnen onze 
school. Deze input heeft Arcom gebruikt om tot een eerste ontwerp te komen voor het 
nieuwe gebouw. Daarop heeft het hele team voor de zomervakantie feedback kunnen 
geven. Dit schooljaar zijn wij met de bouwcommissie verder het traject ingegaan met 
Arcom. De eerste helft van dit schooljaar zijn we met Arcom tot een definitief ontwerp 
voor de verbouwing gekomen. Daarnaast stond deze periode in het teken van 
onderhandelen met de gemeente Waddinxveen over het budget. Dat heeft met name veel 
tijd en inspanning van Aart Jan, het bestuur en Arcom gevraagd. Het budget heeft ook 
invloed gehad op de keuzes die we samen in de bouwcommissie moesten maken wat 
betreft bezuinigingen op het gebouw. Nu de bouw 1 maart 2020 gestart is, gaan wij ons 
richten op het meer definitief maken van de inrichting. Dit betekent dat de bouwcommissie 
nu keuzes gaat maken wat betreft vloerbedekking en verdere inrichting van het gebouw. 
Er zullen de komende tijd meerder commissies gevormd worden. Daarbij zullen alle 
collega’s betrokken worden. Verschillende commissies: 

• Inrichting van de personeelskamer; 
• Nadenken en uitkiezen van de keuken; 
• Inrichting van het handvaardigheidslokaal; 
• Indeling van de vaste kastenwanden; 
• Inrichting van de leer- en werkplekken op de gang; 
• Planning en voorbereiding van de verhuizing; 
• Wifi-netwerk en nieuwe digiborden en laptops; 
• Opening nieuwe schoolgebouw. 

 

 

Onderwijsresultaten 

Voor de Bethelschool zijn de volgende streefwaarden vastgesteld: 

Vakgebied Streefwaarden school Lj3 Lj4 Lj5 Lj6 Lj7 Lj8 

Technisch L. Niveauwaarde 4,0 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 

Spelling Niveauwaarde 4,4 4,4 4,2 4,1 4,1 4,0 

Begrijpend L. Niveauwaarde 4,4 4,4 4,4 4,0 4,0 4,0 

Rekenen Niveauwaarde 4,5 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

 

Deze streefwaarden zijn bepaald op grond van de resultaten op de Bethelschool over een langere periode 

en liggen vaak hoger dan de inspectienormen. Een leerkracht kan, na overleg met de intern begeleider 

beredeneerd hogere of lagere streefwaarden nastreven voor zijn of haar eigen groep. 
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Duidelijk is dat we over het geheel tevreden zijn. Ook is helder dat we afscheid namen van een groep 8 

waar we best zorgen over hadden. Uiteindelijk wist deze groep de score in een klein half jaar bij te stellen 

van een 1,4 naar een 3,1. Deze groep heeft uiteindelijk zelfs op het landelijk gemiddelde gescoord met de 

IEP-toets.  

 
 

Spelling 

De spellingresultaten zien er goed uit. Groep 6 heeft wel te maken met een dalende trend. Groep 8 wist zich met spelling te verbeteren. 

Dat deden ze massaal in groep 7, tweede helft, in groep 8 zakte het iets, maar hielden ze hun inhaalslag wel vast. 
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Begrijpend lezen 

Eigenlijk zien we een stabiliserend beeld. In de bovenbouwgroepen is groepsdoorbroken gewerkt. Dit is goed bevallen en levert geen 

achteruitgang in resultaten op. We verwachten zelfs vooruitgang en zullen dit experiment uitbreiden naar groep 5 en 6.  

  

Rekenen 

Een prachtig beeld om vast te houden. Groep 8 presteerde niet goed in januari, we hebben een verbeterprogramma ingezet en groep 8 

heeft in mei alsnog 3,1 gescoord.  

 

Resultaten die er mogen zijn. De leerkrachten kijken er kritisch naar en komen tot actiepunten en 

aanpassingen. Ik zie gewoon een resultaat dat past bij de leerling populatie. Er zijn afgelopen jaar ook 

lessen geleerd, met name op rekengebied. Als kinderen met A en B scores zakken, dan niet het 

instructieniveau aanpassen, maar juist meer uitdaging bieden om goed te blijven. Dat laatste is de grootste 

conclusie die we trokken uit de extra investeringen in het rekenonderwijs in groep 8. 

 

Resultaten eindtoets 

Invoering IEP-eindtoets 

Dit jaar is het eerste jaar dat we de IEP-toets 

gebruiken. Kinderen hebben de toets als prettig 

ervaren en de materialen zien er verzorgd uit. Een 

belangrijke factor is hierbij dat de vragen oplopen 

van makkelijk naar moeilijk, waardoor elk kind 

vanaf het begin succeservaringen opdoet. De 

rapportages komen positief over, ook bij lagere 

uitkomsten. Wij zijn tevreden met het besluit om 

de IEP-eindtoets te gebruiken. Voor de volledigheid 

tonen we eerder behaalde cito-scores. 500

510
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Eindtoetsresultaat vergeleken met inspectienorm. 

