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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 dit jaarverslag leggen wij verantwoording af van het door ons gevoerde beleid in 2018. Het blijft een 

goede zaak om inhoudelijk, materieel en financieel inzicht te geven aan de leden van onze vereniging, 

ouders en medezeggenschapsraden. Dit verslag is een beknopt verslag dat niet tot in detail in gaat op 

alle onderwijskundige zaken.  

Dankbaar zijn we dat we dit jaar opnieuw stabiele en mooie resultaten aan u mogen presenteren. In 

het afgelopen jaar was er wederom sprake van een plezierige en constructieve samenwerking binnen 

het bestuur, directie, (G)MR, en personeel.  Dit geeft ons vertrouwen voor het nieuwe jaar. 

Beide scholen blijven groeien in leerlingaantal. Er wordt toegezien op de rechtmatige verwerving en 

aanwending van de middelen. We kijken uit naar de komende renovaties van de scholen waarbij we de 

scholen ook hopen uit te breiden. Tot die tijd blijft de groei van het aantal leerlingen vragen om 

verstandige keuzes.   

Tenslotte willen we ieder hartelijk danken die op verschillende manieren mocht bijdragen aan de 

voortgang van ons onderwijs. 

Namens het bestuur, 

Lennart Janse, voorzitter 

Waddinxveen, maart 2019 
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Verslag van de toezichthouder 

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. We willen kinderen vanuit een christelijke levensvisie opvoeden voor een plek in 

onze maatschappij.   

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) 
 

Binnen het toezichthoudend bestuur bestaan twee open vacatures. Er zijn een tweetal kandidaten die 

zich beschikbaar hebben gesteld voor een functie als algemeen toezichthouder.  

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.  

Belangrijkste onderwerpen van toezicht en goedkeuring 

Onderwerpen waarop toezicht gehouden werd, was het onderwijskundig jaarverslag, leerling 

opbrengsten en tussenresultaten, risico-inventarisaties en kwartaalrapportages op het gebied van 

financiën. De begroting en jaarrekening werden door het toezichthoudend bestuur goedgekeurd. 

Andere punten van goedkeuring betroffen de opgestelde jaarplannen van de scholen.  

Beide scholen groeien in leerlingaantal waardoor er ruimtegebrek is ontstaan. Dit vraagt verstandige 

formatieve als organisatorische keuzes. Een voorbeeld van een organisatorische keuze is het gebruik 

maken van een externe locatie. Zowel de Bethelschool als de Rehobothschool maken hier gebruik van. 

Er wordt toegezien op de rechtmatige verwerving en aanwending van de middelen waarbij er 

gesprekken zijn met lokale overheid om ruimte en verantwoord les te realiseren.  
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Door de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen is er een tweejaarlijks 

overleg tussen toezichthouder en (G)MR. Beide overleggen hebben plaatsgevonden enerzijds op 

initiatief van de (G)MR en anderzijds op initiatief van de toezichthouder. Tijdens het overleg is met 

name gesproken over de huisvestingsplannen en het strategisch beleidskader. Er is vanuit de         

(G)MR ondersteuning aangeboden om hierin samen te werken en expertise te delen.  

In het verslagjaar zijn enkele begrotingsposten nader toegelicht door de directeur-bestuurders. Het 

betreft Scholingskosten en kosten Passend Onderwijs. Duidelijk is dat de scholingsmiddelen goed zijn 

ingezet, dat er een balans is tussen de uitgaven voor teamscholing en de uitgaven voor individuele 

scholingen. Verder zien we dat de middelen voor individuele scholing zijn ingezet aan doelen die 

gerelateerd zijn aan de schoolontwikkeling. We hebben geconstateerd dat leeropbrengsten van 

individuele teamleden worden gedeeld met andere teamleden. Beide scholen benutten de middelen 

vanuit Passend Onderwijs aan de doelen die met Berseba collectief zijn bepaald.  De 

zorgmiddelenbegroting wordt jaarlijks met de intern begeleiders in gezamenlijk overleg vastgesteld en 

geëvalueerd. Verder zien we dat de werkdrukmiddelen volledig worden ingezet en dat beide teams ook 

de inzet van deze middelen zelf in goed overleg inzetten. 

Professionalisering 

Via de PO-raad hebben wij deelgenomen aan bestuurlijke visitatie. Bestuurlijke visitatie is gericht op 

professionalisering van ons bestuurlijk handelen.  Afgelopen jaar hebben wij zitting genomen in de 

visitatiecommissie en de andere besturen uit ons netwerk gevisiteerd. In september 2017 zijn wij zelf 

als bestuur gevisiteerd. Een blik van buiten, helpt bij het zicht krijgen op je eigen functioneren. De 

visitatie draagt bij aan goed bestuur. Naar aanleiding van de aanbevelingen zijn we onder andere van 

plan meer geledingen te gaan betrekken bij de totstandkoming van een nieuw strategisch beleidsplan. 

Vanuit de visitatie werd opgemerkt dat ons bestuurlijk handelen gericht moet blijven op welke 

uitdagingen en risico’s er zijn en hoe we hierop anticiperen. Belangrijk in onze professionalisering is om 

onze blik op de toekomst scherp te houden door kennis te organiseren. Met het oog op de komende 

uitdagingen op het gebied van huisvesting brengen we in beeld welke expertise nodig is en op welke 

manier we die kunnen verkrijgen. Vanuit deze aanbeveling is besloten om expertise vanuit onze 

achterban van ouders te betrekken bij de bouwcommissie en met het bestuur mee te praten over de 

komende verbouwingen. 

Informeren 

De directies, ook wel managementteam, informeren het toezichthoudend bestuur elke maand middels 

een concrete rapportage over de dagelijkse gang van zaken binnen de scholen. Een 

voortgangsrapportage informeert over personeelsontwikkelingen, financiën, huisvesting en 

onderhoud, opbrengsten, concrete acties die genomen zijn uit het jaarplan.  Om als toezichthouder de 

dagelijkse gang van zaken ook te ervaren, worden er jaarlijks twee schoolbezoeken afgelegd. Het 

toezichthoudend bestuur wordt betrokken bij de afscheidsavond van de oudste leerlingen van de 

school en heeft een rol bij de opening of sluiting tijdens vieringen. Tot slot wordt het toezichthoudend 

bestuur geïnformeerd door de GMR waarmee tweejaarlijks overleg plaatsvindt.   

Werkgeverschap 

Afgelopen jaar werden er jaargesprekken gevoerd met de directies van de beide scholen. Wij ervaren 

een constructieve samenwerking met de directeuren. Zowel bestuur als directie zijn goed bereikbaar 

waarbij we een grote betrokkenheid ervaren.  
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In de CAO is afgesproken dat schoolleiders vanaf 1 januari 2018 geregistreerd moeten staan in het 

schoolleidersregister. In het kader van goed werkgeverschap maken zij in de gesprekkencyclus 

afspraken over hun professionele ontwikkeling en de besteding van het professionaliseringsbudget.  

Aandachtspunten 

Er wordt teruggekeken op een stabiel jaar. We zijn dankbaar voor goede resultaten en goede relaties 

met elkaar. Komende jaren zal er veel aandacht blijven voor de komende verbouwingen van de beide 

scholen. Deze verbouwingen zullen plaatsvinden tussen 2019-2021.  Voorbereiding op deze projecten 

vragen veel van onze directeuren naast hun andere werkzaamheden. Als toezichthouders proberen we 

hierin zoveel mogelijk te ondersteunen. De krappe huisvesting geeft het belang aan om in goede 

verbinding met de lokale overheid te blijven en hierop verstandige keuzes te maken.  

