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1. 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 2021. Een bijzonder jaar dat zich kenmerkte vanwege het continueren van de 

Coronapandemie. 

 

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. De Bethelschool werd 

in januari in gebruik genomen, zij het de eerste maanden i.v.m. de lockdown slechts met de kinderen 

die opvang kregen. De renovatie van de Rehobothschool werd afgerond. Na de herfstvakantie zijn 

beide gebouwen, nu aan elkaar verbonden, weer in gebruik genomen en werd de nevenlocatie aan de 

Mauritslaan verlaten.   

 

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

onderwijsondersteuners die mooi en goed christelijk onderwijs voor onze beide scholen vormgeven.  

 

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,  

 

Willem Anker, tijdelijk voorzitter  

Waddinxveen, februari 2021 
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2. Schoolbestuur 
Dit hoofdstuk bevat generieke informatie over het schoolbestuur. Hoe ziet de organisatie eruit? Waar 

staat het schoolbestuur voor? En met welke partijen wordt er op welke manier samengewerkt? 

 

2.1 Profiel  
 

Missie en visie 

Vanuit onze visie dat de Bijbel centraal moet staan en de basis vormt voor 

al ons handelen, zien wij graag 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. Deze visie en missie is merkbaar en meetbaar in 

het geven van waarde(n)vol onderwijs. Zo begeleiden we kinderen in hun 

ontwikkeling levend in afhankelijkheid van God. In de schoolplannen en de daaruit 

voortvloeiende jaarplannen, wordt deze ambitie nader uitgewerkt per school.  

 

Kernactiviteiten 

Als directeur-bestuurders werken we vanuit de principes van gespreid leiderschap. Hierdoor 

ondersteunen we de teams en organisaties van beide scholen in het groeien ontwikkelen naar lerende 

organisaties. Het delen van verantwoordelijkheden en het geven van vertrouwen heeft ertoe 

bijgedragen dat in 2021 de beide teams kwalitatief goed onderwijs konden blijven geven. Deze 

kerntaak stond vaak onder druk door de gevolgen van de Coronapandemie voor het onderwijs. 

Diverse lockdownperiodes hebben het uiterste gevraagd van de medewerkers van onze vereniging. 

Ondanks al deze onzekerheden hebben beide teams veerkracht getoond en zijn de professionele 

organisaties van beide scholen verder ontwikkeld. 

 

De kerntaak van de beide teams was en is het onderwijs geven aan de Waddinxveense kinderen. 

Daarnaast was een belangrijke kerntaak het continueren van dit onderwijs en het verder door 

ontwikkelen van de nieuwe schoolorganisaties middels leerteams.  

 

Strategisch beleidsplan 

In het strategische kader 2019-2023 zijn veertien dimensies opgenomen die binnen de beide teams 

zijn uitgewerkt in het nieuwe schoolplan. Beide teams werken met vier leerteams die overkoepelende 

thema’s hebben. Intern sturen en stimuleren we de samenwerking tussen de leerteams zodat binnen 

het team en binnen de vereniging meer samengewerkt gaat worden en we onderzoeksmatig kunnen 

ontwikkelen in onze scholen. Vanuit visie werken met een duidelijk doel voor ogen. Deze doelen zijn 

opgenomen in het strategisch kader. Dit strategische kader is te vinden op de beide websites van 

onze scholen. 
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2.2 Organisatie  
 

Contactgegevens 

• Naam schoolbestuur : Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Nederlands  

    Hervormde Christelijke scholen te Waddinxveen 

• Bestuur nummer : 20243 

• Adres : Lindengaarde 17a, 2742 TP Waddinxveen 

• Telefoonnummer : 0182-617811 

• E-mail : bestuur@nhswaddinxveen.nl 

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

 

Bestuur 

Onze scholen worden aangestuurd door beide directeur-bestuurders die volledig gemandateerd zijn 

voor alle bestuurlijke taken. 

 

J.W.A.J. Damsteeg directeur-bestuurder Bethelschool 

P.M. Beens   directeur-bestuurder Rehobothschool 

 

Beide bestuurders zijn samen integraal verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. 

Nevenfuncties: 

 

J.W.A.J. Damsteeg Bestuurder Voedselbank, Capelle aan den IJssel 

Bestuurder Stichting tot behoud van het gemaal Jan Anne Beijerinck, Capelle 

aan den IJssel  

P.M. Beens  Secretaris Stichting Tabitha, Ridderkerk 

 

In de bijlage een verslag van het gevoerde intern toezicht. 

 

Overzicht scholen  

Onder het bestuur vallen de volgende scholen: 

 

• Bethelschool, Lindengaarde 17a, 2742 TP, 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 

 

Organisatiestructuur 

 

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 

http://www.nhsbethel.nl/
http://www.nhsrehoboth.nl/
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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.  

 

(Gemeenschappelijke) medezeggenschap  

Uit de medezeggenschapsraden van beide scholen hebben twee ouders en twee personeelsleden 

zitting in de GMR. De GMR vergadert tweemaal per jaar met het toezichthoudend bestuur. 

 

Horizontale dialoog en verbonden partijen 

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; 

- Leerling vragenlijst sociale veiligheid. 

Medewerkers In onze organisatie nemen zij hun verantwoordelijkheid en bepalen zij 

mede de onderwijskundige koers.  

- Weekbrieven; 

- Effectieve vergadermomenten; 

- 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. 
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Verschillende BSO-

organisaties 

Samenwerking, afstemming tijden en roosters. 

We werken in het bijzonder samen met Kinderopvangorganisatie 

‘IJgenweis’. Deze organisatie verzorgt BSO en peuteropvang in beide 

scholen. 

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. 

 

COVID-overleg en afstemming 

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

goede buren. We betrekken hen op de bouwplannen en de 

veiligheidsaspecten ervan. 

Ook worden verkeersaspecten besproken. 

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. 

 

In het verslagjaar zijn er geen grote ontwikkelingen 

bij partijen waar mee wordt samengewerkt, dan wel 

in onze samenwerkingsverbanden.  

 

 

 

 

 
Plein Rehobothschool 
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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).  

 

Juridische structuur 

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. 

 

De volgende leden maken deel uit van het toezichthoudend bestuur.  

 

Lennart Janse  voorzitter |  tot 1 september 2021 
Nathalie Matze secretaris 
Willem Anker penningmeester | vanaf 1 september 2021 tijdelijk voorzitter 
Bram Poot   algemeen toezichthouder 
Marco de Rooij  algemeen toezichthouder 
Corné van der Kruijt algemeen toezichthouder 
Christian Hokke  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 

onderwijs, financieel, huisvesting, HRM en governance.  

 

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 richtl ijnen uit 

het bestuursmodel.  

Er wordt gemiddeld zes 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. 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.  

 

 
Plein Bethelschool 
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Organogram  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functiescheiding  

We hanteren het one-tiermodel. Dit houdt in dat het toezichthoudend bestuur alle bestuurlijke taken 
gemandateerd heeft aan de directeur-bestuurders. De toezichthouders houden toezicht op de 

uitvoering van die taken. Doordat de directeuren zowel leiden als besturen ontstaat er een krachtige 
vorm van leiderschap, met korte lijntjes.   
 

Code Goed Bestuur  

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

van bestuurders, toezichthouders en managers in he primair onderwijs. We hanteren deze code.  

In het verslagjaar hebben we naar deze code gehandeld. 
 

2.3 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).    Schoolreis Bethelschool 

Toezichthoudend bestuur GMR 

Directeur-bestuurder 

Rehobothschool 

Directeur-bestuurder 

Bethelschool 

MR MR 

MT MT 

Leerkrachten 

Intern begeleiders 

Vakleerkracht gymnastiek 

Onderwijsassistenten 

School assistent/conciërge   

Leerkrachten 

Intern begeleiders 

Vakleerkracht gymnastiek 

Onderwijsassistenten/ Remedial Teacher 

School assistent 
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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%. Ouders die hun kinderen aanmelden op onze scholen worden gevraagd onze 

identiteitsomschrijving te onderschrijven of te respecteren.  
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Leerlingaantallen 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 recentste gemeentelijke leerlingprognose (januari 2021) geeft het volgende beeld: 
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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, opvang van vroeg tot 
laat. 

• 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 

 

3. Verantwoording beleid 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over het beleid van het bestuur. Het  is opgedeeld in vier 

paragrafen over de verschillende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel &  

professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en Financieel beleid. Het hart van deze paragrafen 

wordt gevormd door de verantwoording over de gestelde doelen, het behaalde resultaten en de 

mogelijke vervolgstappen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de risico’s en 

risicobeheersing. 

 

3.1 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 planmat ig 

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 

Leerlingaantallen volgens prognose gemeente Waddinxveen ( januari 2021)
1-okt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

schooljaar 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37 37-38 38-39

Bethelschool 258 263 280 282 275 275 286 280 272 268 266 271 275 277 279 284 288 293 299 304

Rehobothschool 233 239 270 288 324 350 379 401 414 416 417 412 401 390 378 364 353 340 333 324

Totaal 491 502 550 570 599 625 665 681 686 684 683 683 676 667 657 648 641 633 632 628
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te meten wat we waarderen. Ons kwaliteitsbeleid is geen kwestie van alleen toetsresultaten 

beoordelen, maar omvat alle facetten van ons werk. 

Kwaliteitsbeleid moet gaan over brede kwaliteit en alle relevante aspecten van ons werk en het moet 

vooral niet alleen om leeropbrengsten draaien. Ook beseffen we maar al te goed dat lang niet alles 

meetbaar is. In dat geval zou het een aspect moeten zijn dat in ieder geval merkbaar is.  

Door zicht te hebben op onze eigen kwaliteit waken we ervoor om onze eigen blinde vlekken over het 

hoofd te zien. Tegelijkertijd moet het een middel zijn om professioneel in te zetten bij het bepalen van 

de koers van de school om telkens een stapje beter te worden.  

We hebben daarom een zo klein mogelijke lijst verplichte onderdelen vastgelegd die zorgen voor een 

totaalbeeld van alle aspecten van onze kwaliteit.  

We willen groeien door ook vanuit de leerteams gebruik te maken van de mogelijkheden van ons 

kwaliteitszorgsysteem. Om dingen te onderzoeken en beter te begrijpen alvorens we tot experimenten 

en handelen over gaan. In de leerteams hanteren we onderstaande leercyclus. Daarin past het gebruik 

van WMK en Mijn Schoolplan, de digitale applicaties die wij op school gebruiken om kwaliteit zichtbaar 

te maken en te meten.  

Een minimaal deel van onze 

kwaliteitscyclus ligt vast, als 

het gaat om die onderdelen 

die ervoor zorgen dat we alle 

aandachtsgebieden in een 

regelmaat binnen vier jaar 

alle de revu laten passeren.  