Onze school kent 4 % gewichtenleerlingen. De inspectie geeft dan een ondergrens aan van 79,4. 

Kinderen kunnen een score halen tussen de 50 en de 100 bij de IEP-Eindtoets. 

Groep 8 heeft dit jaar gemiddeld 80,9 gescoord. Landelijk is er gemiddeld 81,8 gescoord.  

 

 

Echter: voor 1 leerling geldt ontheffing. Het betreft een leerling die een lager resultaat haalt dan eind 

groep 6 en waar aantoonbaar veel extra leerhulp is gegeven. Als we het resultaat van deze leerling niet 

mee laten tellen, en zo telt de inspectie, dan scoort onze school 81,8. En dat is op het landelijk 

gemiddelde. Deze laatste score is dus onze eindscore.  

De laagste scores van dit cursusjaar zijn: 1x 58 / 1x 61 / 2x 66 

De hoogste scores van dit cursusjaar zijn: 1x 100 / 1x 99 / 2x 98 

 

Bijzonderheden groep 

In groep 8 zaten 5 kinderen met dyslexie en scoorde tevens laag op rekenen. We vonden als team de 

uitslag daarom best spannend. We zijn erg tevreden en trots dat de kinderen in groep 8 halen wat we 

redelijkerwijs van hen mogen verwachten!  

Groep 8 scoorde in januari 2019  met rekenen op de M-toets veel lager dan we van hen mochten 

verwachten. Als school hebben we gekozen voor een extra interventie. Per leerling hebben we een 

foutenanalyse en een overzicht van de CED-leerlijn gemaakt. De laag scorende categorieën van de CITO 

M8 zijn direct geïnstrueerd, ingeoefend en herhaald.  We schatten in dat, wanneer wij aspecten van deze 

aanpak vanaf groep 5 consequent inzetten, op termijn een nog positiever resultaat kan opleveren. 

Conclusie 

De gemiddelde eindscore van dit cursusjaar komt overeen met het landelijk gemiddelde. Dat betekent dat 

de kinderen gemiddeld gezien een prestatie leveren die ook redelijkerwijs van hen mag worden verwacht. 

Wij zijn tevreden met en trots op de uitslag van de IEP-eindtoets. De leerlingen hebben naar verwachting 

gescoord. Er zijn 7 leerlingen die boven onze verwachting/advisering hebben gescoord en 1 leerling die 

lager heeft gescoord dan onze verwachting/advisering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

2.4  Inspectie 
 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de 

onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in 

Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is in 2019 

uitgevoerd bij het bestuur van Hervormde 

Vereniging voor Christelijk Basissonderwijs te 

Waddinxveen. Er is onderzocht of het bestuur 

op zijn scholen zorgt voor onderwijs van 

voldoende kwaliteit en of het financieel in staat 

is om ook in de toekomst goed onderwijs te 

blijven verzorgen. In de periode februari tot 

april 2019 heeft het onderzoek plaatsgevonden. 

Onderstaande infographic geeft op hoofdlijnen 

de beoordeling weer. De aangegeven 

ontwikkelpunten worden opgenomen in de  

komende jaarplannen van de betreffende 

school.  Het volledige inspectierapport is hier te 

vinden: 

https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-

vergelijk/sector/po/id/7781?pagina=1&zoekterm=rehobothschool  

 

 

Passend onderwijs 

In 2019 zijn de middelen in het kader van passend onderwijs vanuit de lumpsum op beide scholen ingezet. 

De belangrijkste doelen die daarbij zijn nagestreefd betreffen het ondersteunen van leerlingen en ouders 
bij het geven van onderwijs. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inzet van intern begeleiders, 

onderwijsassistentie en/of remedial teacher. Dit betreft leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 
om naar hun vermogen te kunnen ontwikkelen. Daarbij wordt ook geld ingezet aan  

leerkrachtondersteuning voor kinderen die meer- en 

hoogbegaafd zijn. In sommige individuele gevallen is er 

gebruik gemaakt van de inzet van een arrangement. Inzet 

van deze middelen gebeurt in afstemming met het 

samenwerkingsverband Berséba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/7781?pagina=1&zoekterm=rehobothschool
https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/7781?pagina=1&zoekterm=rehobothschool
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2.5 Personeel en professionalisering 
 

Doelen en resultaten 

Het is ons doel om goed opgeleide en bekwame personeelsleden te hebben. Medewerkers ontwikkelen 

zichzelf als persoon en professional in het nastreven van de gezamenlijke ambities en doelen van iedere 
school. Zij zijn zich bewust van hun toegevoegde waarde door hun persoonlijk ervaring en expertise in te 

zetten ten dienste van de schoolvereniging. 