De komende periode zullen we ons met name richten op de totstandkoming van een nieuw strategisch 

beleidsplan. Het strategisch beleidsplan geeft de hoofdlijnen weer van het bestuursbeleid en 

strategische keuzes voor de komende jaren. Dit beleidskader is als het ware een instrument waarmee 

bestuur, directie en leerkrachten aan de slag kunnen en waarop school- en jaarplannen worden 

gebaseerd.   

Accountant 

Er is besloten om Van Rhee Accountants opdracht te verstrekken de jaarrekening te controleren. 

Code goed bestuur 

We hanteren de code goed bestuur zoals door de PO-raad is vastgesteld. In afwijking van de 

governancecode 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. 
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Verslag van de directeur-bestuurders 
 

Dit jaarverslag is bedoeld om verantwoording af te leggen aan de leden van de Vereniging. Tevens 

wordt dit verslag op de website geplaatst, zodat ouders er ook kennis van nemen. Daarmee geven we 

onze horizontale verantwoording vorm. Tevens is er tweejaarlijks overleg met de kerkenraden om van 

gedachten te wisselen over het gevoerde beleid en trends in de samenleving waar je samen 

antwoorden op zoekt. Ouders worden via ‘Social Schools’ op de hoogte gehouden van beleidszaken en 

elke vier jaar voeren we een oudertevredenheidsonderzoek af. Bij de kinderen doen we dat om de 

twee jaar. Als directeur-bestuurders zijn we dankbaar dat we open en transparant verantwoording 

mogen afleggen van het gevoerde beleid. Beleidsvrijheid en vertrouwen krijgen we van de 

toezichthouder, daardoor zijn we in staat om de professionals in onze teams nog betere besluiten te 

laten nemen inzake de onderwijskundige koers. Degenen die er verstand van hebben mogen de koers 

bepalen. Dit vraagt veel proces-gericht leiderschap. Professionele vrijheid vraagt om een duidelijke 

verantwoording. Deze verantwoording treft u hierbij aan. 

 

Pieter Beens 

Aart Jan Damsteeg 
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Algemene informatie en identiteit 
De Bethelschool en de Rehobothschool hebben ieder een eigen visie en motto geformuleerd. 

Bethelschool 

Bij het maken van het nieuwe schoolplan heeft het team van de Bethelschool haar visie vastgelegd in 

kernwaarden:  

 

Geloof, Hoop en Liefde 
 
Wij zijn een Christelijke school. Ieder kind is een uniek Schepsel 
van God, een parel in Gods Hand. Wij getuigen van de liefde en 
genade die Jezus ons wil geven. Zijn woorden zijn leidend voor 

ons handelen. We leren kinderen dienstbaarheid, 
zelfredzaamheid en respect. 

 

Betrokkenheid 
Vanuit een veilig pedagogisch klimaat zijn we betrokken op onze 
kinderen. We vinden onderlinge betrokkenheid van de kinderen 
op elkaar ontzettend belangrijk. We leven met elkaar mee en 

stimuleren elkaar. 
 

Meesterschap 
Als leerkrachten werken we aan onze eigen ontwikkeling. We 
vinden het belangrijk om kwalitatief goed onderwijs te bieden. 

We doen niet mee aan iedere hype en maken onze keuzes 
weloverwogen. We nemen elkaar mee in reflectie en 

ontwikkeling en leren van elkaar. 
 

Talentontwikkeling 
Elk kind heeft talent. We proberen deze talenten te ontdekken 
en tot bloei te brengen. In onze school werken we aan brede 
talentontwikkeling. Hoofd, hart en handen mogen gebruikt en 

ingezet worden. We werken hierbij aan eigenaarschap van 
kinderen voor hun eigen ontwikkeling. 

 

Duidelijkheid 
We werken met heldere en hoge verwachtingen van kinderen. 

Duidelijke spel- en gedragsregels zorgen voor doelgerichtheid en 
helpen mee aan een positief pedagogisch klimaat. In onze 

oudercommunicatie proberen we betrokkenheid en duidelijkheid 
te verbinden. We zijn transparant in ons handelen. 

 
Bij het nadenken over onze schoolontwikkeling hebben we gezocht naar een motto waaraan we ons als 

team willen verbinden.  

‘Bethelschool: Een thuis voor elk talent’ 

In dit motto willen we laten merken dat we graag voor elk kind een warm Thuis willen zijn, waarbij we 

de hele ontwikkeling van het kind, dus niet alleen de cognitieve vaardigheden, in het oog willen houden. 

Het woord Thuis verwijst naar onze schoolnaam: Bethelschool. Bethel: Huis van God, een schuilplaats 
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om te leren voor het leven. Een plek waar er een goed pedagogisch klimaat ligt waardoor kinderen zich 

veilig en welkom mogen weten. We willen een school zijn waar elk kind uitdaging ervaart en kan 

oppakken, zodat het tot goede prestaties kan komen.  Een school met aandacht voor hoofd, hart en 

handen.  En school waar ruimte is voor elk talent.  

We zijn ons bewust van het feit dat onze kinderen al bij ons op school werken aan hun toekomst. Die 

toekomst bestaat voor ons niet alleen uit het werken aan een goede plaats op de arbeidsmarkt of een 

goede maatschappelijke positie, maar juist ook uit die Toekomst waarbij gaven en talenten mogen 

worden ingezet om burger te zijn van Gods Koninkrijk.   

Wezenlijk voor ons is dat we elk talent willen zien zoals God het ziet. Soms is dat haaks op hoe de 

maatschappij bepaalde talenten waardeert. Voor God is elk kind waardevol met zijn of haar eigen 

talent.  

 

Rehobothschool 

De Rehobothschool is een school:  

 waar de Bijbel als Gods Woord centraal staat en de basis vormt voor al ons handelen; 
 waar we naast het geven van waarde(n)vol onderwijs, de kinderen opvoeden tot zelfstandige 

en verantwoordelijke individuen, levend in afhankelijkheid van God; 
 waar het doel is ieder kind als uniek schepsel te stimuleren zich zo breed mogelijk te 

ontwikkelen en zijn specifieke vaardigheden en interesses te ontplooien; 
 met een enthousiast en betrokken team, dat zich elke dag inzet voor de ontwikkeling van de 

kinderen; 
 waar ouders, kinderen en team respectvol met elkaar omgaan en zichzelf kunnen zijn; 
 waar een open houding en oprechte belangstelling voor elkaar is.  

 

Bij de hierboven omschreven visie hoort ook een motto/missie. Zoals u kunt lezen vinden wij het erg 

belangrijk dat ieder kind zich binnen onze school optimaal kan ontwikkelen. We willen ruimte bieden 

voor verschillen die er zijn tussen kinderen en ons onderwijs hierop inrichten, zodat ieder kind krijgt 

wat het nodig heeft. We vinden het belangrijk dat we de kinderen ook bijbrengen dat ieder mens voor 

God van gelijke, grote waarde is en daarom van ons ook ruimte moet krijgen. Daarnaast willen we ook 

in ons motto tot uitdrukking laten komen dat wij hiervoor ook weer de ruimte krijgen van God, om 

Christelijk onderwijs te geven, gericht op de Toekomst. Daarom is ons motto:   

“Rehobothschool, ruimte voor iedereen” 
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Voedingsgebied van de scholen 
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 seculiere en 

kinderen met een 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%.  