Een ander, specifieker deel 

zal door de leerteams zelf 

vorm gegeven worden, 

passend bij de thema’s die 

het team zelf gekozen en 

zelf relevant vindt. Zo 

werken we aan gespreid 

leiderschap waarbij iedereen 

in onze organisatie zijn of 

haar verantwoordelijkheid 

neemt en liefst op een 

manier dat we ervan leren 

en inspiratie opdoen. Het 

beleid moet zowel topdown zijn in het delen van verantwoordelijkheden als bottum-up in het nemen 

van initiatief en verantwoordelijkheid. 

 

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 erop 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.  
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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, 

werken we sinds 2019 met ‘Werken met kwaliteitskaarten’ (WMK). Beide MT’s hanteren dezelfde 

afname cyclus. Hiermee monitoren beide scholen systematisch hun kwaliteit. Reflectie op de 

uitkomsten kan op MT-niveau een leerzaam gesprek tussen beide scholen opleveren. Zo zijn we op 

weg onze samenwerking onderling verder te versterken. Dit is een geleidelijk proces.  

 

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 plaatsgevonden in de toezichthouder 

overleggen, waarin beide directeuren-bestuurders de jaarplannen van de beide scholen hebben 

verantwoord.  

 

Verder is in 2020 gezamenlijk een start gemaakt met de implementatie van de systematiek rondom de 

referentieniveaus. Hiervoor maken we gebruik van Ultimview. Zowel WMK als Ultimview zijn in ons 

leerlingvolgsysteem ingebouwd, zodat we vrij gemakkelijk kunnen analyseren. In dit jaarverslag zijn 

de eerste weergaven van de referentieniveaus opgenomen van 

beide scholen. 

 

Doelen en resultaten 

Beide scholen werken aan het schoolplan. Dit zal in 2022 

worden opgeleverd. Elke school heeft een eigen jaarplan met 

een aantal doelen.  

 

Bethelschool 

In ons nieuwe gebouw werkten we in 2021 aan de volgende 

doelen:                                                                                      Creatieve vorming Bethelschool 

 

Doel Resultaat 

Vanwege de noodzaak i.v.m. corona werkten we 

aan goed thuisonderwijs 

- We maakten een haalbaar programma; 

- We vingen ruimhartig kwetsbare 

kinderen op om achterstanden te 

voorkomen; 

- Vanaf groep 4 waren we via teams met 

alle kinderen thuis in contact en gaven 

instructie aan kinderen op de 

hoofdvakken; 
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- In de lagere groepen hadden we 

wekelijks digitaal contact en 

bevorderden we onderling contact; 

Het leerteam ‘eigenaarschap kinderen en 

coachende rol leerkrachten’ implementeert 

groeitaal. 

- Diverse lessen over ‘breinologie’ zijn 

gegeven. 

- Kinderen op de Bethelschool gebruiken 

groeitaal. 

- Kinderen op de Bethelschool weten het 

verschil tussen fixed mindset en growth 

mindset. 

- Kinderen op de Bethelschool weten dat 

een ‘leerkuil’ is en hoe je daaruit kan 

komen. 

Het leerteam Talentontwikkeling ontwikkelt een 

visie die het hele lesplan doortrekt. 

- Het team heeft zich bezonnen op 

talentontwikkeling en een visie 

ontwikkelt. 

- Het leerteam heeft deze visie vertaald in 

een procesdocument voor het 

schoolplan. 

Het leerteam ‘Aansluiten bij niveau en talenten 

van leerlingen’ doet nader onderzoek naar wat 

de kern van de moeilijkheden zijn en ontwikkelt 

een route om meer adaptief te worden.  

- Door corona waren proeftuintjes 

onmogelijk; 

- Er is inmiddels grondig uitgezocht waar 

het team tegenaan loopt en wat 

verbetering en verandering behoeft;  

- In 2022 zal de eerste proeftuin worden 

uitgevoerd.  

Het leerteam ICT zorgt voor goede 

mogelijkheden om ICT in te zetten voor de 

onderwijskundige koers 

- Het leerteam hielp mee om Onlineklas 

als structurerend platform in te richten; 

- Het leerteam heeft een ICT-visie 

uitgewerkt; 

- Het leerteam heeft de leerlijn ICT 

geactualiseerd; 

- Het leerteam volgde het gebruik van 

Gynzy en de wijze waarop de kinderen 

hiervan leren bij rekenen; 

- Het leerteam deed een proeftuin digitaal 

toetsen. 

De methode Engels wordt vervangen - De methode Holmwood’s is ingevoerd; 

- Er zijn afspraken gemaakt over het 

gebruik van deze methode en over de 

werkwijze die wordt gehanteerd. 
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Het meer- en hoogbegaafdenbeleid wordt 

vernieuwd en er komt meer begeleidingstijd 

voor deze kinderen. 

- Beleid is bijgesteld; 

- We hebben meegedaan met een meting 

van Berséba, dit levert weer nieuwe 

inzichten op; 

- De verrijkingsmap wordt bijgesteld; 

- De materialen zijn uitgezocht en beter 

samengesteld en geordend. 

We worden SAM- school in vier jaar. - Een teamleider is hiervoor in opleiding; 

in 2022 volgt een cursus om studenten 

beter te begeleiden; 

Voor het schoolplan bekijken we onze 

kernwaarden en stellen deze waar nodig bij. 

- De basiswaarden geloof, hoop en liefde 

werden nader onderzocht en ingevuld. 

- De kernwaarden betrokkenheid, 

duidelijkheid, meesterschap en 

talentontwikkeling worden bijgesteld 

naar: betrokken, betrouwbaar, 

verantwoordelijk en talentrijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is bijzonder hoe we als team snel één werden in het nieuwe gebouw. Hoe het gebouw tot in de 

kleinste puntjes is ingericht. We hadden daar begin 2021 ook wel wat tijd voor nu de kinderen er niet 

direct konden starten. Ondanks alle extra zorgen die de pandemie met het meebrengt groeide het 

team door. We werkten in gestaag tempo door aan de jaarplan doelen en ondertussen vult het 

schoolplan zich. Door het werken met leerteams neemt de innerlijke samenhang in onze koers toe.  
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Rehobothschool 

Doel Resultaat 

Vanwege de noodzaak i.v.m. corona werkten we 

aan goed thuisonderwijs 

- We speelden in op de 

(on)mogelijkheden voor het geven van 

onderwijs in de verschillende lockdown 

periodes.  

- We gaven wisselend online-onderwijs en 

gaven onderwijs d.m.v. filmpjes en het 

gebruik van online modules. 

- Kwetsbare kinderen werden op school 

opgevangen. 

- Er werd met ouders contact 

onderhouden als ondersteuning bij het 

geven van thuisonderwijs. 

Huisvesting en organisatieontwikkeling - Verbouwen, renoveren en nieuwbouw 

van ons schoolgebouw 

- (her)inrichting van ons schoolgebouw. 

- Verhuizing naar het nieuwe 

schoolgebouw. 

- Begeleiding en samenvoeging van de 

groepen 1 t/m 6 en 7 & 8. 

Rekenen - Er heeft oriëntatie plaatsgevonden voor 

de aanschaf van een nieuwe 

rekenmethode. 

- Passend bij de nieuwe doelstellingen in 

het schoolplan. 

Zorg en ondersteuning - Er is een nieuw School Ondersteuning 

Profiel (SOP) opgesteld. 

De methode Engels wordt vervangen - De methode Holmwood’s is ingevoerd; 

- Er zijn afspraken gemaakt over het 

gebruik van deze methode en over de 

werkwijze die wordt gehanteerd. 

Het meer- en hoogbegaafdenbeleid is 

geanalyseerd door bureau Novilo 

- Beleid is besproken en er is een 0-

meting gehouden. 

- Adviesrapport wordt opgesteld aan de 

hand waarvan we voor de komende 

jaren nieuwe doelen kunnen stellen. 

Opleidingen  - Twee teamleiders hebben de opleiding 

middenmanagement gedaan. 

Ontwikkeling van het nieuwe schoolplan 2022-

2026 

- Nieuwe kernwaarden zijn gedefinieerd: 

Veiligheid, verantwoordelijkheid, 

betrokkenheid en veelzijdigheid. 
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- De term rust is gedefinieerd als een 

belangrijke waarde binnen ons 

onderwijs en onze schoolorganisatie 

- De 4 leerteams zijn benoemd, ingevuld 

met medewerkers en hebben doelen 

opgesteld voor de komende jaren. 

- Onderwijskundige gesprekken zijn 

gevoerd als vorming, koersbepaling en 

verwerking van onze visie op het 

onderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Format schoolplan Rehobothschool 
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Inzet NPO-middelen 

 

Bethelschool 

Onder leiding van de intern begeleiders hebben we leerkrachten en 

leerlingen vragenlijsten afgenomen en zijn de onderwijsresultaten 

geanalyseerd. We focusten op welbevinden, op de ontwikkeling van 

de executieve functies van de kinderen en op hun leerprestaties. 

Daarmee hebben we een schoolscan afgenomen. 

Aan de hand van de uitkomsten is er eerstens op breed MT-niveau 

nagedacht over welke zaken het eerst en meest aandacht 

verdienden. Ook is gekeken welke groepen het meest hinder 

hebben ondervonden en waar deze hinder uit bestond. We zijn ook 

met ouders in gesprek gegaan en hebben ook hen gevraagd naar 

de schade die zij vooral zagen bij de kinderen. Het gehele plan is 

ook met het team doorgenomen en besproken. De MR heeft 

ingestemd met het plan zoals we dat hebben opgesteld. Tussentijds 

informeren we ouders over de inzet van de middelen en welke 

resultaten we ermee boeken. 

 

Vervolgens zijn we met elkaar in gesprek gegaan en zijn we 

gekomen tot een aantal doelen en maatregelen. Hierbij is gebruik 

gemaakt van de menukaart NPO-middelen. En wel deze:                      Werken in groepjes Bethelschool 

 

Opl. Richting menukaart Activiteit 

E: extra onderwijsassistentie Ondersteuning en hulp aan kinderen 

B: individuele instructie, instructie aan kleine 

groepen, meer feedback, directe instructie 

Leerkrachtondersteuning groep 4 en 6 en 8 

C: interventie gericht op het welbevinden van 

leerlingen 

Kindercoaching 

C: interventie gericht op het welbevinden van 

leerlingen 

Groepsbuildende activiteiten o.l.v. bijvoorbeeld 

Simone v Vliet/ Kanjertraining/ Onderwijsadvies 

groep 4 

B: feedback verhogen/ C: interventies gericht 

op welbevinden van leerlingen/ feedback 

Leerling gesprekjes met alle kinderen gericht op 

welbevinden 

Code F: faciliteiten 

Code B: begrijpend leestechnieken  

Talentontwikkeling: aantrekkelijke materialen 

technieklokaal, robotica, Einstein, andere 

begrijpend leesmethode 

F. faciliteiten Gynzy openstellen voor alle leerlingen als extra 

werk en uitdaging 

D. metacognitie en zelfregulerend leren Coaching team op kennis en kunde van het 

stimuleren van executieve functies en vaardigheden 

D. teamreflectie verhogen Aanstellen Teacher Leader om reflectie in leerteams 

te bevorderen en het leren innoveren van het team 

te bevorderen 

C. cultuur Workshops cultuur 
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C. cultuur Workshops techniek en creativiteit 

B. individuele instructie Individuele begeleiding van enkele kinderen die 

vooral via doen leren 

 

Bovenstaande doelen zijn opgesteld voor een periode van twee jaar. Het lukte ook nog enkele 

mensen te benoemen. In de financiële paragraaf wordt nader ingegaan op de inzet van de middelen. 