 

Uitkeringen na ontslag 

Er zijn in het verslagjaar geen uitkeringen geweest na ontslag. 

 

Aanpak werkdruk 

Op beide scholen zijn commissies samengesteld waarin teamleden zitting hebben genomen. Deze 

commissies hebben op grond van de toegekende gelden voorstellen gedaan aan de teams. Op beide 

scholen heeft de MR ingestemd met de gemaakte keuzes. In paragraaf 3.1 is meer te lezen over de 

inkomsten op het gebied van werkdrukmiddelen. 

 

Op de Rehobothschool is ingezet op het werven van een vakleerkracht gym, en een conciërge. Voor beide 

functies is iemand aangesteld. Daarmee kunnen we een gedeelte van de werklast wegnemen. Facilitering 

en ondersteuning bij het onderwijs is daarbij een speerpunt in het beleid t.a.v. werkdrukvermindering. Ook 

zijn er extra uren onderwijsassistentie ingezet.  

 

Op de Bethelschool is doorgegaan met de inzet van een vakleerkracht gym in alle groepen. Daarnaast zijn 

intern begeleiders en teamleiders iets ruimer benoemd om het team goed leiding te kunnen geven en om 

de zorg goed te kunnen faciliteren. Daarnaast hebben leerkrachten drie werkgeluksdagen. Zij mogen deze 

dagen zelf inroosteren en kunnen vervolgens allerlei werkzaamheden onder lestijd vormgeven. We werken 

verder aan onze teamcultuur door de principes van gespreid leiderschap en eigenaarschap toe te passen. 

Ten slotte rekenen we af met de vergadercultuur en beperken het aantal vergaderingen. We geven veel 

vrijheid in het plannen van leerteammomenten. Tenslotte besteden we veel zorg aan de jaarplanning om 

piekmomenten zoveel mogelijk te vermijden en waar mogelijk te spreiden. 

 

Strategisch personeelsbeleid 

Als we kijken naar de maatschappelijke ontwikkelingen zoals het lerarentekort binnen het PO, dan 

concluderen we dat we voor beide scholen goed en hoogwaardig opgeleid personeel in kunnen zetten. Op 

beide scholen hebben we op stabiele basis het onderwijs kunnen continueren. Er hebben zich geen 

personeelstekorten voorgedaan. Ook zijn er nieuwe medewerkers aangesteld waarbij we in de procedures 

keuze hadden. De maatschappelijke ontwikkelingen stellen ons wel voor de vraag hoe we de komende 

jaren invulling geven aan het behoud en doorgeven van expertise. Daarom stellen we ons ten doel om op 

verenigingsniveau kennis en expertise van medewerkers te koppelen. Op MT niveau vind dit plaats. Ook 

stimuleren we opleiding(mogelijkheden) om intern medewerkers op te leiden tot expert op hun vakgebied 

en die kennis binnen de vereniging in te zetten. 
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2.6 Huisvesting en facilitair 
Doelen en resultaten 

Het verslagjaar kenmerkt zich door veel overleg over de hernieuwbouw van de Bethelschool en de 

renovatie en samenvoeging van de Rehobothschool met het Dick Bruna schoolgebouw. In die zin hebben 

we onszelf ten doel gesteld om alleen het hoogstnoodzakelijke onderhoud aan beide scholen te laten 

uitvoeren en ons vooral te richten om beide gebouwen zo goed mogelijk in te inrichten binnen de 

mogelijkheden van het gemeentelijke budget.  

 

Bethelschool 

Aan het einde van het verslagjaar werd duidelijk dat er ondanks een scherpe prijsvorming die duidelijk 

onder de raming bleef er een fors verschil van € 375.000,-- alvorens opdracht kon worden gegeven. 

Uiteindelijk leverde alle overleg hierover met de gemeente een aanvullend budget op van € 200.000,--  

Helder is dat we wel een gebouw kunnen realiseren dat een basis van duurzaamheid heeft waarop in de 

toekomst kan worden verder gebouwd. Om deze basis te realiseren besloot het bestuur op beide scholen 

een minimaal duurzaamheidsniveau mogelijk te maken waarbij vloerverwarming, vloerisolatie en een vorm 

van voldoende ventilatie gerealiseerd kan worden. Dit besluit resulteert voor de Bethelschool in een 

toevoeging aan het bouwbudget van € 110.000,-- Het betreft hier maatregelen die een positief effect 

hebben op de jaarlijkse exploitatie. Een schoolbestuur mag immers niet uit publieke middelen investeren in 

bakstenen. Ook schiet het schoolbestuur uit private middelen een bedrag voor om de BSO en 

Peuterspeelzaal te realiseren in het gebouw. Deze investering maakt dat de hiervoor bestemde m²  niet 

gebruikt mogen worden als de school verder groeit. Tenslotte besloot het bestuur een bedrag van            

€ 60.000,-- aan het budget toe te voegen dat bestemd is voor het schoolplein. We worden begeleid op een 

adequate wijze door Arcom bv. te Veenendaal. 