Overzicht kerkelijke achtergrond leerlingen Rehobothschool 

 

Overzicht kerkelijke achtergrond leerlingen Bethelschool
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Aantal leerlingen per 1 oktober 2018 en prognose 

  
 

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 leerling prognose die gemaakt is om de gebruikte prognose van drie jaar 

geleden te actualiseren in het huidige IHP ( Integraal Huisvestings Plan) geeft het volgende beeld: 

 

De ervaring leert dat de gemeentelijke prognose binnen vier jaar afwijkt op onze scholen. Het beeld is 

dat de Bethelschool stabiliseert. De Rehobothschool laat forse groei zien.   
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Onderwijsbeleid 
 

Algemeen 

In het afgelopen jaar heeft op beide scholen de ontwikkeling van het onderwijs niet stil gestaan. Op 

beide scholen is gewerkt met de doelstellingen zoals die zijn omschreven in het schoolplan van iedere 

school. Per school een korte toelichting: 

Bethelschool 

In het verslagjaar is zowel voor als na de zomervakantie door het team hard gewerkt aan het 

ontwikkelthema zelfstandig werken en zelfstandig leren. Er is een leerlijn opgesteld zodat we een 

streeflijn hebben qua zelfstandigheid die groeit naarmate kinderen ouder worden. Het team bekeek 

elkaars lessen, reflecteerde op eigen handelen en ontwikkelde nieuwe lespraktijken. We hebben 

daarbij ingezet op het meer verantwoordelijkheid leren nemen voor je iegen leerproces.   Ook is de 

rekencoördinator gestart om het ERWD-protocol te introduceren, zodat rekenstagnatie bij kinderen 

geprotocoleerd wordt aangepakt.  

Tevens is in het verslagjaar een begin gemaakt met het nadenken over over onze ontwikkelrichting qua 

onderwijsvisie. Dit werd noodzakelijk omdat we staan voor de uitdaging een gebouw te renoveren 

tegen 90 % van een nieuwbouwprijs. Door eerst onze onderwijsvisie op de toekomst helder te maken is 

het vervolgens goed gelukt deze toekomstvisie om te zetten in een visie op de inrichting van het 

nieuwe schoolgebouw. Deze visie op de inrichting is door de architect vertaald in een ontwerp waarin 

we als team onze visie en wensen goed herkennen. 

Een andere uitgevoerde wijziging is de wijzigingvan de schooltijden naar een variant van het zgn. 5-

gelijke-dagen-model. Op 4 dagen krijgen alle kinderen les van 8.30- 14.15 uur met een half uur 

buitenspeelpauze. Op woensdag is groep 5 t/m 8 net zo laat uit en groep 1 t/m 4 om 12.15 uur. Groep 

1 en 2 hebben 10 woensdagen vrij. De ervaringen zijn tot op heden goed. We kozen niet voor een 

continu-rooster. Dan zou er een kwartier buitenspeeltijd zijn. In het gekozen model eten de collega’s 

met de kinderen en nemen ouders collectief o.l.v. een onderwijsassistent hun verantwoordelijkheid om 

pleinwacht te lopen. Het half uur buitenspelen is goed voor de kinderen en maakt dat leerkrachten 

voldoende pauze hebben. In 2019 wordt e.e.a. door de MR geevalueerd.   

Ten slotte is het goed te vermelden dat we op het gebied van duurzaamheid vooral met de kinderen 

een bewustwordingsproces zijn aangegaan rondom afvalbeleid. Al het afval op onze school wordt nu 

gescheiden. We zijn uitgesproken tot afvalvrije school van 2018 in Waddinxveen. Concreet resultaat is 

dat de kosten voor afvoer van resafval significant zijn afgenomen. Kinderen zijn hier erg enthousiast 

voor. Een volgende stap is het terugdringen van PMD- afval. 

Rehobothschool 

In 2018 zijn we als team aan de slag geweest met de uitvoering van ons jaarplan. Dit jaarplan was het 

tweede jaarplan uit het schoolplan welke de periode 2017-2021 beslaat.  

Er is een nieuw rekenbeleidsplan vastgesteld en in uitvoering genomen. Daarmee is een koers uitgezet 

om in de komende jaren het rekenonderwijs te borgen en ontwikkelingspunten aan te pakken. 

In 2018 is er een nieuwe leesmethode voor aanvankelijk lezen aangschaft. Hiermee beschikken de 

leerkrachten van groep 3 over een leesmethode die aansluit bij de nieuwste ontwikkelingen op het 

gebied van het leren lezen. Verder is er nieuw beleid geimplementeerd op het gebied van schrijven en 

meerbegaafdheid.  
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Naast deze onderwijsontwikkelingen hebben we als team gewerkt aan het werken met elkaar. 

Kennisdeling door collegiale visitatie en het bespreken van specifieke casuistiek hebben er toe geleid 

dat er kennis wordt gedeeld. Vanuit onze gezamenlijke visie op onderwijs bespraken we de 

ontwikkelingen van onze school en nemen we onze besluiten.  

De ontwikkeling op leerlingniveau om meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces, 

heeft ook op teamniveau doorwerking. Leerkrachten nemen initiatief tot persoonlijke ontwikkeling en 

professionalisering.  

Toekomstige ontwikkelingen 

Beide scholen maken in 2020 een renovatie/ aanpassing van het schoolgebouw mee. Kinderen moeten 

tijdelijk elders gehuisvest. Dit vraagt energie en ook visie. Beide teams denken goed na over het 

toekomstbeeld van hun onderwijsconcept en de nieuwe gebouwen worden daarop ontworpen. Als 

vanzelf zal deze visie zich vertalen in de schoolplannen die in 2019/ 2020 zullen worden gemaakt.   
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Kwaliteitszorg 
In dit hoofstuk gaan we kort in op onze leeropbrengsten. Daarbij is de eindtoets een wettelijk 

instrument en verder verantwoorden we kort onze tussenresultaten per leerjaar. Het is goed om te 

beseffen dat er veel opbrengsten zijn in onze scholen die niet te kwantificeren zijn en soms zelfs 

nauwelijks te kwalificeren. Als voorbeeld: beide scholen vallen op bij de inspectie vanwege het 

uitmuntende pedagogische klimaat. Beide scholen worden hierop als ‘goed‘ beoordeeld. 

Beide scholen hebben een Schoolondersteuningsprofiel. Een verplicht document in het kader van de 

Wet Passend Onderwijs waaruit blijkt welke ondersteuning onze scholen kunnen bieden als er een 

grotere ondersteuningsbehoefte is bij een kind. Op beide scholen is de lijn dat we in individuele 

gevallen ook een individuele afweging willen maken. Kunnen we voor dit kind op deze school een 

passend onderwijsaanbod bieden, of is de ondersteuningsbehoefte zo groot dat we op zoek moeten 

met de ouders naar de passende plek waar dit kind zich het beste kan ontwikkelen. 

Voor onze kwaliteitszorg maken we gebruik van leerkrachtvragenlijsten, oudervragenlijsten en 

leerlingvragenlijsten. Deze vragenlijsten worden in een cyclisch proces één keer in de vier jaar 

afgenomen. Normaliter is dit voorafgaand aan het maken van het schoolplan.  

Verwachte ontwikkelingen 

In 2019 zal het oude systeem van kwaliteitszorg vervangen worden door WMK-Parnassys. Daarmee 

integreren we de gegevens van de toetsen met ons kwaliteitszorgsysteem. Daarbij willen we 

kwaliteitszorg steeds minder curatief inzetten als reflectie achteraf, maar toegroeien naar een manier 

van kwaliteitszorg dat vooral op de werkvloer ingezet wordt om onderwijskundige juiste beslissingen 

met het team te nemen. 
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Resultaten Eindtoets 

Hieronder worden de resultaten van de eindtoets per school gepresenteerd.   