De eerste resultaten vertaalden zich in 2021 niet direct in betere leeropbrengsten als we naar de 

januaritoetsen in 2022 kijken. De tweede helft van 2021 kenmerkte zich door veel uitval door corona 

en quarantaine. Misschien is de eerste winst wel dat we gelukkig, mede dankzij de mensen die op 

deze middelen zijn benoemd, toch het primaire proces gaande konden houden. In de ‘piek’ van de 

crisis hadden we een dag dat we in 8 groepen vervanging nodig hadden. De winst was: ondanks alles 

konden de kinderen zo gewoon en zo regelmatig mogelijk naar school. Misschien is een tweede 

opbrengst dat de gemiddelde schade per groep beperkt bleef mede dankzij deze mensen.  

Verder blijkt uit de eerste groepsbesprekingen dat kinderen meer instructie, meer begeleiding hebben 

gekregen. Ook zijn de kinderen meer vragen gaan stellen. In groep 4, 6 en 8 speelt daar de 

leerkrachtondersteuner een belangrijke rol in. Dat we het nog niet direct terugzien in stijgende 

resultaten doet niets af van ons inzicht dat deze hulp zondermeer nodig en nuttig was. In het 

komende jaar zal er ook meer teamtraining zijn rondom het aanleren en trainen van executieve 

functies. Verder zal er een herbezinning plaatsvinden nu de mogelijkheid ontstaat de middelen over 

meerdere jaren uit te smeren. De NPO-middelen zijn in die zin nuttig. Wel zijn deze middelen net te 

weinig en niet structureel genoeg om intensiever te innoveren. Het is belangrijk dat de nieuwe 

minister van onderwijs snel helder maakt hoe de opvolging van deze middelen vorm zal krijgen. 

 

Rehobothschool 

Op de Rehobothschool hebben de intern-begeleiders samen met de leerkrachten de 

onderwijsresultaten geanalyseerd tijdens de groepsbesprekingen. Deze bevindingen zijn in het team 

besproken en met de MR.  

 

Nadat we deze besprekingen hebben gehad hebben we als 

MT gesproken over de focus voor onze ondersteunende 

acties. Daarbij ging het vooral om het welbevinden van de 

kinderen. Met name de kinderen met een kwetsbare 

thuissituatie. Deze kinderen hebben in de periodes van 

lockdown ook al extra ondersteuning gekregen en zijn vaker 

op school uitgenodigd.  

 

Verder hebben we gekeken welke ondersteuning bepaalde 

groepen nodig hebben. Daaruit kwam naar voren dat de 

groepen 1 en 2 met name op motorisch vlak wat 

achterstanden hadden. Voor de groepen 3 en 4 lag de 

aandacht meer bij het lezen terwijl voor de groepen 5 t/m 8 

de sociaal emotionele ontwikkeling aandacht vroeg.  
 

 

 

Gym in speellokaal Rehobothschool 
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Vervolgens zijn we met elkaar in gesprek gegaan en zijn we gekomen tot een aantal doelen en 

maatregelen. Hierbij is gebruik gemaakt van de menukaart NPO-middelen: 

 

Interventie vanuit menukaart Activiteit 

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en 

vaardigheden bij te spijkeren 

Leerkrachtondersteuning groep 6 

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en 

vaardigheden bij te spijkeren 

Leerling gesprekjes met alle kinderen 

gericht op welbevinden 

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en 

vaardigheden bij te spijkeren 

Professionalisering van leerkrachten op 

het gebied van schrijfonderwijs. 

C. Sociaal- emotionele en fysieke ontwikkeling van 

leerlingen 

Programma ‘Samen sterk’ o.l.v. 

Simone van Vliet. Dit programma 

wordt aangeboden aan de groepen 5 

t/m 8 en is gericht op het welbevinden 

van kinderen. 

C. Sociaal- emotionele en fysieke ontwikkeling van 

leerlingen 

Workshops musical als onderdeel van 

cultuuronderwijs 

C. Sociaal- emotionele en fysieke ontwikkeling van 

leerlingen 

Sportieve activiteiten met de leerlingen 

bij Outdoor workshops 

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning Klassenverkleining toepassen in de 

onderbouw zodat er meer individuele 

aandacht is voor de leerlingen 

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning Inzet van extra onderwijsassistentie in 

de onder- en middenbouw als 

ondersteuning en hulp aan kinderen. 

F. Faciliteiten en randvoorwaarden 

 

Nieuwe materialen muziek en drama. 

F. Faciliteiten en randvoorwaarden Het openstellen van Gynzy in de 

ondersteuning van het thuisleren.  

 

Deze interventies zijn deels uitgevoerd in 2021 en zullen deels in 2022 en 2023 worden uitgevoerd. 

Uitgangspunt in de gekozen interventies is de visie van de school geweest en de keuze om niet te snel 

te kiezen maar op de langere termijn de ontwikkelingen te monitoren en daarop te anticiperen vanuit 

dit pakket aan (mogelijke) interventies.  

 

Qua opbrengsten hebben we gezien dat de individuele aandacht goed doet bij de leerlingen. We zien 

geen grote schommelingen in de opbrengsten op groepsniveau. Wel zien we bij individuele leerlingen 

dat het baat heeft hen te begeleiden ontwikkelachterstanden.  

 

Op groepsniveau zien we dat de interventies op sociaal-emotioneel vlak vooral baat hebben bij de 

hogere groepen. Daar is in de groepen die de workshops hebben gevolgd een grotere betrokkenheid 

op elkaar te merken. Dankzij de klassenverkleining denken we in de komende jaren een flexibelere 

vorm van lesgeven te bereiken waarbij individuele leerlingen directere en inhoudelijke feedback 

kunnen ontvangen. 
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Een belangrijk doel tijdens de verschillende periodes van schoolsluiting en tijdens de gehele 

coronapandemie is geweest dat er continuïteit was in het onderwijs. Slechts twee keer is er een klas 

voor 1 ochtend naar huis gestuurd omdat er geen personeel was. Deze prestatie heeft ervoor gezorgd 

dat de leerlingen op een stabiele wijze onderwijs konden blijven volgen. 

Schoolkorfbaltoernooi, Rehobothschool en de Bethelschool spelen tegen elkaar 
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Onderwijsresultaten 

Deze rapportage is gebaseerd op het kijken naar referentieniveaus. Hierbij dient te worden opgemerkt 

dat de eindtoets niet werd afgenomen i.v.m. thuisonderwijs door de coronapandemie. 

Schoolnorm 

 

Bethelschool Rehobothschool 

 

 

 

 

 

Toelichting op schoolweging:  

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de schoolweging van een school op basis van de volgende 

kenmerken:  

• - Het opleidingsniveau van de ouders; 

• - Het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school; 

• - Het land van herkomst van de ouders; 

• - De verblijfsduur van de moeder in Nederland; 

• - Of ouders in de schuldsanering zitten. 
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• De horizontale as geeft de schoolweging weer en de verticale as het aantal scholen met deze schoolweging. De 
schoolweging loopt van 20 tot 40. Hoe lager de schoolweging, hoe minder complex de leerlingenpopulatie en hoe 

hoger de resultaten die we van de school mogen verwachten. De frequentieverdeling is redelijk normaal verdeeld. 
Er zijn relatief weinig scholen met een lage schoolweging en relatief weinig scholen met een hoge schoolweging. De 
meeste scholen hebben een schoolweging rond het gemiddelde, dat iets onder 30 ligt.  Zo ook onze scholen. 

Percentage referentieniveaus en schoolweging 

Bethelschool Rehobothschool 
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Percentage IF afgelopen 3 jaar 

Bethelschool Rehobothschool 

 

 

 

 

 

 

Percentage IS/2F afgelopen 3 jaar over drie aandachtsgebieden 

Bethelschool Rehobothschool 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referentieniveaus per schooljaar 

Bethelschool Rehobothschool 
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Referentieniveaus lezen 

Bethelschool Rehobothschool 

 

 

 

 

 

 

Referentieniveaus rekenen 

Bethelschool Rehobothschool 
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Referentieniveaus taalverzorging 

Bethelschool Rehobothschool 

 

 

 

 

 

Conclusie directeur-bestuurders 

Bethelschool Rehobothschool 

Allereerst moet gezegd dat het vervelend is dat de referentieniveaus over 2019-2020 niet goed zijn vast te stellen 

omdat er geen eindtoets is gemaakt. Dat jaar is dus achterwege gelaten. De gegevens zijn dus van drie jaar, over 

een periode van vier jaar. Daarmee is er wel duidelijk wat vast te stellen over de kwaliteit van beide scholen: die is 

in orde. 

Over een periode van vier jaar met drie eindtoetsen is de 

belangrijkste conclusie dat de basiskwaliteit in orde is, dat 

we de inspectienormen halen. We denken dat we echter 

nog een stap kunnen maken, onze eigen streefdoelen 

liggen hoger. Dat zou moeten kunnen. 

 

We concluderen dat 1F, het fundamentele niveau wordt 

gehaald gemiddeld. We willen dar echter nog verder in 

groeien.  We zien echter ook dat we dat aanvankelijk met 

rekenen het moeilijkst vonden om dit te halen. We hadden 

in 2017-2018 een relatief lage score. Dat mag ook, mits we 

over drie jaren gemiddeld goed uitkomen. Dat is het geval. 

Het laatste jaar haalden we zo goed als onze streefdoelen 

Vanuit bovenstaande grafieken blijkt dat we voldoen 

aan de landelijke normen en aan de gekozen 

schoolnormen. We leveren onderwijs naar het niveau 

dat we verwachten. 

 

In vergelijk met scholen met dezelfde weging doen 

we het prima doen. Daarbij is het ook ven belang om 

te kijken wat ons volgende doel is. Er zijn immers nog 

scholen die het beter doen. Onze opdracht ligt in het 

analyseren van de huidige data en bepalen op welke 

terreinen we als team nog kunnen verbeteren. 
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bij rekenen. Als team hebben hieraan bewust en hard 

gewerkt. En met resultaat. 

 

We zien verder dat de schoolweging van beide scholen 

nauwelijks verschilt. We zouden in vergelijk met andere 

scholen met dezelfde weging nog een stap moeten zetten. 