 

Rehobothschool 

In het verslagjaar is een start gemaakt met de planvorming. Een extra uitdaging vormde de opdracht om 

beide gebouwen aan elkaar te verbinden. Het schoolbestuur is eerder alleen akkoord gegaan met het 

Integraal Huisvestingsplan als er van beide gebouwen één gebouw mocht worden gemaakt. De gemeente 

verzuimde echter hiervoor een budget beschikbaar te stellen, maar maakte dit recent alsnog in orde. Pas 

recent is er uiteindelijk € 425.000,-- extra door de gemeente toegezegd om een goede corridor te 

realiseren. Inmiddels is de aanbesteding in gang gezet.  Het schoolbestuur nam dezelfde besluiten met 

aanvullend budget als bij de Bethelschool. Omdat er sprake is van teveel m² ten opzichte van het aantal 

geprognotiseerde leerlingen in de komende jaren is ervoor gekozen om bestaande lokalen in te zetten voor 

verhuur aan BSO en Peuterspeelzaal.  

 

Keuze voor een partner voor Buitenschoolse Opvang en Peuterspeelzaal 

In 2017, 2018 en ook in 2019 zijn er door de directeur-bestuurders gesprekken gevoerd met diverse 

christelijke aanbieders van BSO en Peuterspeelzaalwerk. Ook is er door het bestuur in het verleden een 

notitie geschreven waarin we het belang van goede buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk hebben 

vastgelegd. We spraken eigenlijk alle partijen in Waddinxveen en vroegen hen hoe zijzelf erin stonden. 

Tijdens dit proces ontstond er steeds meer inzicht welke partij de meeste potentie had. Door de 

veranderde schooltijden was er al eerder een BSO op de Bethelschool en al snel maakten al veel kinderen 

van de Rehobothschool gebruik van deze BSO. Ook groeide hierdoor het inzicht dat het goed is als er één 

partij is waar beide scholen mee zou gaan samenwerken. Het vergroot de flexibiliteit, er is onderling wat 

uit te wisselen als er op de andere school nog wel een paar plekken over zijn. IJgenweis nam op een 

prettige manier initiatief, presenteerde zich op een kwalitatief goed manier en bleek qua identiteit en 

kwaliteit en continuïteit de meest geschikte samenwerkingspartner voor beide scholen. Beide scholen 

kunnen zo een integraal onderwijskundig aanbod neerzetten, de afstemming met de peuterspeelzalen in 
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de gebouwen zelf en de doorgaande lijn is zo goed voor onze kinderen te realiseren. Beide scholen groeien 

zo op een natuurlijke manier naar een Integraal Kindcentrum.  

 

2.7 Financieel beleid 
 

Doelen en resultaten 

We streven naar een balans te houden tussen middelen voor personele inzet en middelen voor de 

materiële instandhouding. Het lukt ons nog steeds om te werken met zoveel mogelijk handen voor de klas. 

We streven naar geld dat ontvangen wordt voor onderwijs ook daaraan te besteden. Onze begrotingen zijn 

daarom ieder jaar zo gemaakt dat kosten en baten tegen elkaar weg mogen vallen. Als er al geld overblijft, 

dan is dat door tussentijdse maatregelen uit Den Haag die niet direct 1 op 1 zijn uit te geven. In het 

verslagjaar is er vooral geld overgebleven doordat de cao-onderhandelen niet tijdig tot een goed einde 

werden gebracht. Hierdoor zijn gelden die in 2019 zijn ontvangen nu ‘over’, inmiddels zijn deze middelen in 

februari in de salarissen verwerkt. In het verslagjaar analyseerden we opnieuw ons vermogen en hebben 

we ons beraden op de budgetten die rondom de bouw extra nodig zijn. Te denken valt hierbij aan 

investeringen uit het private vermogen en maatregelen die een exploitatie-verlagende werking hebben in 

het kader van duurzaamheid. 

 

Treasury 

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

wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. Zowel de publieke als de private middelen zijn niet 

ondergebracht in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden overgemaakt naar een 

spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. 

 

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

op de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’ 

en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze tegoeden. Om dit te 

waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken 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 

Bij het verdelen van de middelen hanteren we als uitgangspunt dat de middelen zoals ze per school 

binnenkomen ook per school worden uitgegeven. Daarbij hebben de directie-bestuurders mandaat deze 

middelen ook helemaal in te zetten. Geld dat voor onderwijs is bestemd zal er ook aan uitgegeven worden. 

Deze manier van verdelen ligt vast in het handboek Administratieve Organisatie. 

Bovenschools worden er geen middelen ingezet. De kosten van beide directeur-bestuurders die wel 

bovenschools nauw samenwerken, komen voor elk uit de eigen schoolbegroting. De andere 

toezichthouders zijn onbezoldigd.  