 

De Bethelschool heeft  een cito-eindtoets gemiddelde gehaald in 2018 van 527,1. De score komt niet 

als een verrassing, we hielden al enkele jaren rekening met een laag uitvallende score, aangezien er in 

deze groep veel kinderen waren met leer- en gedragsproblemen. Bijkomstig gegeven is dat 8 leerlingen 

de digitale niveautoets hebben gemaakt.  Dat is relatief veel en beinvloedde sterk de score. Deze 

kinderen hadden gedurende de basisschool veel behoefte aan instructie en een VMBO basis/ kader 

(ook enkelen met LWOO) advies gekregen. Er zijn redenen om te twijfelen aan de validiteit van deze 

niveautoets en er zijn verschillende scholen in gesprek met Cito over de betrouwbaarheid van de toets 

en haar resultaten. De digitale niveautoets is recent in 2019 vervallen wegens technische problemen. 

We volgen deze ontwikkelingen zodat we mogelijk onze score(s) deels anders kunnen interpreteren. 

Laat onverlet dat deze uitslag ook leidde tot meer reflectie dan anders. We hebben n.a.v. de 

uitkomsten nadere analyse gedaan in hoeverre de resultaten van de kinderen redelijkerwijs bij hun 

capaciteiten passen. We zien dan dat we enkele schooladviezen zouden bijstellen als de cito-eindtoets 

alleen als uitgangspunt zou gelden. Met name de rekenscore van deze groep heeft negatief uitgepakt 

en de gehele score beïnvloedt. Doordat in deze groep veel leerlingen grote behoefte hadden aan extra 

instructie is er mogelijk (te) weinig tijd gegaan naar de (meer) begaafde leerlingen. De andere scores op 

taal, spellingsgebied en wereldoriëntatie zijn ruwweg vergelijkbaar met vergelijkbare scholen. Op 

rekengebied hebben we nadere analyse gedaan in de gehele school en er zijn afspraken gemaakt die 

mogelijk bijdragen om een dergelijke dip in de eindscore te voorkomen. Ook is nagedacht of we de Cito 

Eindtoets willen blijven afnemen of dat we in de toekomst één van de andere door het Rijk erkende 

eindtoetsen gaan gebruiken. De keuze is gevallen op de IEP-toets. Deze papieren toets heeft o.a. als 

kenmerk dat de opgaven zich opbouwen van makkelijk naar moeilijk, waardoor elk kind start met 

succeservaringen.      
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De Rehobothschool heeft in 2018 een cito-eindtoets gemiddelde gehaald 533,7. Het landelijk 

gemiddelde was in 2018 534,9 punten. Daarmee ligt de score van de Rehobothschool dit jaar iets onder 

het gemiddelde.  

Er is een groot verschil van scores tussen de leerlingen onderling. Ook in de klas is dit verschil 

in de afgelopen jaren ervaren. Kinderen die enerzijds veel ondersteuning nodig hebben en 

anderzijds kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging. De leerlingen met de laagste 

scores hebben een eigen leerlijn voor rekenen en krijgen buiten de klas veel extra begeleiding. 

De leerlingen met de lagere scores drukken het gemiddelde naar beneden. De leerlingen met 

de hoogste scores hebben naar verwachting gepresteerd.  

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

Rekenen en Wereldoriëntatie. Tijdens het overleg met de leerkracht van groep 8, de directeur 

en de intern begeleider is elk vakgebied besproken en werden de volgende vragen besproken: 

Wat hebben we gedaan om dit resultaat te behalen? Hoe kunnen we onze toekomstige 

kinderen nog meer ondersteunen en begeleiden? Wat hebben de leerlingen van ons nodig? 

Na bespreking van deze vragen en analyse van de resultaten en ondanks dat de groep onder 

het landelijk gemiddelde heeft gescoord, zijn we blij met het resultaat. De leerlingen hebben 

naar vermogen gepresteerd. 

Tussenresultaten 

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: 

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) 
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Voor de Bethelschool zien de juni-resultaten er als volgt uit: 
Technisch lezen  

 

Spelling  

 
Nb. Groep 7 geeft vertekend beeld omdat dyslectische 
kinderen een andere toets hebben gemaakt.  

Begrijpend lezen 
 

 

Rekenen en wiskunde  

 
 

We zijn blij met de stabiele resultaten voor Technisch Lezen en Spelling.  We werkten dit jaar erg aan 

leesplezier. We vernieuwden ons boekenaanbod en werken hierin samen met bibliotheek.   

Bij Begrijpend Lezen en Rekenen en Wiskunde zijn we in de middenbouw een verbeterslag aan het 

maken. Dat is duidelijk zichtbaar in de resultaten.  Er zijn groepen die extra zorg en aandacht vragen  

vanwege de aanwezige zorgleerlingen die volgend cursusjaar op eigen niveau werken. Dat is vooral 

zichtbaar bij Begrijpend lezen en Rekenen in groep 7 en 8.  Begrijpend lezen en rekenen wegen 

zwaarder in het bepalen van het schooladvies, maar ook spelling en technisch lezen worden zeker 

meegenomen. Bij de groepen waar lagere scores zijn waargenomen is er een verbeterplan opgesteld 

met gebruik van externe expertise. Er wordt gewerkt aan rekenplezier, motivatie en concentratie. 

Verder valt op dat de scores over het geheel genomen voldoende tot goed zijn.  Wij gaan niet voor de 

hoogste resultaten, er is genoeg prestatiedruk, maar we gaan wel voor resultaten die passen bij de 

talenten van de kinderen.   
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Voor de Rehobothschool zien de juni-resultaten er als volgt uit: 
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Als team zijn we dankbaar met de behaalde resultaten. Op groepsniveau zijn er op alle onderdelen 
stabiele ontwikkelingen. Met de resultaten uit deze grafieken zijn we als team tevreden. Op 
groepsniveau zijn er stabiele ontwikkelingen. Sommige resultaten zijn verder geanalyseerd door 
leerkrachten en ib-er. De analyse van de toetsen vinden op groepsniveau en individueel niveau plaats. 
Op grond daarvan worden de groepsplannen en individuele hulpplannen geëvalueerd en opnieuw 
vastgesteld. Op deze wijze zorgen we ervoor dat de leerlingen hun talenten blijven ontwikkelen die 
binnen hun mogelijkheden liggen.  
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 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. 
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Personeel 

Algemeen 

In 2018 is het HRM beleid aangepast aan de nieuwste eisen die de CAO stelt aan onderwijsorganisaties. 

Daarbij is er nieuw beleid geïmplementeerd m.b.t. de gesprekscyclus van functionerings- en 

waarderingsgesprekken. Deze gesprekscyclus wordt nu volledig digitaal uitgevoerd. Daarmee is er  

geïnvesteerd in efficiëntie en gebruiksgemak. Tevens voldoet het beleid aan de nieuwste eisen van de 

privacywetgeving. Hiermee is het ook makkelijk worden 360 graden feedback aan elkaar te geven. 

We zien dat de krapte op de arbeidsmarkt om ons heen leidt tot scholen met vacatures die dan zo goed 

of zo kwaad intern opgelost worden. Op onze scholen is daarvan tot op heden geen sprake. Daar zijn 

we dankbaar voor. Wel zien we dat we meer moeite hebben dan anders om bij ziekte altijd een 

vervangende collega te vinden. Er is nog geen noodzaak om ons aan te sluiten bij een vervangerspool.  