 

Als het gaat om 1S/ 2F zien we dat we de norm van de 

inspectie halen, maar nog niet onze eigen streefnorm. 

Met name in 2017-2018, maar het jaar erop ook nog. En 

afgelopen jaar weten we niet. Als dat hoger is zouden we 

misschien toch net goed uitkomen, maar dat weten we 

niet. Opnieuw: rekenen is hier het grootste aandachtspunt. 

 

Wat leert dit ons? We halen bij de meeste leerlingen het 

fundamentele niveau, maar we missen bij de GT/havo/vwo 

leerlingen een aantal leerlingen die 1S/2F ook zouden 

moeten halen. Het betreft hier dus een middengroep 

leerlingen die net een stapje harder moet leren. Dit 

betekent voor de leerkrachten dat zij niet alleen de 

zwakkere leerlingen moeten ondersteunen met voldoende 

instructie, maar juist ook de kinderen die gemiddeld en 

hoger presteren. 

 

Nieuw is dat het in vergelijk met andere scholen niet op 

Lezen/ Begrijpend lezen vastzit. De prioriteit lag nu bij 

rekenen. We zien nu dat taalverzorging meer aandacht 

vraagt. Taalverzorging heeft vooral te maken met 

interpunctie. Door meer aandacht te besteden aan 

nauwkeurig werken moet dit eenvoudig te verbeteren zijn.  

 

In cursus 2020-2021 zijn hier expliciet acties opgezet en 

ook enkele langer durende processen. 

Ook als we naar het 1S/2F niveau kijken zijn we 

gemiddeld goed uitgekomen. Op het gebied van 

rekenen en taalverzorging kunnen we nog verder 

groeien.  

 

Als we ons doelen willen stellen is het goed ons te 

focussen op de middengroep. Hier valt de winst te 

halen. Met de gekozen interventies vanuit de NPO-

middelen kunnen we hier gericht aan werken in de 

komende jaren.  

Over alle resultaten heen ziende: de teams leveren een prestatie die er zijn mag. Er zijn zeker verbeterpunten en 

daar wordt aan gewerkt. De basiskwaliteit is echter op orde. We mogen er wel bij opmerken: dit ondanks de 

corona-tijden waar we door heengaan. Wel zijn de individuele verschillen tussen kinderen groter geworden. 

Sommige kinderen presteerden juist beter, andere juist minder goed. Dat maakt het geheel complexer voor 

leerkrachten. We zijn trots op de collega’s die met onze kinderen werken. Verder w illen we graag benadrukken dat 

onze scholen veel meer opbrengsten hebben die niet altijd meetbaar maar wel merkbaar zijn. De cognitieve 

resultaten maken dat de inspectie de basiskwaliteit van onze scholen als in orde beschouwt.  

 

 

Voor meer informatie over de onderwijsresultaten van onze scholen verwijzen we u naar 

www.scholenopdekaart.nl. 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Onderzoek 

Doordat we zijn gaan werken in leerteams werken we meer onderzoeksmatig. De professionals 

zoeken dingen uit, zoeken uit wat de literatuur erover zegt en experimenteren in proeftuintjes.  

Deze manier van werken is voor de komende jaren voor ons de weg om te ontwikkelen op een 

grondige wijze, waarbij de talenten van de mensen die voor de groep staan ook ten volle worden 

benut. 

 

Inspectie 

In 2021 hebben we op bestuurlijk en directieniveau tweemaal de inspecteur gesproken over hoe we 

omgaan met thuisonderwijs en hoe we daar invulling gaan gaven. De gesprekken verliepen in prettige 

constructieve sfeer. De inspecteur was content met onze aanpak. 

 

Visitatie 

In het verslagjaar heeft er geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden. 

 

Passend onderwijs 

 

In 2021 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. Het ondersteuningsaanbod wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Waar nodig 

vertaalt zich dit in een aangepast ondersteuningsplan. Berséba is nadrukkelijk bezig om doelen te 

bepalen om te komen tot inclusiever onderwijs. Onze scholen participeren hierin en in de 

schoolplannen worden doelen opgenomen die hieruit voorkomen. Op de Bethelschool is één intern 

begeleider voor tien dagen vrijgesteld om dit terrein beleidsmatig in te vullen. We zien inclusiever 

onderwijs als een doorlopend proces. 
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Bethelschool 

Een nadere verantwoording van de ingezette middelen ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 

Inkomsten  

Berséba €    53.000 

Berséba arrangementen €    26.000 

Indicatief ondersteuningsbudget uit Lumpsum €    57.000 

Totaal € 136.000 

 

Uitgaven  

Interne begeleiding (aansturing zorg, koersbepaling en gespreksleiding) €   55.000 

Remedial Teaching   

22 kinderen uit groep 4 t/m 8 krijgen individueel of groepsgewijs extra spellingsinstructie. 

13 kinderen uit groep 4 t/m 8 krijgen individueel of groepsgewijs extra rekeninstructie. 

10 kinderen krijgen extra instructie voor begrijpend lezen. 

 

€   14.000 

Onderwijsassistentie 

6 kinderen hebben een arrangement. (1 op gedrag, 2 Cluster 2 en 3 didactisch) 

11 kinderen krijgen cognitieve ondersteuning 

4 kinderen krijgen ondersteuning op gedrag 

1 kind krijgt medische ondersteuning 

1 kind krijgt psychische ondersteuning 

1 kind krijgt cluster 2 ondersteuning 

 

Groepsgewijze leesondersteuning 

Algemene cognitieve begeleiding per groep 

 

€   67.000 

Begeleiding verrijkingsgroep door talentbegeleider €   14.000 

Coaching 0,5 uur per groep meer en hoogbegaafde leerlingen. 

(De onderwijsassistent begeleidt de groep, de leerkracht coacht) 

€     7.000 

Ambulante begeleiding €      5.000 

Kosten externe deskundigheid (orthopedagoog en psychologische onderzoeken) €      7.000 

TOTAAL € 169.000 

 

Uit de beide tabellen samen blijkt dat we ongeveer € 33.000, -- op deze deelbegroting aanvullen uit 

de begroting. Daarnaast zetten we een deel van de onderwijsachterstandsmiddelen van gemeente 

Waddinxveen hiervoor in.  
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Rehobothschool 

Inkomsten  

Berséba €     54.723,00 

Berséba arrangementen €             0,00 

Indicatief ondersteuningsbudget uit Lumpsum €     53.000,00 

Totaal € 107.723,00  

 

Uitgaven  

Interne begeleiding (aansturing zorg, beleidsontwikkeling en kwaliteit) €     55.000,00 

Remedial Teaching   

4 kinderen uit groep 7 & 8 krijgen individueel of groepsgewijs extra spellingsinstructie. 

4 kinderen uit groep 7 & 8 krijgen individueel of groepsgewijs extra rekeninstructie. 

€     15.000,00 

Onderwijsassistentie 

1 kind met TOS kreeg ondersteuning en begeleiding 

1 kind met een arrangement kreeg begeleiding.  

17 kinderen kregen cognitieve ondersteuning 

1 kind kreeg ondersteuning op gedrag 

1 kind krijgt cluster 2 ondersteuning 

 

Groepsgewijze leesondersteuning 

€     45.000,00 

Begeleiding Meer- en hoogbegaafdenonderwijs €     19.000,00 

TOTAAL € 134.000,00 

 

Ruim €26.000,00 geven we meer uit aan onderwijsondersteuning. Verder zijn we in het jaar 2021 

gestart met een 0-meting t.a.v. het meer- en hoogbegaafdenonderwijs. Deze meting is gedaan door 

bureau Novilo. Vanuit deze 0-meting is een plan van aanpak opgezet ter verbetering van het meer- en 

hoogbegaafdenonderwijs. Speerpunten zijn daarbij het verwoorden van bestaande interventies in 

beleid en het werken vanuit één gezamenlijke visie.  

 

 

3.2 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. 
 

Op de Rehobothschool zijn in 2021 twee teamleiders gestart met de opleiding 

middenkadermanagement. Deze opleiding is een vereiste om de functie van teamleider te kunnen 

vervullen. Evenzo is er gewerkt aan een nieuw functieboek. Dit functieboek zal in het voorjaar van 

2022 vastgesteld worden. Dit heeft onder andere als gevolg dat er meer inhoudelijk gesprek zal zijn 

over de uitoefening van functies, rollen en taken binnen de teams. 

 

Verder is er op de Bethelschool gestart me het traject om te komen tot een SAM-School. Het 
partnerschap Samen in ontwikkeling (SAM) is een opleidingsschool van ruim zeventig basisscholen en 
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Driestar hogeschool. Maar SAM is ook samen onderzoek doen, samen verder leren en samen staan 
voor kwaliteit.  

 

Toekomstige ontwikkelingen 

Vanuit de beide schoolplannen die de scholen hebben opgesteld komen weer nieuwe ambities voort. 

Deze schoolplannen gaan ertoe leiden dat individuele en teamtrainingen gevolgd gaan worden 

waardoor de kennis en kunde van beide teams gaan toenemen.  

Zaken in het afgelopen jaar met 

personele betekenis 

In 2021 is er in beide teams geïnvesteerd in het samen 

leren en ontwikkelen als team. Dit als onderdeel van 

gespreid leiderschap. De invloed van deze trajecten op  

de teams is 

enorm. Er 

is meer 

betrokkenheid ontstaan 

op de ontwikkeling van 

de onderwijs- en organisatieontwikkeling op beide 

scholen. Op deze manier is er gewerkt aan een 

professionele organisatie op beide scholen. 

 

Uitkeringen na ontslag 

Er zijn in 2021 geen uitkeringen betaald als gevolg van 

ontslag. 

 

Aanpak werkdruk 

Op beide scholen zijn werkdrukcommissies 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.  

 

Op de Rehobothschool is gebruik gemaakt van een vakleerkracht gym en een conciërge. Met de inzet 

van deze twee medewerkers is er een vermindering van werklast gerealiseerd. 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 ook 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 

Gang Bethelschool 

Personeelskamer Rehobothschool 
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leerteammomenten. Tenslotte besteden we veel zorg aan de jaarplanning om piekmomenten zoveel 

mogelijk te vermijden en waar mogelijk te spreiden. 