 

Als het gaat om de inzet van middelen uit het vermogen, dan geldt hiervoor dat in de besluitvorming de 

evenredige verdeling van de middelen wordt meegewogen in de besluitvorming en dat met name 

onverwachte zaken die niet zozeer aan het beleid van de school zijn toe te schrijven hiermee kunnen 

worden opgevangen. In 2020 is bijvoorbeeld gesloten dat de vloerverwarming en vloerisolatie van beide 

scholen uit het vermogen worden betaald, ongeacht het bedrag dat dit per school zou kosten. ( de 

oppervlakten van de gebouwen zijn immers niet hetzelfde) 
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Onderwijsachterstandenmiddelen 

Voor onze scholen geldt dat er geen onderwijsachterstandenmiddelen worden ontvangen. 

 

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

de directie samen met een externe adviseur van VGS de ontwikkeling van de financiële prestaties monitort 

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

wordt naast de realisatie gevormd door de meerjarenbegroting die voorafgaand aan elk jaar door de directie 

wordt opgesteld en ter fiattering aan de raad van toezicht wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting 

worden zo veel als mogelijk financiële risico’s onderkent en wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn. 

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

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

van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve dienstverlener, VGS Administratie, 

is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing.  

 

Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

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

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

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

 

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

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

vervanging te realiseren. Risico is dat dan relatief duur extern personeel ingezet moet worden om gaten op 

te vullen. Het bestuur is hiervan op de hoogte en probeert deze ontwikkeling waar mogelijk voor te blijven. 

 

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

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

voortdurend punt van aandacht en wordt van jaar tot jaar bijgesteld en besproken.  

 

Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van personeelsleden, 

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

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

zich voordoen kan er sprake zijn van financiële gevolgen. Waar mogelijk wordt hier aandacht aan geschonken 

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

 

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

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

de onderwijskwaliteit op peil te krijgen. Er wordt het personeel zoveel als mogelijk de gelegenheid geboden 

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

 

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

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

voorziening groot onderhoud per onderhoudscomponent toe te passen. Dit kan in de toekomst zorgen voor 

een substantiële hogere benodigde voorziening groot onderhoud. Dit heeft dan een rechtstreeks effect op 

het eigen vermogen.  

 

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. 



24 
 

 

De gevolgen van de Corona crisis die in maart 2020 in Nederland is vastgesteld zijn voor onze organisatie 

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

dit laatste punt het verslag van het toezichthoudend orgaan. 

 

Als belangrijkste niet-financiële risico ziet het bestuur dat er krapte op de arbeidsmarkt is. Tot nog toe lukt 

het alle vacatures in te vullen. We proberen we de werkdrukbeleving zo positief mogelijk bij te stellen. 

 

Beheersing van de risico’s 

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

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

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

gemaakt van het standaard risicoprofiel van 15%.  

 

Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt in elk geval getracht om risico’s tijdig te onderkennen, 

om indien nodig acties te ondernemen om de impact van het risico te verkleinen. De meerjarenbegroting is 

hiervoor een belangrijke tool. Het effect van een dalend leerlingaantal of een uit de pas lopend kostenpatroon 

is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting aanpassingen doorgerekend worden.  

 

De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen jaar toereikend geweest. 

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

Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren.  
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3. Verantwoording financiën 
 

3.1 Staat van baten en lasten 
  

Realisatie 

2018 

 
Realisatie 

2019  

Begroting 

2019  Verschil   
x € 1.000 

 
x € 1.000  x € 1.000  

Baten 
 

 

 
      

Rijksbijdragen 
 

2.576 
 

2.817  2.705  112 

Overige overheidsbijdragen 
 

- 
 

-  -  - 

Overige baten 
 

73 
 

93  36  57 

Totaal baten 
 

2.650 
 

2.910  2.741  169 

 

 
 

 
     

Lasten 
 

 
 

     

Personele lasten 
 

2.089 
 

2.242  2.281  -40 

Afschrijvingen 
 

76 
 

75  85  -10 

Huisvestingslasten 
 

93 
 

-21  183  -204 

Leermiddelen 
 

120 
 

125  114  11 

Overige instellingslasten 
 

175 
 

146  86  60 

Totaal lasten 
 

2.554 
 

2.567  2.749  -182 

 

 
 

 
     

Saldo baten en lasten 
 

96 
 

342  -8  351 

 

 
 

 
     

Saldo fin. baten en lasten 
 

0 
 

0  -  0 

 

 
 

 
     

Nettoresultaat 
 

96 
 

343  -8  351 

 

 
 

 
     

Bestemmingsreserve 
 

- 
 

92  -  92 

 
 

 
 

     

Genormaliseerd resultaat 
 

96 
 

250  -8  259 

 

 
 

 
     