Als het gaat om het gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag geldt dat 

beide directeur-bestuurders als goed werkgever er zich eerstens er zich op richten goed werkgever te 

zijn in het begeleiden van de re-integratie van zieke werknemers. Uit mondelinge evaluaties blijkt 

hierover grote tevredenheid onder de betrokkenen. Hierdoor werden alle dossier door het UWV als 

correct beoordeeld en volgt het traject waarbij het Participatiefonds de uitkeringen overneemt. Het 

participatiefonds geeft in alle gevallen akkoord gegeven hiervoor. Hierdoor zijn eventuele risico’s tot 

een minimum beperkt. Het VFGS neemt de kosten voor de vervanging van zieke collega’s die langer 

dan twee weken ziek zijn voor haar rekening, hiervoor wordt premie betaald. Voor de korter durende 

ziekteperioden wordt een bedrag in de begroting opgenomen dat wordt bepaald door de ervaring van 

de afgelopen vijf jaar.   

Toekomstige ontwikkelingen 

Qua formatie groeit de Bethelschool nauwelijks, de Rehobothschool juist wel door de komst van de 

wijk Triangel. Dit zet de komende jaren nog wel even door. Hierdoor zijn er telkens voldoende 

mogelijkheden om in geval van onverwachte risico’s deze relatief snel op te lossen. De krapte op de 

arbeidsmarkt maakt dat we mogelijk in de toekomst gebruik moeten gaan maken van een 

vervangingspool. De contacten zijn hier reeds voor gelegd. Dit zal wel extra kosten met zich 

meebrengen. 

Ons personeelsbeleid kenmerkt zich voor goed werkgeverschap en de instelling om, passend bij de 

doelen van de scholen, ruimhartig professionalisering te faciliteren. Daar gaan we vooral mee door. 

Nieuw zal zijn dat ze beide teams in de toekomst nauwer willen laten samenwerken, te beginnen door 

elkaars kennis te delen waar mogelijk.  

Bethelschool 

Het team werkt met veel plezier en vreugde met elkaar en met de kinderen. We ervaren onze school 

als een ‘Bethel’.  De personele situatie was stabiel, maar kende wel de nodige zorgen.  

Twee leerkrachten raakten al eerder langdurig ziek. Gezien de gezondheidssituatie bleek het 

onvermijdelijk om de werkrelatie te beëindigen. Zowel voor werkgever als werknemers een verdrietig 

gebeuren, dat in goede harmonie heeft plaatsgevonden. Beide collega’s kregen eervol ontslag en een 

daarbij behorende transitievergoeding.  

De kernwaarden helpen het team om elkaar aan te spreken op elkaars professionaliteit. Daarmee 

geven we impuls aan een professionele teamcultuur. In het verslagjaar werden opnieuw 

functioneringsgesprekken gevoerd met alle collega’s.  De gesprekken verlopen in goede sfeer en de 
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collega’s geven aan graag te werken op onze school.  Door het vertrek van één van de collega’s en de 

invulling van de vervanging merken we als team wel dat de samenstelling in enkele jaren toch wel fors 

is veranderd. Hierdoor is het nodig meer en langer te investeren op het gebied van inwerken, 

overdragen en coachen van collega’s. Er wordt hierdoor best veel gevraagd van leerkrachten en 

leidinggevenden. Het inwerkplan is in het verslagjaar uitgebreid van één naar twee jaar.   

Ten slotte is het MT samen met de intern begeleiders een traject gestart met als kernvraag: ‘Hoe willen 

we in de komende jaren leiding geven aan onze school?’ Hierbij is gekozen om in het kader van het 

spreiden van leiderschap  van strategische verdeling naar ontwikkelverdeling te gaan ontwikkelen. Dit 

betekent een stapsgewijze ontwikkeling van het delen van verantwoordelijkheden in de organisatie. De 

beweging is zowel top-down als bottom-up: top-down in het toekennen van verantwoordelijkheden en 

invloed (leiderschap), bottom-up in het tonen van informeel leiderschap en het nemen van initiatieven 

en verantwoordelijkheid.    

Het gemiddelde verzuimpercentage was op de Bethelschool  5,35 % Dit is gelukkig weer lager dan het 

landelijke gemiddelde. ( 6%.) In 2017 lag dit nog op 8,45 % De oorzaak hiervan lag in twee permanent 

afwezige collega’s met niet-arbeids-gerelateerd ziekteverzuim. Als we dit deel van het verzuim buiten 

beschouwing laten is er nog enig kort tijdelijk verzuim over. Daarvan kan gezegd worden dat dit binnen 

heel gezonde marges blijft. 

Rehobothschool 

Door de groei van de school moest er in 2018 wordt uitgebreid met een extra kleutergroep. Hiervoor 

zijn twee nieuwe leerkrachten benoemd. Daarbij is gekozen om naast de ervaren leerkrachten in het 

team twee jonge leerkrachten in het team op te nemen. Het delen van kennis en kunde kan op deze 

wijze worden vormgegeven.  

Het gemiddelde verzuimpercentage was 2,84%. Dit is 1% hoger ten opzichte van 2017. De oorzaak 

hiervan is te vinden in het langdurig verzuim van twee medewerkers. Het klimaat in het team is open 

en professioneel. Directie en team zijn meer gewend geraakt aan elkaars werkwijze. Door ruimte en 

vertrouwen te geven kan er gerichter gewerkt worden aan persoonlijke en onderwijskundige 

doelstellingen. De ontwikkeling en professionalisering van individuele medewerkers krijgt daarnaast 

volop aandacht.  



 

 

22 Jaarverslag 2018 

 

Huisvesting en ICT 

Algemeen 

Voor beide scholen is er in 2018 een start gemaakt met het proces van renovatie en/of uitbreiding van 

het schoolgebouw. Iedere school heeft na een zorgvuldig selectieproces een eigen bouwbureau in de 

hand genomen die het proces van renovatie gaat begeleiden. Beide teams hebben een ruimtevisie 

gemaakt en op beide scholen is er naar aanleiding van deze visie een bouwplan gemaakt. 

Bethelschool 

Onze school groeit licht. Vorig jaar waren we blij met een extra lokaal in Kleurrijk om de leerlingen te 

begeleiden. Dit jaar was het lokaal nodig om groep 4 te huisvesten. De komst van Triangel heeft toch 

ook een licht positief effect op het leerlingaantal. Soms verhuizen ouders er wel heen en laten ze hun 

kinderen op onze school. Huizen die leegkomen in de wijk Noord leveren ook soms weer nieuwe 

gezinnen op.  

Voor de komende jaren geldt dat er alleen noodzakelijk klein onderhoud wordt uitgevoerd in 

afwachting van de uitvoering van de bouwplannen.  Omdat investeren in een te verlaten gebouw niet 

zoveel zin geeft is besloten om duurzaamheidsmaatregelen zoveel mogelijk te verwezenlijken in het 

nieuwe gebouw. Het thema kwam daarom vooral als onderwijskundig thema aan de orde. 

Het onderhoud van de lokalen in de Kleurrijk is de verantwoordelijkheid van het bestuur van LEV 

Scholengroep West Nederland. We staan in een huurder-verhuurder relatie met elkaar. Aan onze 

lokalen is in het verslagjaar geen onderhoud gepleegd.  

Bij het wijzigen van de schooltijden is ook nagedacht over de komst van een BSO. Er zijn met 

verschillende partijen oriënterende gesprekken gevoerd en zo ontstond ook het contact met 

kinderopvangorganisatie IJgenweis. Er werd een intentieverklaring getekend en e.e.a. werd omgezet in 

concrete stappen. We zien nu al dat de BSO in een groeiende behoefte voorziet. De samenwerking 

verloopt soepel. Voor ons is dit ook een experiment geweest om te kijken of een inpandige BSO 

meerwaarde kan hebben. Dat is inmiddels wel bewezen. Het is een voornemen om t.z.t. ook inpandig 

een peuterspeelzaal te starten. Ondertussen is er wel een gebrek aan ruimte in de school. Gelukkig is 

de samenwerking op dit punt met Kleurrijk nu prettig. We mogen gebruik maken van de 

gemeenschapsruimte van Kleurrijk op belangrijke momenten. We zien wel steeds meer uit naar het 

nieuwe gebouw.    