 

Op de Bethelschool worden deze middelen indicatief als volgt ingezet: 

 

Gymdocent 32.000 

Groepsbesprekingen 3.600 

9 dagen IB extra ( 3 pp) 5.000 

20 dagen Teamleiders 9.000 

RT extra 1 uur 2.250 

Werkgeluksdagen 13.000 

Extra onderwijsassistentie 3.900 

Administratieve ondersteuning 1.250 

  

Totaal 70.000 

 

 

Op de Rehobothschool worden de werkdrukmiddelen indicatief als volgt ingezet: 

 

Gymdocent 30.000 

Conciërge 31.000 

  

Totaal 61.000 

 

     

Strategisch personeelsbeleid 

Als we kijken naar de maatschappelijke ontwikkelingen dan zijn er veel zaken waar je zorgen over 

gemaakt kunnen worden. Onderwijs is juist tijdens de Coronapandemie gezien als een cruciaal 

beroep. Echter blijft het lerarentekort binnen het PO een moeilijk dossier. De krapte die overal op de 

arbeidsmarkt heerst, heeft ook invloed binnen het onderwijs op onze scholen. Daarom zijn we in 2021 

een samenwerking aangegaan met SAM-scholen en zijn we gaan samenwerken met Klaswijs. 

Zodoende werken we aan het opleiden van nieuwe personeelsleden voor de toekomst en garanderen 

we ook inzet van invalleerkrachten wanneer dat nodig is. 

Het invulling geven aan het behoud en doorgeven van expertise is in mindere mate een 

aandachtspunt geweest. Tijdens de gezamenlijke MT-vergaderingen is hierover wel gesproken en zijn 

mogelijkheden besproken om de samenwerking tussen de (leer)teams te bevorderen in de toekomst.  
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3.3 Huisvesting en facilitair  
 

Doelen en resultaten 

 

Het schoolgebouw van de Bethelschool werd begin 2021 in gebruik genomen. Weliswaar zonder 

kinderen, het jaar startte met een lockdown, en dus met thuisonderwijs. De ICT-faciliteiten in het 

nieuwe gebouw maakten dat we de kinderen goed instructie konden geven via teams en dat via 

Onlineklas we een mooi en gestructureerd aanbod thuis 

konden aanbieden. We zagen digitaal alle kinderen. 

 

 

Ondertussen werd de Rehobothschool verbouwd. 

Aanvankelijk werd het oude Dick Bruna-gebouw opgeknapt 

en in mei verhuisden de groepen uit het Rehoboth-gebouw 

naar dit schoolgebouw. Ook KDV IJgenweis kreeg daarin 

een plekje met een BSO. 

 

Eind oktober is de totale verbouwing, inclusief de nieuwe 

verbindingsgang tussen beide gebouwen opgeleverd. De kinderen kwamen allemaal in hun eigen 

lokaal en ook de groepen in de dependance aan de Mauritslaan kwamen weer terug in het gebouw.  

 

Vanwege de corona-omstandigheden kon het nieuwe 

schoolgebouw nog niet worden geopend, dat zal nu 

plaatsvinden op 7 april 2022. Ook het schoolplein kreeg 

een nieuwe inrichting: een veilig kleuterplein, beschut 

tussen beide gebouwen en een groot plein voor de oudere 

kinderen.  

 

We zijn dankbaar dat we al onze kinderen in frisse 

eigentijdse gebouwen kunnen lesgeven. De Bethelschool is 

inmiddels op capaciteit, in de Rehobothschool zijn er nog 

twee lokalen die in de toekomst de verwachte leerling groei 

kunnen opvangen. 

 

Beide scholen hebben in 2021 een nieuw meerjaren-onderhoudsplanning laten opstellen zodat daar in 

en komende jaren op begroot kan worden.  

 

Voor beide scholen geldt dat we nu samenwerken met BSO IJgenweis. Een partij die qua identiteit 

dicht bij onze scholen staat. IJgenweis levert zowel naschoolse opvang als een peuterspeelzaal in 

beide scholen. Dit maakt onze scholen toekomstbestendig.  

 

 

 

 

 

Aula Bethelschool 

Voorkant Rehobothschool met verbindingsgang 
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Toekomstige ontwikkelingen 

Op 7 april 2022 jl. rondde de gemeente alle plannen van het Integraal Huisvestingsplan 2016 af met 

de opening van de Rehobothschool. Onze inzet zal zijn om in het volgende Integraal Huisvestingsplan 

In te zetten op een volgende duurzaamheidsslag van onze gebouwen. Kunnen we Bijna-Energie-

Neutraal worden? Triangel groeit en aan de Noordkade gaat in de nabije toekomst gebouwd worden.  

 

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen 

In de beide gebouwen is Luchtklasse B behaald. De Rehobothschool heeft reeds zonnepanelen, de 

Bethelschool nog niet. Bij de Rehobothschool moet nog een isolatie-slag worden gemaakt. We zijn 

hierin mede afhankelijk van de ambities van gemeente Waddinxveen. Bij de Bethelschool ligt voor de 

hand om zonnepanelen aan te brengen op het dak boven de open ruimte en mogelijk het gebouw te 

voorzien van een warmtepomp. De koeling van het gebouw via de vloer is een wens waaraan 

gerekend gaat worden. 

 

Duurzaamheid uit zich ook in de kleine dingen. Afvalstromen scheiden, PMD tot een minimum 

beperken. Op onze scholen wordt gestopt met het gebruik van werpwerpplastic. 

 

Bij het aangaan van nieuwe contracten worden duurzaamheidsaspecten vast onderdeel van gesprek.  
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3.4 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 ernaar 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 één op 

één zijn uit te geven. In het verslagjaar is er vooral geld uit de reserve toegevoegd aan het 

bouwbudget van de Rehobothschool voor exploitatie-verlagende duurzaamheidsmaatregelen.  

Veel van de NPO-middelen konden we inzetten aan klassenverkleining en extra ondersteuning. 

Aanvankelijk werden deze middelen beschikbaar gesteld om in twee jaar uit te geven. Inmiddels is 

helder dat we er vijf jaar over mogen doen. In 2021 is daarom een bestemmingsreserve NPO 

aangemaakt waardoor deze middelen in de komende jaren goed kunnen worden ingezet. 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

De Bethelschool heeft geen ruimte meer over. We merken dat elke 

ruimte maximaal benut is. Met name de ruimten die nodig zijn bij 

begeleiding zijn elke dag volledig bezet. Handvaardigheid geven we 

in een lokaal in het oude gebouw. Als het leerlingaantal verder groeit 

dan zal het spannend zijn of het gebouw groot genoeg is. De 

Rehobothschool verwacht een grote groei nog uit de nieuwbouwwijk 

Triangel. Er zijn nog voldoende lokalen beschikbaar. Spannend zal 

wel zijn hoe de meerjaren-onderhoudsbegroting van het nieuwe 

grote gebouw zal gaan uitpakken. 

 

In algemene zin zien we dat de NPO-middelen bijdragen aan het 

beperken van achterstanden. Het is echter tijdelijk geld. Als deze 

middelen een structureel karakter zouden krijgen, dan is het nog 

niet voldoende om tot diepere onderwijsinnovatie te komen. 

Investeringsbeleid 

Hoe is het investeringsbeleid vormgegeven? Geef een beknopte toelichting op het 

besluitvormingsproces ten aanzien van investeringen/totstandkoming van investeringsplannen. 

Treasury 

In 2021 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn 

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

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

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

voorgedaan. 

 

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

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

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

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

Bethelschool werkt in de tuin 



36 
 
 

 

 

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. 

 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

 

Bethelschool 

Eerder in dit jaarverslag is reeds ingegaan op de doelen die we met de NPO-middelen willen bereiken. 

Hieronder globaal de inzet van de middelen zoals deze in 2021 plaatsvond. 

 

Opl. Richting menukaart Activiteit 2021 

E: extra onderwijsassistentie Ondersteuning en hulp aan kinderen 12.000 

B: individuele instructie, instructie aan kleine 

groepen, meer feedback, directe instructie 

Leerkrachtondersteuning groep 4 en 

6 en 8 

14.000 

C: interventie gericht op het welbevinden van 

leerlingen 

Kindercoaching 4000 

C: interventie gericht op het welbevinden van 

leerlingen 

Groepsbuildende activiteiten o.l.v. 

bijvoorbeeld Simone v Vliet/ 

Kanjertraining/ Onderwijsadvies 

groep 4 

1000 

B: feedback verhogen/ C: interventies gericht 

op welbevinden van leerlingen/ feedback 

Leerling gesprekjes met alle kinderen 

gericht op welbevinden 

4000 

D. teamreflectie verhogen Aanstellen Teacher Leader om 

reflectie in leerteams te bevorderen 

en het leren innoveren van het team 

te bevorderen 

3000 

C. cultuur Workshops cultuur 3000 

C. cultuur Workshops techniek en creativiteit 7000 

 

Rehobothschool 

 

Interventie vanuit menukaart Activiteit 2021 

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis 

en vaardigheden bij te spijkeren 

Leerkrachtondersteuning groep 6 6000 

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis 

en vaardigheden bij te spijkeren 

Leerling gesprekjes met alle kinderen 

gericht op welbevinden 

3000 

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis 

en vaardigheden bij te spijkeren 

Professionalisering van leerkrachten 

op het gebied van schrijfonderwijs. 

1000 

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis 

en vaardigheden bij te spijkeren 

Individuele instructie en inzet 

Chromebooks 

5000 

C. Sociaal- emotionele en fysieke ontwikkeling 

van leerlingen 

Programma ‘Samen sterk’ o.l.v. 

Simone van Vliet. Dit programma 

wordt aangeboden aan de groepen 5 

4600 
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t/m 8 en is gericht op het 

welbevinden van kinderen. 

C. Sociaal- emotionele en fysieke ontwikkeling 

van leerlingen 

Workshops musical als onderdeel van 

cultuuronderwijs 

2000 

C. Sociaal- emotionele en fysieke ontwikkeling 

van leerlingen 

Sportieve activiteiten met de 

leerlingen bij Outdoor workshops 

6000 

E. (Extra) inzet van personeel en 

ondersteuning 

Klassenverkleining toepassen in de 

onderbouw zodat er meer individuele 

aandacht is voor de leerlingen 

50000 

E. (Extra) inzet van personeel en 

ondersteuning 

Inzet van extra onderwijsassistentie 

in de onder- en middenbouw als 

ondersteuning en hulp aan kinderen. 

10000 

F. Faciliteiten en randvoorwaarden 

 

Nieuwe materialen muziek en drama. 8000 

F. Faciliteiten en randvoorwaarden Het openstellen van Gynzy in de 

ondersteuning van het thuisleren.  

1000 

 

Allocatie middelen (niet voor éénpitters) 

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 directeur-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. Met 

name onverwachte zaken die niet zozeer aan het beleid 

van de school zijn toe te schrijven, kunnen hiermee 

worden opgevangen. In 2020 is bijvoorbeeld besloten 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). Dit besluit werd in 

2021 gerealiseerd voor de Rehobothschool.  

 

Onderwijsachterstandenmiddelen 

Voor onze scholen geldt dat er geen rijksmiddelen voor onderwijsachterstanden worden ontvangen. 

De Bethelschool ontving wel een bedrag van gemeente Waddinxveen voor het bestrijden van 

onderwijsachterstanden. Van deze middelen worden de taal- en rekencoördinator ingezet, krijgen 

kinderen meer remedial teaching en is er begeleidingstijd voor meer- en hoogbegaafden. 