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 

2018  

Realisatie 

2019  

Begroting 

2019  Verschil 

Bethelschool   23  96  -  96 

Rehobothschool   71  246  -8  254 

Vereniging  -4  -4  -  -4 

Stichting beheer  6  5  -  5 

Totaal  96  343  -8  351 

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

afsluiten van de nieuwe cao. Begin januari 2020 is uiteindelijk met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2019 

een nieuwe cao afgesloten. De afspraken in deze cao hebben substantiële consequenties op de jaarresultaten 

2019 en 2020. In deze cao is namelijk afgesproken dat alle medewerkers vanaf januari 2020 een verhoging 

van het salaris ontvangen van 4,5%. Daarnaast ontvangen zij twee eenmalige uitkeringen; eenmaal 33% 

van het verhoogde maandloon en eenmaal 875 euro (naar werktijdfactor). Zowel de verhoging van 4,5% als 

de uitkeringen vinden plaats in 2020. De middelen om deze uitbetaling te kunnen doen heeft echter al 

plaatsgevonden in de bekostiging 18/19 en de verhoogde bekostiging van 19/20. De eenmalige uitkering 

van 875 euro wordt betaald uit een eenmalige uitkering van 150 miljoen euro die in december 2019 is 

ontvangen. Het matchen van de opbrengsten met de kosten is niet mogelijk gebleken waardoor het resultaat 

2019 een veel hogere realisatie laat zien. Deze hogere realisatie is bovenstaand inzichtelijk gemaakt door 
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middel van een ‘genormaliseerd resultaat’. Het overschot in 2019 zal immers als tekort weer terugkomen in 

het verslagjaar 2020. Het overschot is in een bestemmingsreserve opgenomen zodat ook volgend jaar nog 

duidelijk is om welk bedrag het gaat.  

 

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

ontvangsten zijn geweest voor indexaties en extra werkdrukmiddelen. De lasten laten afwijkingen zien in de 

personele lasten, vanwege wijzigingen op directioneel niveau. Daarnaast is de realisatie op een aantal 

materiële budgetten in 2019 anders verlopen dan in 2018. 

 

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

92.000 euro. Daarnaast in de begroting vanuit gegaan dat gestegen lasten voor pensioenen worden 

gecompenseerd in de indexatie van de bekostiging. Het totale effect hiervan op de rijksbijdragen is 20.000 

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

 

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

werkdrukvermindering per augustus 2019. Er werd in 2019 een bedrag van 74.000 euro verwacht terwijl er 

door een hogere bijdrage per leerling, een bedrag van 87.000 euro is ontvangen. Deze middelen zijn ingezet 

voor o.a. de aanstellingen van gymdocenten, een conciërge en enkele maatregelen die het mogelijk maken 

dat leerkrachten af en toe onder lestijd onderwijs-administratieve taken kunnen uitvoeren.  

 

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 112.000 euro. Voor 125.500 euro (cao 92.000 

euro, indexaties 20.000 euro, werkdrukgelden 13.000 euro) wordt dit verklaard door de eerder genoemde 

ontwikkelingen. Hier tegenover staat dat de begrote groeibekostiging 20.000 euro lager is uitgavellen dan 

begroot. 

 

De overige baten komen 57.000 euro hoger uit dan begroot. Dit betreffen de niet begrote baten schoolfonds 

inzake overblijven, bijdragen schoolreizen en overige baten vanuit het schoolfonds en private geldstromen. 

 

De personele lasten komen op totaalniveau 40.000 euro lager uit dan begroot. 

Ondanks de gestegen pensioenpremies en overige indexaties de loonkosten slechts een lichte overschrijding 

gerealiseerd. Met name doordat er een forse vergoeding van het VFGS in verband met ziek personeel is 

ontvangen. Daarnaast zijn de overige personele lasten lager dan begroot. 

 

De afschrijvingen zijn lager dan begroot omdat er minder is geïnvesteerd dan begroot.  

 

Binnen de huisvestingslasten vertekend de vrijval van de voorziening groot onderhoud de lasten. Deze vrijval 

buiten beschouwing houdend laten de huisvestingskosten geen bijzonderheden zien en zijn budgetten vrijwel 

conform begroting gerealiseerd, met uitzondering van de huurkosten die licht zijn gestegen. Deze vrijval 

groot onderhoud betreft de Rehobothschool. De bedoeling is om dit geld bij de verbouwing van zowel de 

Rehobothschool en de Dick Bruna in te zetten. 

 

De leermiddelen zijn 11.000 euro hoger dan begroot. Met name op het gebied van verbruiksmaterialen en 

computerkosten en licenties zijn de uitgaven hoger dan begroot. 

 

De overige instellingslasten laten een overschrijding zien van 60.000 euro. Dit zijn de kosten ten laste van 

de fondsen. Hiertegenover staan de niet begrote baten schoolfondsen (zie toelichting overige baten) 
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3.2 Balans 
Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren. 