Rehobothschool 

Door de groei van de school is in mei 2018, in overleg met de MR het besluit genomen om met ingang 

van het schooljaar 2018-2019 gebruik te maken van een nevenlocatie. Deze is in overleg met de 

gemeente gevonden op de locatie Mauritslaan 55 in Waddinxveen. Na bespreking met de ouders zijn 

er afspraken gemaakt hoe we als team en ouders met deze nieuwe situatie omgaan. In oktober heeft 

een evaluatie plaatsgevonden waarna nog aanpassingen zijn doorgevoerd in de schooltijden van de 

nevenlocatie. Nadat de leerkrachten, leerlingen en ouders gewend waren aan de nieuwe situatie was 

er sprake van grote tevredenheid beide iedereen.  

Door gebruik te maken van deze nevenlocatie is er meer ruimte ontstaan op hoofdlocatie 

Sperwerhoek. Hiermee kan naar verwachting de groei van het komende schooljaar worden 

opgevangen.  

Het onderhoud van het gebouw wordt uitgevoerd volgens het opgestelde onderhoudsplan. Zoals 

gezegd wordt hierbij alleen het strikt noodzakelijke onderhoud uitgevoerd.  Mooi om te vermelden is 
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dat we qua energie het goed doen dankzij de zonnepanelen. Duurzaamheid wordt bij de komende 

renovatie zoveel mogelijk in het bouwplan meegenomen.  
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Communicatie en relaties 
Communicatie is zowel intern als extern van essentieel belang. Naar ouders toe verloopt die vooral via 

de tien minutengesprekken, nieuwsbrieven, Social Schools, internetsite en de schoolgids. Ieder 

schooljaar wordt er een jaarplan geschreven waarin de beleidsvoornemens van dat cursusjaar staan 

vermeld. Dit beleid wordt ieder jaar verantwoord door middel van het onderwijskundig jaarverslag.  

De scholen hebben ieder een medezeggenschapsraad, waarin zowel ouders als personeelsleden 

participeren. Ook is er op verenigingsniveau een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Aan 

deze raden worden alle beleidsstukken ter advies of instemming voorgelegd, zoals het formatieplan, 

begrotingen, rapportages etc.  

Het toezichthoudende bestuur en de directie delen hun documenten via een beveiligde SharePoint, 

waar ook de post binnenkomt.  

De scholen hebben verder externe contacten met 

andere scholen, via het landelijk Reformatorisch 

Samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs, 

Berséba.  

Voor directie en IB-ers zijn er jaarlijks diverse overleggen met andere scholen via de directie -en IB 

netwerken van dit samenwerkingsverband.  

Jaarlijks wordt daarnaast meerdere keren een gemeentelijk overleg georganiseerd met de anderen 

scholen in Waddinxveen, zowel op directieniveau als bestuursniveau.  

De directies van de scholen overleggen binnen een managementteam, dat eens per twee weken bijeen 

komt. Daarnaast worden ook overleggen georganiseerd tussen de IB-ers en de directie en zijn er de 

reguliere teamvergaderingen en bouwvergaderingen.   

De scholen hebben een klachtenprocedure. Er wordt naar gestreefd om meningsverschillen in een 

goede sfeer op te lossen. In het jaar 2018 werden dan ook geen officiële klachten ingediend.  

Governance 

In het vorig verslagjaar zijn de mandaten van de directeur-bestuurders duidelijker vastgelegd en 

uitgebreid. Alle beleidsgebieden werden gemandateerd. Dat betekende dat personeelsbeleid, 

personeelsbenoemingen en identiteitsbeleid nu ook zijn gemandateerd. In het verslagjaar is het 

handboek Administratieve organisatie gevolgd en in praktijk gebracht. We groeien hierbij zowel aan de 

kant van de toezichthouder als van de kant van de directeur-bestuurders in onze rol. Zo werd in het 

kader van ‘je feedback goed organiseren’ binnen Raet een personeelsmodule opgenomen zodat de 

directeur-bestuurders van hun team 360 graden feedback kunnen ontvangen en daarna in het 

functioneringsgesprek delen met de toezichthouders, inclusief de actiepunten die dat mag opleveren. 

De code goed bestuur, vastgesteld door de PO-raad wordt gehanteerd.  
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Financiële paragraaf 

 

Analyse van het netto resultaat   
Realisatie 2018 

 
Begroting 2018 

 Verschil   
x € 1.000 

 

x € 1.000 

   

     
Baten 

 

     
(B1) Rijksbijdragen 

 
                2.576  

 
                2.409  

 
          168  

(B2) Overige overheidsbijdragen 
 

                     -    
 

                     -    
 

             -    

(B3) Overige baten 
 

                     73  
 

                     -    
 

            73  

 
 

     
Totaal baten 

 
                2.650  

 
                2.409  

 
          241  

 
 

     

Lasten 
 

     

(L1) Personele lasten 
 

                2.089                   1.963             126  

(L2) Afschrijvingen 
 

                     76                        75                 1  

(L3) Huisvestingslasten 
 

                     93                      166              -73  

(L4) Overige instellingslasten 
 

                   295                      202               93  

 
 

     

Totaal lasten 
 

                2.554                   2.406             149  

 
 

     

Saldo baten en lasten 
 

                     96                         3               93  

 
 

     

(R1) Saldo fin. baten en lasten 
 

                      0                        -                   0  

 

 
        

Nettoresultaat 
 

                     96                         3               93  
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Bovenstaande tabel geeft een weergave van de geconsolideerde staat van baten en lasten van de 

gehele organisatie. Het resultaat van 95.856 euro is als volgt opgebouwd: 

 

  

Realisatie 2018 
 

Begroting 2018 
 

Verschil 

Bethelschool 
 

             22.846  
 

               -3.303  
 

     26.149  

Rehobothschool 
 

              70.096  
 

                6.491  
 

      63.605  

Vereniging 
 

               -3.580  
 

                     -    
 

       -3.580  

Stichting Beheer 
 

                6.494  
 

                     -    
 

        6.494  

Totaal 
 

              95.856  
 

                3.188  
 

      92.668  

 

De baten en lasten van de vereniging, de stichting Beheer en de schoolfondsen zijn ondergebracht onder 

de overige baten en de overige instellingslasten. Hiervoor zijn geen begrotingen opgesteld.   

In 2018 zijn twee ontwikkelingen te noemen die in de begroting en ons beleid niet waren opgenomen. 

De eerste betreft indexaties op de rijksbijdragen in verband met gestegen pensioenpremies en de 

nieuwe cao. Het totale effect hiervan op de rijksbijdragen is 127.000 euro geweest. De loonkosten laten 

als gevolg hiervan een soortelijke overschrijding zien.  

De tweede onverwachte ontwikkeling is het vervroegd vrijkomen van middelen voor 

werkdrukvermindering. Zoals reeds in dit verslag aangegeven heeft de school in 2018 hier circa 30.000 

euro voor ontvangen. Deze middelen zijn deels ingezet voor het realiseren van extra inzet. 

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

categorie ten opzichte van de begroting: 

(B1) – De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa 168.000 euro. Voor 157.000 euro wordt 

dit verklaard door de eerder genoemde ontwikkelingen. Het overige deel is het gevolg van 

groeibekostiging die 16.000 hoger uit is gevallen dan begroot en een lagere definitieve GGL (gewogen 

gemiddelde leeftijd van de leerkrachten) waardoor er 16.000 euro minder werd ontvangen. Als laatste 

zijn er hogere bijdragen voor passend onderwijs en zorgarrangementen geweest voor in totaal 9.000 

euro en wat kleinere overige verschillen. 