 

Oud en jong lezen samen op de Rehobothschool 
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Verantwoording besteding prestatiebox 

In het afgelopen jaar hebben beide scholen zich intensief beziggehouden met opbrengstgericht 

werken. In overleg met team en teamleiders heeft de directie enkele jaren geleden streefwaardes 

vastgesteld voor Taal, Rekenen, Spelling en Begrijpend lezen. De leerkrachten hebben op grond 

hiervan streefdoelen vastgesteld voor hun specifieke groep, rekening houdend met de 

voorgeschiedenis van hun groep. Op basis hiervan werden aan het begin van het jaar de 

groepsplannen geschreven. De groepsplannen worden geschreven op drie niveaus: een basisniveau, 

een plus-niveau voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben en een derde plan dat zich richt op 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Na de toetsen in januari is geëvalueerd of de 

gestelde doelen behaald zijn en werden de groepsplannen geëvalueerd en bijgesteld. In het 

verslagjaar is het hanteren van de referentieniveau’s als manier om te beoordelen of resultaten goed 

zijn, gecontinueerd. Het doel is om vooraf het onderwijsaanbod af te stemmen op de 

onderwijsbehoefte van de leerlingen, door de behaalde resultaten in voorgaande jaren te koppelen 

aan het benodigde aanbod in de daaropvolgende periode. Niet meer curatief, maar preventief 

handelen is daarbij het uitgangspunt. Het enkele jaren geleden geschreven beleidsplan voor meer –en 

hoogbegaafde leerlingen is in het afgelopen jaar verder tot uitvoering gekomen. Beide scholen bieden 

een uitgebreid aanbod voor meer –en hoogbegaafde leerlingen. Materialen zijn in ruime mate 

aanwezig, zodat deze kinderen op maat extra uitdaging aangeboden krijgen. Meer- en hoogbegaafde 

leerlingen krijgen extra begeleiding door zowel betaalde als onbetaalde begeleiders. Er is een 

verrijkingsgroep in de school aanwezig.   

 

De opbrengsten van het onderwijs worden via het onderwijskundig jaarverslag gepresenteerd aan de 

ouders en openbaar gemaakt via de internetsites van de beide scholen. De resultaten van beide 

scholen zijn zowel voor wat de tussenopbrengsten als voor wat de eindopbrengsten betreft goed. 

Jaarlijks wordt op beide scholen het professionaliseringsplan opgesteld, waarin op teamniveau de 

professionaliseringsactiviteiten worden beschreven. Ook opleidingen en cursussen van individuele 

teamleden worden hierin beschreven. Jaarlijks wordt een budget vastgesteld voor 

professionaliseringsactiviteiten. Dit professionaliseringsplan vormt onderdeel van het jaarplan en 

wordt jaarlijks geëvalueerd in het eerder genoemde onderwijskundig jaarverslag. 

De spreiding van verantwoordelijkheden binnen de scholen is vormgegeven door het aanstellen van 

teamleiders en specialisten op divers gebied, zoals taal, rekenen, begaafdheid, cultuur etc. Op deze 

manier wordt de kwetsbaarheid van de leiding van de scholen verkleind en ontstaat er gemakkelijker 

draagvlak voor genomen besluiten. Er is nadrukkelijk geïnvesteerd in professionalisering van deze 

coördinatoren. 

De reken en taalcoöridnatoren leveren een substantiële bijdrage aan de kwaliteit van de hoofdvakken. 

Er is input geweest op de rekeninstructie en het gebruik van het Ernstig Reken-Wiskundeproblemen 

en Dyscallie (ERWD) -protocol is gecontinueerd.  
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3.5 Continuïteitsparagraaf  
De volgende onderdelen uit de continuïteitsparagraaf zijn opgenomen in de verantwoording op het 

financieel beleid: 

 

• Prognose voor medewerkers en leerlingen in hoofdstuk 3.2  

• Meerjarenbegroting in hoofdstuk 3.2 

• De rapportage van het toezichthoudend orgaan is opgenomen in het verslag intern toezicht 

 

Intern risicobeheersingssysteem 

Bij elk kwartaal ontvangen de directeur-bestuurders een financiële kwartaalrapportage, verzorgd door 

het VGS. Dankzij maandelijkse dasboarding zijn eventuele financiële risico’s vrij snel helder. De 

toezichthouder wordt van tegenvallers en grote fluctuaties middels een voortgangsrapportage op de 

hoogte gehouden. Ook neemt de toezichthouder kennis van de kwartaalrapportages.  

In de praktijk is er dus goed zicht op de uitgaven. Daarnaast wordt eens per vier jaar een 

risicoanalyse gemaakt aan de hand van het vermogen en aan de hand van het personeelsbestand. 

Risico en risicoscenario’s worden gekwalificeerd en gekwantificeerd. In 2022 zal deze analyse opnieuw 

worden gemaakt. 

 

Belangrijke risico’s 

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

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 Sporten op het plein van de Bethelschool 
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4. Verantwoording financiën  
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur. Het geeft de 

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

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

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

bestuur aan bod. 

 

4.1 Staat van baten en lasten 
   

Realisatie 2020 
 

Realisatie 2021  Begroting 2021  
 

  
x € 1.000 

 
x € 1.000  x € 1.000  Verschil 

Baten 
 

 

 
      

Rijksbijdragen 

 

                3.074  

 

                3.518                   3.232             286  

Overige overheidsbijdragen 
 

                     -    
 

                     20                        -                 20  

Overige baten 
 

                     46  
 

                     89                        27               62  

Totaal baten 
 

                3.120  
 

                3.627                   3.259             368  

 

 
 

 
      

Lasten 
 

 
 

      

Personele lasten 
 

                2.610  
 

                2.801                   2.689             112  

Afschrijvingen 
 

                   122  
 

                   164                      115               49  

Huisvestingslasten 
 

                   213  
 

                   222                      221                 -  

Leermiddelen 
 

                   148  
 

                   163                      141               22  

Overige instellingslasten 
 

                   130  
 

                   169                        99               71  

Totaal lasten 
 

                3.223  
 

                3.519                   3.265             254  

 

 
 

 
      

Saldo baten en lasten 

 
                  -103  

 
                   108                        -6             114  

 

 
 

 
      

Saldo fin. baten en lasten 
 

                     -    
 

                     -1                        -                  -1  

 

 
  

 
        

Nettoresultaat 
 

                 -103  
 

                  107                        -6             113  

 

 
 

 
     

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

Hieronder is de verdeling van het totale resultaat weergegeven. 
 

         

  Realisatie 2020  Realisatie 2021  Begroting 2021  Verschil 

Bethelschool                -60.052                 84.469                      249         84.220  

Rehobothschool                -31.704                   1.890                  -6.181           8.071  

Stichting Beheer                    -372                   7.322                        -             7.322  

Schoolfonds Bethel                 -8.499                 17.391                        -           17.391  

Schoolfonds Rehoboth                  3.899                   6.111                        -             6.111  

Vereniging                 -6.180                -10.233                        -          -10.233  

Totaal            -102.907              106.951                 -5.932      112.883  

 

Algemeen 

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

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

van het jaar was al bekend dat er een nieuwe cao moest komen. De oude cao liep tot 1 november 2020 

en was reeds verlengd tot en met eind 2020. In de bekostiging was er reeds rekening mee gehouden 
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dat hieruit een gedeelte van de verwachte salarisverhoging kon worden betaald. Het heeft echter tot 

en met 2 november 2021 geduurd voordat de cao voor 2021 uiteindelijk is vastgesteld. Het beeld in de 

monitoring werd daardoor vertekend aangezien de loonkosten steeds achterliepen op de bekostiging.  

 

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

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

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

klas’. Hier is door de scholen gebruik van gemaakt. Het totaalbedrag bedroeg bijna 34.000 euro. Al 

eerder waren er subsidies mogelijk voor inhaalprogramma’s buiten schooltijd.    

 

Het verschil in realisatie 2021 ten opzichte van 2020 kent 

verschillende oorzaken. De baten laten, naast afwijkingen 

vanwege leerlingaantallen en ontwikkeling van de compensatie 

voor de leeftijdsontwikkeling van het personeel, hogere 

ontvangsten zien vanwege genoemde subsidies, extra 

groeibekostiging en de NPO-bijdragen die vanaf augustus 

worden ontvangen. In 2020 was er sprake van extra loonkosten, 

waarvoor de compensatie reeds in 2019 was ontvangen. Dit kon 

vanwege de regelgeving niet worden gematcht. Hierdoor is wel 

een belangrijke vertekening in 2020 zichtbaar. In 2021 is deze 

matching door tijdigheid van de cao wel mogelijk. De verhoging 

van de salariskosten heeft gezorgd voor een forse indexatie.  

 

Wat betreft het verschil tussen de realisatie en begroting 2021; 

ook hierbij spelen de extra baten een grote rol. De NPO-baten 

zorgen, evenals de subsidie ‘Extra hulp voor de klas’, ook voor 

meer kosten. In de begroting wordt ervan uitgegaan dat 

gestegen loonkosten en gestegen pensioenpremies worden 

gecompenseerd in de indexatie van de bekostiging. De loonkosten laten als gevolg hiervan een 

substantiële overschrijding zien.  

 

Nadere toelichting 

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

categorie ten opzichte van de begroting. 

 

De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa 286.000 euro. Dit is voor 76.500 euro toe te 

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

baten (701 euro per leerling vanaf augustus) zorgen voor 161.000 euro aan extra baten. 34.000 euro 

wordt verklaard door de subsidie ‘Extra hulp voor de klas’. Daarnaast wijkt de bijdrage Passend 

onderwijs 10.500 euro af vanwege een extra uitkering van het samenwerkingsverband, welke in 

december is ontvangen. Ook de zorgarrangementen komen 4.000 euro hoger uit.  

 

Vanuit de gemeente is door de Bethelschool ruim 20.000 euro ontvangen voor onderwijsachterstanden.  

 

De overige baten komen 62.000 hoger uit dan begroot. De overige baten van de scholen komen bijna 

13.000 euro lager uit door lagere huurinkomsten. Daar staat tegenover dat door de vereniging, de 

Kleuters Rehobothschool op hun nieuwe plein 
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stichting beheer en de schoolfondsen niet-begrote baten zijn ontvangen. Voor de vereniging gaat het 

om bijna 2.000 euro in de vorm van ledencontributies. De inkomsten van de stichting beheer bestaan 

uit huurinkomsten van de schoolwoning van ruim 8.000 euro. De inkomsten van de schoolfondsen 

bestaan uit ouderbijdragen, opbrengsten overblijven en bijdragen voor de schoolreis en het afscheid 

van groep 8. De totale baten zijn 65.000 euro.  