 

ACTIVA  Ultimo 2019  Ultimo 2018  Ultimo 2017 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Immateriële vaste activa                 -                    -                    -    

Materiële vaste activa               494                497                518  

Financiële vaste activa                 -                   49                  -    

Totaal vaste activa              494               546               518  

       
Voorraden                 -                    -                    -    

Vorderingen               341                262                131  

Liquide middelen            1.213                956             1.039  

Totaal vlottende activa           1.554            1.218            1.170  

       
Totaal activa            2.048             1.764             1.687  

       
PASSIVA  Ultimo 2019  Ultimo 2018  Ultimo 2017 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Algemene reserve            1.213                997                889  

Bestemmingsreserves publiek                92                  -                    -    

Bestemmingsreserves privaat               348                301                298  

Bestemmingsfonds publiek                 -                    -                    -    

Bestemmingsfonds privaat                33                 46                 61  

Eigen vermogen           1.687            1.344            1.248  

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen                48                192                236  

Langlopende schulden                 -                    -                    -    

Kortlopende schulden               313                227                203  

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva            2.048             1.764             1.687  

 

In 2019 is er voor circa 73.000 geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is een bedrag van 98.000 

euro. Er is in 2019 een bedrag van 75.000 euro afgeschreven waardoor de boekwaarde van de activa is 

gedaald.  

 

De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 

 

ICT 46.275 

Inventaris en apparatuur 23.213 

Leermiddelen 3.363 

Totaal 72.851 

 

De investeringen betreffen met name laptops, Ipads, dockingstations, leerling meubilair en de inrichting van 

het speellokaal. Tevens zijn er nog diverse investeringen in leermiddelen gedaan. 

 

De reserves zijn met circa 343.000 euro gestegen wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. 

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

Het overschot dat dit jaar is ontstaan in het resultaat door de verwerking van de cao is in een 

bestemmingsreserve opgenomen zodat ook volgend jaar nog duidelijk is om welk bedrag het gaat. 
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De voorzieningen zijn met 114.000 euro gedaald als gevolg van de reeds eerder genoemde vrijval in verband 

met verhuizing en renovatie. Aan de voorziening groot onderhoud is niet gedoteerd. Daarnaast is er op basis 

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

jubileumuitkering een hogere stand laat zien. 

 

3.3 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 

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

leerlingaantallen in de komende jaren.  

 

Teldatum per 1 oktober 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Onderbouw totaal 275 278 285 269 252 237 

Bovenbouw totaal 216 224 244 268 280 283 

Totaal 491 502 529 537 532 520 

 

 

 

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

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

toename die stabiliseert rond de 530 leerlingen.  

 

FTE 
 

Functiecategorie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Directie 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Leerkracht 22,17 24,63 26,50 25,82 25,82 25,82 

Onderwijsondersteunend personeel 4,61 4,67 5,56 5,51 5,51 5,51 

Vervanging eigen rekening 0,40 0,60 1,05 1,05 1,05 1,05 

Totaal 29,18 31,90 35,11 34,39 34,39 34,39 

 

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

jaren. In 2019 is een hogere inzet gerealiseerd dan in 2018. In 2020 wordt wederom een stijging van de 

inzet verwacht, met name van de inzet ten laste van de werkdrukmiddelen.  
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Staat van baten en lasten  
  

Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   
2019  2020  2021  2022   

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

Baten         
Rijksbijdragen  2.817  2.889  2.922  2.989 

Overige overheidsbijdragen  -  3  8  9 

Overige baten  93  28  47  47 

Totaal baten  2.910  2.920  2.977  3.045 

  
       

Lasten  
       

Personele lasten  2.242  2.457  2.431  2.457 

Afschrijvingen  75  92  143  140 

Huisvestingslasten  -21  186  171  159 

Leermiddelen  125  126  126  126 

Overige instellingslasten  146  94  94  94 

Totaal lasten  2.567  2.954  2.965  2.975 

  
       

Saldo baten en lasten  342  -35  12  70 

  
       

Saldo fin. baten en lasten  0  -  -  - 

  
       

Nettoresultaat  343  -35  12  70 

 

 
 

 
     

Genormaliseerd resultaat 
 

250 
 

-35  12  70 

 

 

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

investeringen de komende jaren in de jaren 2020 en 2021 inzake de renovatie van de Rehobothschool. 

 

Het overzicht laat de komende jaren wisselende resultaten zien. Voor 2020 is een negatief resultaat zichtbaar. 

Er is in de begroting rekening gehouden met extra aanstellingen personeel vanwege de groei in aantal 

leerlingen. Door deze toename zal de bekostiging ook verder stijgen. Verder nemen de afschrijvingskosten 

de komende jaren substantieel toe. Dit houdt verband met de forse investeringen in meubilair en inventaris. 

Deze investeringen staan in nauw verband met de verhuizing naar een nieuwe locatie en renovatie van de 

Rehobothschool.  