(B3) – De overige baten bestaan uit de genoemde baten van de vereniging, stichting beheer en de 

schoolfondsen, aangevuld met 2.000 euro huurinkomsten van het Kinderdagverblijf.  

(L1) – De personele lasten komen op totaalniveau 128.000 euro hoger uit dan begroot. In de begroting is 

11.000 euro opgenomen onder de overige personele lasten in verband met verwachte loonstijgingen. 

Dit is uiteindelijk onder de loonkosten gerealiseerd. Na correctie hiervoor komen de loonkosten circa 

150.000 euro hoger uit dan begroot. De overige personele lasten laten een besparing van 22.000 euro 

zien.   

De overschrijding op de loonkosten wordt voor circa 120.000 euro verklaard door de gestegen 

pensioenpremies en de nieuwe cao. Daarnaast is er per saldo extra inzet gerealiseerd (24.000 euro) waar 

o.a. de middelen voor werkdrukvermindering tegenover staan. Ten opzichte van de gestegen 

rijksbijdragen (168.000 euro) is de stijging van de loonkosten relatief beperkt.  
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Verder is er een tekort zichtbaar onder de vervangingslasten. Daarvoor was een bedrag met een omvang 

van circa 57.000 euro begroot. Hier zijn uiteindelijk ruim 63.000 euro aan kosten voor geweest, wat een 

tekort geeft van 6.000 euro.  

Te noemen zijn nog de betaalde ontslagvergoedingen. Dit heeft uiteindelijk geen effect voor het resultaat 

aangezien deze als vordering zijn opgenomen in de jaarrekening. Door nieuwe wetgeving is de 

verwachting dat deze bedragen in 2020 terug worden ontvangen.  

De besparing op de overige personele lasten van 22.000 euro kan worden toegeschreven aan de vrijval 

op de voorziening spaarverlof/ouderschapsverlof voor 19.000 euro. Daarnaast vonden er lagere 

realisaties plaats op de wervingskosten (3.000 euro), de representatiekosten (7.000 euro) en de overige 

personeelskosten (11.000 euro). Hier stonden hogere kosten voor scholing (4.000 euro) en externe 

personeelskosten (13.000 euro) tegenover. Het restant betreft wat kleinere verschillen. 

(L2) – De afschrijvingen zijn vrijwel conform begroting gerealiseerd. 

(L3) – Binnen de huisvestingslasten is besparing zichtbaar van 73.000 euro. De kosten voor klein 

onderhoud waren 5.000 euro hoger door met name rioolproblemen. Daarnaast kwamen de 

beveiligingskosten hoger uit. Besparingen zijn zichtbaar op de energiekosten (10.000 euro) en de overige 

huisvestingskosten (11.000 euro). De besparing wordt echter met name veroorzaakt door een vrijval op 

de voorziening. Dit in verband met de nieuwbouw van de Bethelschool in 2021. Deze vrijval zorgt voor 

een besparing van 58.000 euro. 

(L4) – De overige instellingslasten, waaronder lasten voor leermiddelen, laten een overschrijding zien 

van 93.000 euro. Naast wat kleinere verschillen is een overschrijding van 5.000 euro zichtbaar op de 

leermiddelen (met name computerkosten).  

De overige instellingslasten laten een overschrijding zien die met name veroorzaakt wordt door het reeds 

genoemde schoolfonds en vereniging (81.000 euro).  Ook is zichtbaar dat de overige beheerslasten hoger 

zijn in verband met advisering rondom de ontslagtrajecten. 
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Financiële positie 

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

ACTIVA 
 

Ultimo 2018 
 

Ultimo 2017 
 

Ultimo 2016 

  
x € 1.000 

 

x € 1.000 

 

x € 1.000 

       
Immateriële vaste activa 

 
               -    

 
               -    

 
               -    

Materiële vaste activa 
 

             497  
 

             518  
 

             454  

Financiële vaste activa 
 

              49  
 

               -    
 

               -    

       
Totaal vaste activa 

 
             546  

 
             518  

 
             454  

       
Voorraden 

 
               -                    -    

 
               -    

Vorderingen 
 

             262  
 

             131  
 

             145  

Liquide middelen 
 

             956  
 

          1.039  
 

             977  

       
Totaal vlottende activa 

 
          1.218  

 
          1.170  

 
          1.122  

       
Totaal activa 

 
          1.764  

 
          1.687  

 
          1.576  

       

       
PASSIVA 

 
Ultimo 2018 

 
Ultimo 2017 

 
Ultimo 2016 

  
x € 1.000 

 

x € 1.000 

 

x € 1.000 

       
Algemene reserve 

 
             997  

 
             889  

 
             846  

Bestemmingsreserves publiek 
 

               -    
 

               -    
 

               -    

Bestemmingsreserves privaat 
 

             301  
 

             298  
 

             295  

Bestemmingsfonds publiek 
 

               -    
 

               -    
 

               -    

Bestemmingsfonds privaat 
 

              46  
 

              61  
 

              55  

       
Eigen vermogen 

 
          1.344  

 
          1.248  

 
          1.196  

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen 
 

             192  
 

             236  
 

             197  

Langlopende schulden 
 

               -    
 

               -    
 

               -    

Kortlopende schulden 
 

             227  
 

             203  
 

             183  

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva 
 

          1.764  
 

          1.687  
 

          1.576  
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Als gevolg van een relatief lage investeringsgraad is de materiële vaste activa met 21.000 euro gedaald. 

De investeringen komen later in deze paragraaf verder aan bod. 

Onder de financiële vaste activa is een vordering transitievergoeding opgenomen waarvoor vanaf 1 april 

2020 compensatie kan worden aangevraagd bij het UWV.  

De reserves zijn met circa 95.000 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 44.000 euro gedaald. Aan de voorziening groot onderhoud is 23.000 euro 

gedoteerd en is er een bedrag van 44.000 euro vrijgevallen. Daarnaast is er circa 10.000 euro onttrokken. 

De belangrijkste onttrekking is het plaatsen van een intercom systeem geweest. De overige 

personeelsvoorzieningen zijn per saldo voor 11.000 euro gemuteerd.    
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Financiële kengetallen 

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

gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2016, 2017 en 2018, wordt 

tevens de algemene adviesnorm weergegeven. 

 

Kengetal Norm 2018 2017 2016 

Liquiditeit 2,00 5,36 5,76 6,13 

Solvabiliteit 0,50 0,76 0,74 0,76 

Rentabiliteit n.v.t. 3,62% 2,22% 3,98% 

Huisvestingsratio max.10% 3,65% 6,39% 6,39% 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15,00% 32,90% 32,04% 34,36% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15,00% 23,38% 20,78% 22,92% 

Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen max.60% 62,41% 66,92% 65,41% 

Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen max.60% 54,56% 57,65% 56,05% 

 

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

gestelde adviesnormen. De school kan dus zowel op de korte als de lange termijn aan de verplichtingen 

voldoen. 

De rentabiliteit is al jaren positief.  

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

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

dotatie aan het groot onderhoud. 

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

opvangen van financiële calamiteiten. De standaard adviesnorm bedraagt 15%. Het huidige 

weerstandsvermogen voldoet hier zowel op schoolniveau als op geconsolideerd niveau ruimschoots aan.  

De kapitalisatiefactor komt met name in beeld wanneer de onderwijsresultaten minder zijn. Het kengetal 

geeft de rijkdom van het schoolbestuur aan. Er geldt een maximale norm van 60%. Op geconsolideerd 

niveau wordt deze norm overschreden. De inspectie heeft echter geen zeggenschap over private 

middelen.  
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Investerings- en financieringsbeleid 

In 2018 is er voor 55.603 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is een bedrag van 52.800 

euro. Er is in 2018 een bedrag van 76.000 euro afgeschreven waardoor de boekwaarde van de activa is 

gedaald. 