 

De personele lasten komen op totaalniveau 112.000 euro hoger uit dan begroot. Voor 86.000 euro heeft 

dit betrekking op de loonkosten en voor 26.000 euro op de overige personele lasten. De overschrijding 

van deze kosten kennen de volgende verklaringen:  

o Voor circa 90.000 euro wordt dit verklaard vanwege de cao-wijziging. Deze is in november 

vastgesteld en met terugwerkende kracht is er een verhoging van het salaris uitbetaald;  

o De inzet onderwijzend personeel is circa 0,2 fte hoger dan begroot. Ook bij de inzet 

onderwijsondersteunend personeel is een overschrijding te zien van 1,05 fte. In totaal betekent 

dit circa 75.000 euro aan extra loonkosten; 

o De vervangingsinzet komt ook 0,1 fte hoger uit. Het gaat hierbij om een bedrag van 5.500 euro;  

o Er is totaal voor 84.500 euro aan uitkeringen ontvangen, wat de overschrijding op de loonkosten 

deels compenseert; 

o De overschrijding van 26.000 euro op de overige personele lasten is voor het grootste deel 

veroorzaakt door een overschrijding van het budget voor (na)scholing (o.a. kosten tweedaagse, 

cursus middenmanagement, Kanjertraining). Deze komen ruim 21.000 euro hoger uit. Ook 

heeft een niet-begrote dotatie plaatsgevonden aan de personele voorzieningen.  
 

De afschrijvingen zijn 49.000 euro hoger dan begroot. Dit is met name veroorzaakt door diverse 

afboekingen bij de Rehobothschool vanwege de vernieuwbouw. Daarnaast zijn afschrijvingslasten voor 

de vereniging en de stichting beheer te zien (samen 5.000 euro), die niet waren begroot.  

 

De huisvestingslasten zijn conform begroting gerealiseerd. Wel zijn wat verschuivingen te zien tussen 

de verschillende onderliggende posten. Zo komen de huurkosten fors lager uit, waar onder meer hogere 

energielasten tegenover staan.  

 

Bij de leermiddelen is een overschrijding zichtbaar van circa 22.000 euro. Dit is toe te schrijven aan een 

overschrijding op de kosten voor het onderwijsleerpakket van 9.000 euro, 1.500 euro hogere 

computerkosten, 7.000 euro meer kopieerkosten en circa 4.500 euro meer overige lasten.  

 

De overige instellingslasten laten een overschrijding zien van 71.000 euro, wat voor 22.000 euro wordt 

verklaard door hogere lasten voor de scholen, onder meer door kosten voor de schoolreis en hogere 

kosten voor inventaris en apparatuur. Daarnaast zijn de overige lasten (7.000 euro) van de vereniging 

hierin verwerkt. Deze waren niet begroot en bestaan onder meer uit afschrijvingslasten en de aanschaf 

van piano’s. De kosten van de stichting beheer zijn ruim 1.000 euro. Ook deze waren niet begroot. Dit 

geldt ook voor de lasten van de schoolfondsen. Deze bedragen 41.000 euro en bestaan voornamelijk 

uit kosten voor de schoolreis en voor overblijven.  

 

Er is ruim 1.000 euro aan rentelasten en bankkosten gerealiseerd. Er was geen bedrag begroot.   
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4.2 Balans 
Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren. 

 

ACTIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2020  Ultimo 2019 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Materiële vaste activa            1.583             1.038                494  

Totaal vaste activa           1.583            1.038               494  

       

Vorderingen  
             285  

 
             728  

 
             342  

Liquide middelen               390             1.146             1.213  

Totaal vlottende activa              675            1.875            1.555  

       
Totaal activa            2.257             2.913             2.049  

       
PASSIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2020  Ultimo 2019 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Algemene reserve               915             1.075             1.213  

Bestemmingsreserves publiek               385                139                 92  

Bestemmingsreserves privaat               336                321                348  

Bestemmingsfonds privaat                55                 49                 33  

Eigen vermogen           1.691            1.584            1.687  

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen               172                110                 48  

Langlopende schulden                 -                  172                  -    

Kortlopende schulden               395             1.219                314  

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva            2.257             3.085             2.049  

 

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

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

 

In 2021 is er voor 708.885 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot was een bedrag van 

266.000 euro. Er is in 2021 een bedrag van 39.638 gedesinvesteerd en 124.815 euro afgeschreven, 

waardoor de boekwaarde van de activa is gestegen. De gerealiseerde investeringen hebben betrekking 

op de volgende categorieën: 

 

Inventaris en apparatuur 258.726 euro 

Overige materiële vaste activa 215.055 euro 

Gebouwen en terreinen 152.866 euro 

ICT 77.242 euro 

Leermiddelen 4.996 euro 

Totaal 708.885 euro 

 

Het grootste deel van de investeringen heeft betrekking op de vernieuwbouw van de Rehobothschool. 

De investeringen binnen het inventaris en apparatuur worden voor een groot deel veroorzaakt door de 
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aanschaf van wandkasten, een pantry, leerling sets, keukenblokken, inrichting van de kantoren, kasten, 

een geluidsinstallatie, een kopieermachine en ander meubilair. Aan overige materiële vaste activa zijn 

investeringen zichtbaar in het nieuwe schoolplein, zonwering, raamfolie, een kleuterberging en een 

nieuw camerasysteem. De investering met betrekking tot gebouwen en terreinen bestaat uit een eigen 

bijdrage in verband met duurzaamheidsinvesteringen. De ICT-investeringen hebben betrekking op de 

aanschaf van laptops, Chromebooks, digiborden en andere hardware. De leermiddelen bestaan onder 

meer uit de aanschaf van Namen en feiten, divers leermateriaal en houten speelgoed.  

 

De reserves zijn met circa 107.000 euro gestegen, wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. 

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

reserves. Er is onder de publieke reserves voor beide scholen een bestemmingsreserve NPO opgenomen 

evenals een normale bestemmingsreserve. Onder de private reserves is naast een algemene reserve 

ook een bestemmingsreserve voor de Bethelschool te zien en een reserve voor de stichting beheer.  

 

De voorzieningen zijn met 62.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 55.000 euro 

gedoteerd (school en woning) en bijna 5.000 euro onttrokken (nieuwe CV-pomp en update meerjaren-

onderhoudsplannen). Daarnaast is er op basis van het personeelsbestand rekening gehouden met vast 

bedrag per fte, waardoor de voorziening jubileumuitkering een hogere stand laat zien (circa 5.500 euro). 

Tevens is ruim 6.000 euro gedoteerd aan de voorziening voor ouderschapsverlof.  

 

 

Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 

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

verwachte leerlingaantallen in de komende jaren.  

 

Teldatum per 1 oktober 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Onderbouw totaal 303 303 300 299 285 282 
Bovenbouw totaal 248 259 281 284 301 303 

Totaal 551 562 581 583 586 585 

 

 

 

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 relatief stabiel leerlingaantal.  
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4.4 FTE 
 

Functiecategorie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Directie 2,00 2,00 1,96 1,90 1,90 1,90 

Leerkracht 26,25 28,31 30,60 31,47 29,19 28,61 

Onderwijsondersteunend personeel 5,30 6,09 7,32 6,71 6,36 6,36 
Vervanging eigen rekening 0,77 1,16 1,05 1,05 1,05 1,05 
Totaal 34,32 37,56 40,93 41,13 38,50 37,92 

 

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

jaren. In 2021 is een forse stijging van de personele inzet te zien ten opzichte van 2020. Dit is terug te 

zien in een hogere inzet leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en een hogere 

vervangingsinzet. Een deel hiervan is te verklaren door de extra baten in het kader van het NPO en de 

ontvangen subsidies. Een deel is het gevolg van de gestegen leerlingaantallen. Ook in 2022 en 2023 

wordt een hogere inzet verwacht. Vanaf 2024 is een lagere inzet te zien, omdat de extra baten dan 

wegvallen als gevolg van het beëindigen van het Nationaal Programma Onderwijs.  

 

4.5 Staat van baten en lasten  
   

Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   
2021  2022  2023  2024   

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

Baten         
Rijksbijdragen              3.518               3.595                   3.561               3.450  

Overige overheidsbijdragen                   20                    20                        12                    -    

Overige baten                   89                    37                        37                    37  

Totaal baten              3.627               3.653                   3.609               3.488  

  
       

Lasten  
       

Personele lasten              2.801               2.991                   3.021               2.940  

Afschrijvingen                 164                  118                      115                  109  

Huisvestingslasten                 222                  264                      264                  264  

Leermiddelen                 163                  179                      155                  147  

Overige instellingslasten                 169                  114                      105                  105  

Totaal lasten              3.519               3.665                   3.660               3.564  

  
       

Saldo baten en lasten                108                  -12                      -51                  -76  

  
       

Saldo fin. baten en lasten                    -1                    -                          -                      -    

  
       

Nettoresultaat                 107                   -12                       -51                   -76  

 

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

jaren negatieve resultaten zien. In de begroting van 2022 is een afboeking van een vordering op het 

ministerie van OCW verwerkt, wat de belangrijkste reden voor het negatieve resultaat is. Deze afboeking 

wordt verwacht vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging per 1-1-2023. 
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Er zal van jaar tot jaar nader bepaald worden of de omvang van de huidig gepresenteerde resultaten 

acceptabel en gewenst is. Afhankelijk van die uitkomst zal elke begrotingsronde bekeken worden wat 

de mogelijkheden zijn binnen de kaders van onder andere de kengetallen.  

 

4.6 Balans  
 

ACTIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2022  Ultimo 2023  Ultimo 2024 

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

         
Immateriële vaste activa                 -                    -                    -                    -    

Materiële vaste activa            1.583             1.079             1.004                935  

Financiële vaste activa                 -                    -                    -                    -    

Totaal vaste activa           1.583            1.079            1.004               935  

         
Vorderingen               285                  -                    -                    -    

Liquide middelen               390             1.685             1.809             1.902  

Totaal vlottende activa              675            1.685            1.809            1.902  

         
Totaal activa           2.257            2.763            2.813            2.836  

         
         

PASSIVA  Ultimo 2021  Ultimo 2022  Ultimo 2023  Ultimo 2024 

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

         
Algemene reserve               915             1.075             1.028                955  

Best. reserve publiek               385                139                139                139  

Best. reserve privaat               391                346                342                338  

Eigen vermogen           1.691            1.559            1.508            1.432  

  
       

Voorzieningen               172                249                349                449  

Langlopende schulden                 -                  172                172                172  

Kortlopende schulden               395                784                784                784  

  
       

Totaal passiva           2.257            2.763            2.813            2.836  

 

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

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

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

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

 

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

van huisvesting plaatsgevonden. Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa de 

komende jaren af zullen nemen. Na 2022 is er gebruik gemaakt van stelposten om de kengetallen niet 

te veel te vertekenen. De belangrijkste investeringen voor de komende jaren zijn; methodes Begrijpend 

lezen, Taal, Rekenen en Aardrijkskunde, materialen talentonwikkeling en Chromebooks.  