 

Het nettoresultaat lijkt erg hoog. Het wordt voornamelijk veroorzaakt door de vrijval van € 114.000,- groot 

onderhoud en € 92.000,-- extra baten die in februari 2020 kosten zijn. (CAO effect, onderhandelingen waren 

niet tijdig afgerond om in 2019 de afspraken in de salarissen te verwerken.)   
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Balans  
ACTIVA  Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021  Ultimo 2022 

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

         
Immateriële vaste activa                 -                    -                    -                    -    

Materiële vaste activa               494                863             1.386             1.296  

Financiële vaste activa                 -                    -                    -                    -    

Totaal vaste activa              494               863            1.386            1.296  

         
Vorderingen               341                120                120                120  

Liquide middelen            1.213                633                157                352  

Totaal vlottende activa           1.554               753               277               472  

         

Totaal activa           2.048            1.616            1.663            1.768  

         

         
PASSIVA  Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021  Ultimo 2022 

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

         
Algemene reserve            1.213                971                983             1.053  

Best. reserve publiek                92                  -                    -                    -    

Best. reserve privaat               348                385                385                385  

Best. fonds publiek                 -                    -                    -                    -    

Best. fonds privaat                33                  -                    -                    -    

Eigen vermogen           1.687            1.356            1.368            1.438  

  
       

Voorzieningen                48                 81                116                151  

Kortlopende schulden               313                179                179                179  

  
       

Totaal passiva           2.048            1.616            1.663            1.768  

 

 

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

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

van 2019 per het najaar 2019. Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen ontstaan, de langere termijn 

ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 

 

Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa de komende jaren een aanzienlijke stijging 

laten zien. Dit houdt verband met de forse investeringen in meubilair en inventaris. Deze investeringen staan 

in nauw verband met de verhuizing naar een nieuwe locatie en renovatie van de Rehobothschool. 

 

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

groot onderhoud laat een stijgend verloop zien. In 2019 is de voorziening groot onderhoud vrijgevallen. In 

2020 wordt voor beide scholen een nieuw meerjarenonderhoudsplan opgesteld. 
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3.4 Financiële positie 
 

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

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

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

 

Kengetal Norm 2018 2019 2020 2021 2022 

Liquiditeit 2,00 5,36 4,96 4,21 1,55 2,63 

Solvabiliteit 0,50 0,76 0,82 0,84 0,82 0,81 

Rentabiliteit n.v.t. 3,62% 11,77% -1,19% 0,40% 2,30% 

Huisvestingsratio <10% 3,65% -0,80% 6,32% 6,86% 6,44% 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15,00% 32,90% 42,33% 17,06% -0,62% 4,74% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15,00% 23,38% 32,38% 3,74% -13,79% -8,14% 

Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen <60% 62,41% 66,62% 51,32% 33,99% 37,74% 

Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen <60% 53,13% 56,97% 38,13% 21,06% 25,10% 

 

De liquiditeit en de solvabiliteit blijven over de afgelopen jaren vrij stabiel. De komende jaren komen de 

kengetallen lager uit. In 2021 is de liquiditeit lager dan de norm als gevolg van de forse investeringen die in 

2020 en 2021 gepland staan. De scholen kunnen echter op de korte als de lange termijn aan de 

verplichtingen voldoen. 

 

De rentabiliteit laat in 2019 een forse stijging zien. Dit wordt echter veroorzaakt door de meegenomen 

bestemmingsreserve en de vrijval van de bestemmingsreserve Groot Onderhoud van de Rehobothschool. 

Wordt deze niet meegerekend, dan is het percentage fors lager. De rentabiliteit is idealiter nul. Een negatieve 

rentabiliteit hoeft geen probleem te zijn als de buffers daar hoog genoeg voor zijn. Het is wel zaak om de 

verhouding tussen deze twee variabelen goed te monitoren.  

 

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

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

aan het groot onderhoud. In 2019 is deze ratio negatief vanwege de vrijval van voorziening groot onderhoud. 

 

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

van financiële calamiteiten. Met name in 2021 is deze negatief als gevolg van de investeringen die worden 

gedaan in 2020 en 2021.  

 

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

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

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

van 60% wordt exclusief privaat vermogen niet overschreden. 

 

Reservepositie 
Helder is dat de reservepositie zeer goed is. Het weerstandsvermogen publiek is 56 %, hoger dan 60 % is 

niet de bedoeling.  Het is het resultaat van 10 jaar pro-activiteit. In 2020 en 2021 zal het bestuur hierdoor 

vanuit onder andere haar private deel van haar vermogen kunnen bijdragen aan de renovatie en 

hernieuwbouw van beide schoolgebouwen. Inmiddels heeft eerste besluitvorming hiervoor in 2020 

plaatsgevonden. Vanuit het publieke deel van haar vermogen zal het bestuur investeren in 

duurzaamheidsmaatregelen die exploitatie verlagend werken, scholen mogen met hun publiek vermogen 

niet bijdragen aan bakstenen, maar wel aan exploitatie verlagende duurzaamheidsmaatregelen.  