De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 

ICT 24.310 euro 

Inventaris en apparatuur 8.373 euro 

Leermiddelen 21.305 euro 

Overige materiële vaste activa 1.615 euro 

Totaal 55.603 euro 

De investeringen binnen ICT hebben met name betrekking op notebooks en toebehoren. Binnen het 

inventaris is een investering in een telefooninstallatie en een koffieautomaat zichtbaar. De leermiddelen 

bestaan uit Veilig leren lezen en rekenspellen. De overige materiële vaste activa als laatste bestaat uit 

een investering in fietsenrekken. 

Treasury verslag 

In 2018 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. 
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Continuïteitsparagraaf 

Toekomstige externe ontwikkelingen 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2019-2023 is rekening gehouden met externe 

ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht worden aan gevolgen van de Miljoenennota 2019, ontwikkelingen 

in de cao en de middelen voor werkdrukvermindering. Zie voor meer informatie de verantwoording bij 

de begroting 2019. 

Toekomstige interne ontwikkelingen 

Teldatum per 1 oktober 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       
Onderbouw totaal 263 275 263 247 226 199 

Bovenbouw totaal 200 216 244 256 270 276 

Totaal 463 491 507 503 496 475 

 

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

jaren zien. Het leerlingaantal is afgelopen jaren wisselend geweest. De komende jaren is rekening 

gehouden met een groei naar ruim 500 leerlingen waarna dit aantal naar verwachting weer wat afzwakt.   

 

Functiecategorie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

Leerkracht 22,17 24,49 23,65 22,82 22,82 22,82 

O.O.P. 4,61 4,26 4,15 4,15 4,15 4,15 

Vervanging eigen risico 0,40 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

Totaal 29,18 31,80 30,85 30,02 30,02 30,02 

 

Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over de komende jaren. Er zijn op dit moment 

21 groepen en jaarlijks wordt een instroomgroep gevormd. Omdat het leerlingaantal de komende jaren 

groeit zal de komende schooljaren het aantal groepen naar verwachting naar 22 stijgen. De inzet is hierop 

afgestemd.  
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Staat van baten en lasten – begroting 

 

 

 

Realisatie 
 

Begroting 
 

Begroting 
 

Begroting 
  

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
  

x € 1.000 

 

x € 1.000 

 

x € 1.000 

 

x € 1.000 

  

       
Baten 

        
(B1) Rijksbijdragen 

 
            2.576               2.705                   2.728               2.751  

(B2) Overige overheidsbijdragen 
 

                 -                      -                          -                      -    

(B3) Overige baten 
 

                 73                    36                        23                    -    

         
Totaal baten 

 
            2.650               2.741                   2.751               2.751  

  
       

Lasten 
 

       

(L1) Personele lasten 
 

            2.089               2.281                   2.275               2.240  

(L2) Afschrijvingen 
 

                 76                    85                        90                    83  

(L3) Huisvestingslasten 
 

                 93                  183                      183                  183  

(L4) Overige instellingslasten 
 

               295                  200                      200                  200  

  
       

Totaal lasten 
 

            2.554               2.749                   2.748               2.707  

  
       

Saldo baten en lasten 
 

                 96                     -8                         4                    44  

  
       

(R1) Saldo fin. baten en lasten 
 

                   0                    -                          -                      -    

  

           

Nettoresultaat 
 

                 96                     -8                         4                    44  

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

investeringen de komende jaren. 

Het overzicht laat de komende jaren wisselende resultaten zien. Door de groei in het leerlingaantal zijn 

de ontvangsten niet altijd geheel in evenwicht met de benodigde inzet. Na 2021 is een oplopend tekort 

zichtbaar van respectievelijk 10.000 euro negatief en 102.000 euro negatief in 2022 en 2023. Uiteraard 

zal er van jaar tot jaar nader bekeken moeten worden of de omvang van een eventueel verlies acceptabel 

is. De eerste jaren is rekening gehouden met de opbouw van de inzet. Op het verwachte tekort in 2023 

is de verwachte inzet nog niet aangepast.  

Ook is in de begroting is nog geen rekening gehouden met mogelijk extra middelen voor 

werkdrukvermindering met ingang van het schooljaar 2021/2022. Wanneer deze middelen worden 

ontvangen zal dit worden ingezet om zo de werkdruk laag te houden.  
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Balans – begroting 

ACTIVA 
 

Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021 

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

         
Immateriële vaste activa 

 
               -                    -                    -                    -    

Materiële vaste activa 
 

             497                536                537                503  

Financiële vaste activa 
 

              49                  -                    -                    -    

         
Totaal vaste activa 

 
             546                536                537                503  

         
Voorraden 

 
               -                    -                    -                    -    

Vorderingen 
 

             262                120                120                120  

Effecten 
 

               -                    -                    -                    -    

Liquide middelen 
 

             956                980             1.013             1.124  

         
Totaal vlottende activa 

 
          1.218             1.099             1.133             1.244  

         
Totaal activa 

 
          1.764             1.635             1.670             1.748  

         

         
PASSIVA 

 
Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021 

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

         
Algemene reserve 

 
             997                794                798                842  

Best. reserve publiek 
 

               -                   28                 28                 28  

Best. reserve privaat 
 

             301                359                359                359  

Best. fonds publiek 
 

               -                    -                    -                    -    

Best. fonds privaat 
 

              46                  -                    -                    -    

         
Eigen vermogen 

 
          1.344             1.181             1.185             1.229  

  
       

Voorzieningen 
 

             192                275                306                340  

Langlopende schulden 
 

               -                    -                    -                    -    

Kortlopende schulden 
 

             227                179                179                179  

  
       

Totaal passiva 
 

          1.764             1.636             1.670             1.748  
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Bovenstaande tabel toont de balans over 2018 en de jaren hierop volgend. De balans van 2018 is 

gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2019 zijn echter berekend op basis van een 

voorlopige inschatting van 2018 per het najaar 2018. Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen 

ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 

Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa redelijk stabiel zullen blijven. 

Kanttekening hierbij is wel dat er na 2019 gebruik is gemaakt van stelposten om de kengetallen niet 

teveel te vertekenen. De financiële vaste activa (vordering transitievergoedingen) was op het moment 

van begroting nog niet definitief bekend. 

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

groot onderhoud laat stijgend verloop zien. Door de correctiedotatie eind 2018 komt de voorziening 

lager uit dan ten tijde van de begroting verwacht. 

Interne risicobeheersings- en controlesystemen 

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

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

monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur. 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. Er zijn nog geen ontwikkelingen die wijzen op een 

correctie hiervoor. Dit gaat ten kosten van personele inzet. Verder is er nog onzekerheid over de 

middelen voor werkdrukvermindering vanaf schooljaar 2021/22. 

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

komende jaren te maken met een uitbouw van de formatie. Mogelijk risico is dat het moeilijker wordt 

om personeel te werven en 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. 

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. Als deze zaken zich 

voordoen kan er sprake zijn van financiële gevolgen.  

Ook als het gaat om groot onderhoud bestaat er een risico op onverwachte lasten. 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. 
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Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet-financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken valt aan risico’s 

rondom de onderwijskwaliteit, het imago van de school en de naleving van de code ‘Goed Bestuur’. Zie 

voor dit laatste punt het verslag van het toezichthoudend orgaan. 

Beheersing van de risico’s 

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

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

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

gebruik gemaakt van een 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.  

 

 

 