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

voorziening groot onderhoud laat een stijgend verloop zien door de beperkte onttrekkingen de komende 

jaren, vanwege de recente vernieuwbouw van beide schoolgebouwen.  

 

Zoals reeds eerder benoemd dient de vordering op OCW vanaf 31-12-2022 te vervallen. Dit effect is 

zichtbaar onder de vorderingen.  
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Financiële positie 
4.7 Kengetallen 
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële 

gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2020 en 2021, worden tevens 

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

organisatie hanteert gedeeltelijk school specifieke normen welken mede worden meegenomen in de 

toelichting.  

 

Kengetal Signaal 2020 2021 2022 2023 2024 

Solvabiliteit < 0,3 0,51 0,75 0,56 0,54 0,50 

Weerstandsvermogen inspectie < 5% 50,76% 46,62% 42,68% 41,78% 41,06% 

Liquiditeit 1,5 1,54 1,71 2,15 2,31 2,43 

Rentabiliteit - -3,30% 2,95% -0,34% -1,41% -2,19% 

Signaleringswaarde (t.o.v. publiek vermogen) <1 1,19 0,84 1,08 1,11 1,11 

 

De norm geeft de grenzen aan waarbij de inspectie het gesprek aan zou willen gaan. In de praktijk 

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

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

 

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

lange als op de korte termijn. Bij een waarde die hoger ligt dan 0,5 is er meer eigen vermogen dan 

vreemd vermogen. Zoals zichtbaar ligt de verwachte solvabiliteit hier ruim boven.  

 

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

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

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

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

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

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

 

Kengetal Norm 2020 2021 2022 2023 2024 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) - 17,75% 3,08% 13,35% 14,17% 14,41% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15% 14,57% -0,43% 11,04% 11,83% 11,98% 

 

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

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

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

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

 

De rentabiliteit laat een stijging zien ten opzichte van 2020 en komt ruim boven nul uit. De rentabiliteit 

is in een ideale situatie nul. Hierbij zijn de totale baten gelijk aan de totale lasten. Uiteraard kunnen er 

redenen zijn om hiervan af te wijken. Een negatieve rentabiliteit hoeft geen probleem te zijn als de 

buffers daar hoog genoeg voor zijn. De inspectie laat de beoordeling van de rentabiliteit ook afhangen 

van de financiële positie.  
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De signaleringswaarde is geïntroduceerd om mogelijk bovenmatig vermogen aan te tonen. Indien de 

waarde boven de 1 ligt kan dit duiden op het aanhouden van te veel vermogen. Onze vereniging houdt 

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

buffer aan, zoals gemeld bij het weerstandsvermogen. Deze buffer bestaat uit een inschatting wat nodig 

is aan vermogen om de continuïteit van de organisatie niet in gevaar te brengen. Naast deze buffer 

wordt er vermogen aangehouden voor de volgende doeleinden: 

 

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

betaalpatroon van de bekostiging. Door de toekomstige vereenvoudiging van de bekostiging 

vervalt deze vordering en zal in mindering worden gebracht op het eigen vermogen. Deze 

vordering is reeds in de begroting van 2022 verwerkt;  

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

systematiek. Dit zal tot gevolg hebben dat er naar alle waarschijnlijkheid een hogere stand van 

de voorziening benodigd is (wat ten koste gaat van het eigen vermogen). De omvang is nog 

niet exact bekend maar zal substantieel zijn. 
 
  

Rehobothschool 
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Onderdeel van Verantwoording en beleid 
 

4.8 Financieel beleid  
 

Doelen en resultaten 

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

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

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

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

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

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

 

Treasury 

In 2021 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn 

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

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

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

voorgedaan. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

te zijn. 

 

Onder de post Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa zijn de 

vastgoedbeleggingen opgenomen. Dit betreft de dienstwoning aan de Stationsstraat 19 welke in 1993 

door de vereniging voor € 9.075 is overgedragen aan de Stichting Beheer Waddinxveen. In 1997 heeft 

een herwaardering plaatsgevonden naar de op dat moment geldende WOZ-waarde. De huidige 

boekwaarde bedraagt € 99.832. Op de woning wordt niet afgeschreven. In de staat van baten en lasten 

zijn € 8.328 aan huuropbrengsten opgenomen die direct verband houden met deze 

vastgoedbeleggingen. 

 

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

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

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

verantwoording wordt, naast de realisatie, gevormd door de meerjarenbegroting die voorafgaand aan 
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elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan de raad van toezicht wordt voorgelegd. 

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

beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn. 

 

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

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

betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve 

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

 

Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

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

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

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

 

Een ander risico is het lerarentekort. Onze scholen krijgen tot nu toe de formatie goed rond. 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. 

Hiervoor is jaarlijks voldoende budget beschikbaar.  

 

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

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

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

 

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

is dat vanaf 2023 (mits uitstel plaatsvindt) dient de voorziening groot onderhoud volgens een andere 

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

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

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

groot onderhoud. Dit heeft dan een rechtstreeks effect op het eigen vermogen.  
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Voor de genoemde risico’s met een financieel gevolg wordt er een risicobuffer aangehouden, al zal de 

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

 

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

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

 

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

rondom de identiteit, communicatie en de naleving van de code ‘Goed Bestuur’. Zie voor dit laatste punt 

het verslag van het toezichthoudend orgaan. 

 

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

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

doorgerekend worden.  

 

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

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

hebben gebracht. Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren.  
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Bijlage: Verslag intern toezicht   

Introductie  

Onze vereniging kenmerkt zich door het varen van een vaste koers. Daarin wordt gezocht naar 

antwoorden op de vraag wat kinderen vandaag nodig hebben in de maatschappij waarin zij leven. We 

willen ons daarbij laten leiden door dat wat we van God leren in de Bijbel te vertalen in antwoorden 

voor de toekomst. Dit in de wetenschap dat we biddend en in vertrouwen op God onze taken en 

verantwoordelijkheden uitvoeren.  

  

Samenstelling intern toezicht  

Het toezichthoudend bestuur bestaat uit zeven personen die als ouder betrokken zijn bij de scholen. 

Zij voeren hun rol als toezichthouder onbetaald uit. Het toezichthoudend bestuur is gekozen vanuit de 

ledenvergadering en vervult daarmee de functie van bevoegd gezag.  

• Lennart Janse, voorzitter | tot 1 september 2021 

• Willem Anker, penningmeester | vanaf 1 september 2021 tijdelijk voorzitter 

• Nathalie Matze, secretaris  

• Christian Hokke, algemeen bestuurslid  

• Corne v.d. Kruijt, algemeen bestuurslid  

• Bram Poot, algemeen bestuurslid   

• Marco de Rooij, algemeen bestuurslid  

  

Hoe het toezicht is vormgegeven  

Het toezichthoudend bestuur heeft bewust gekozen voor het concept ‘toezichthoudend bestuur’. De 

kern hiervan is dat het daadwerkelijk besturen van de organisatie opgedragen wordt aan de directeur -

bestuurders. Het bestuur stelt de kaders voor het beleid vast en ziet erop toe dat het opgestelde en 

uitgevoerde beleid, uitgevoerd wordt conform de afspraken. Zij ziet er daarnaast nadrukkelijk op toe 

dat allerlei relevante ontwikkelingen vanuit de omgeving van de school een plaats krijgen in het 

schoolbeleid. Tevens heeft het toezichthoudend bestuur de rol van werkgever voor de directeuren.    

  

Het toezichthoudend bestuur komt zes keer per schooljaar bij elkaar voor vergaderingen, waarbij ook 

de directeur-bestuurders aanwezig zijn. Daarnaast is er eens per jaar een Algemene 

Ledenvergadering. Tijdens de vergaderingen komen vaste thema's aan bod, waar het onderwerp 

identiteit als een rode draad doorheen loopt. De thema's, die beschreven staan in het Strategisch 

Beleidskader, zijn de volgende:  

• Onderwijs  

• Kwaliteitsontwikkelingen  

• Personeel en organisatie, leiderschap en governance  

• Financiën  

• Huisvesting en beheer  

 

Het afgelopen jaar hebben we in de vergaderingen in het bijzonder aandacht gehad voor:   

• Status en ontwikkelingen rondom de verbouwing van de Rehobothschool en de afwikkeling 
van de verbouwing van de Bethelschool. Eén lid van de toezichthouders (Marco de Rooij) is 
als commissielid nauw betrokken geweest bij het proces van de huisvesting en is periodiek bij 

vergaderingen met de bouwagent en de aannemer aanwezig geweest;   
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• De status van de schoolplannen in relatie tot het strategisch kader. Op uitnodiging zijn een 
aantal teamleiders aanwezig geweest in de toezichthoudende vergadering en hebben 
toelichting gegeven op het interne proces;   

• De financiële en operationele ontwikkelingen op de scholen, waaronder het formatieplan en 
de besteding van de NPO-gelden;  

• Personeelsbeleid en formatieplannen;  
• Ontwikkelingen rondom identiteit. In de basis is dit belegt bij de directeur-bestuurders. Als 

toezichthouders hebben wij een belangrijke taak om toe te zien dat keuzes en gedrag binnen 
de gestelde kaders blijven. Als toezichthouders ervaren wij op dit gebied dat de liefde voor 
Christus velen van ons (directeur-bestuurders, leerkrachten, ouders en kinderen) bindt. Wel 

komen er veel uitdagingen op de scholen af, zoals keuzes voor schoolmethodes, de 
uitdagingen rondom binding school-gezin-kerk en rondom de psalmberijmingen. Ook vraagt 
de visie op burgerschap veel van ons als scholen. De komende periode zullen wij in overleg 
met de directeur-bestuurders een aantal thema’s verder doordenken.   

Daarnaast hebben wij een zelf-evaluatie uitgevoerd over ons eigen functioneren als toezichthouders. 

Op uitnodiging is een governance expert van VGS aanwezig geweest op een van de toezichthoudende 

vergaderingen. Uit zijn observatie kwamen positieve punten op het gebied van samenwerking, 

expertise en ruimte voor kritische vragen. Als belangrijkste aandachtspunt kwam naar voren dat de 

mate van wisselwerking tussen toezichthouders en directeur-bestuurders (ruimte voor adviesvragen) 

sterker naar voren mag komen. Dit hebben wij in de daaropvolgende vergaderingen meegenomen.   

  

Adviezen  

Vanwege de wijze waarop ons intern toezicht is vormgegeven met gemandateerde directeur-

bestuurders, wordt vooral gezocht naar het inhoudelijk gesprek over de thema's die jaarlijks 

besproken worden op de vergaderingen. In een aantal gevallen wordt er concreet om een advies 

gevraagd aan het toezichthoudend bestuur, zoals bij de toewijzing van een accountant en rondom de 

financiële en bouwtechnische keuzes tijdens de verbouwingen op beide scholen.   

 


