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1
1.1

Algemeen
Doelstelling van de organisatie: missie en visie
De drie hervormde basisscholen (Maarten Lutherschool, Johannes Calvijnschool en Johannes
Bogermanschool) gaan uit van de Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestant
Christelijk Onderwijs te Genemuiden. De scholen hebben als grondslag de Bijbel als Gods
onveranderlijk en onfeilbaar Woord, verklaard in de Drie Formulieren van Enigheid: de
Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
Alhoewel de ouders als eerste verantwoordelijk blijven voor de opvoeding van hun kind(eren),
willen de scholen in het verlengde hiervan de kinderen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd in
overeenstemming met de grondslag onderwijzen en vormen. Ook is er een goede relatie
tussen de hervormde scholen en de Hervormde gemeente (PKN) en de Hersteld Hervormde
gemeente. Ieder jaar wordt in januari bijvoorbeeld een themaweek gehouden (school, kerk en
gezin), waar ook in de zondagse erediensten aandacht aan besteed wordt.
In de statuten artikel 2 is het doel van deze vereniging als volgt omschreven:
1. De vereniging aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen de Bijbel als Gods Woord volgens
de Drie Formulieren van Enigheid.
2. De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van een
of meer hervormde scholen voor primair, buitengewoon en voortgezet onderwijs.
3. Zij tracht dit doel te verwezenlijken door het houden van vergaderingen, door het zoeken
van samenwerking in alles wat tot de plaatselijke en algemene belangen van het Christelijk
onderwijs behoort, door exploitatie van een of meer scholen en voorts met alle andere wettige
middelen, welke tot het gestelde doel dienstig zijn.

1.2

1.2.1

Aanduiding van het beleid en de kernactiviteiten met de belangrijkste producten en
diensten
Identiteitsbeleid
1. Op 31 oktober 2017 was het 500 jaar geleden dat Maarten Luther de 95 stellingen sloeg
aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Deze gebeurtenis in 1517 wordt over het
algemeen gezien als de start van de Reformatie, die de dwalingen van de Rooms
Katholieke kerk aan de kaak stelde en de Bijbel als Gods Woord weer centraal stelde in
het christelijk geloof. Samen met alle docenten hebben we geluisterd naar een lezing van
ds. A. Huijgen die naast de Reformatie ook 100 jaar christelijk onderwijs had verweven in
zijn lezing. We hebben samen nagedacht over wat deze gebeurtenissen uit het verleden
ons nu nog te zeggen hebben.
2. Pesten heeft veel impact op slachtoffers, bovendien zijn het juist vaak de zwakkeren die
slachtoffer van pesten worden. Als christelijke school kunnen en willen we pesten niet
accepteren. Tegelijk is het ook erg moeilijk om pesten te voorkomen, al streven we er op
alle scholen na om zowel een gezellige, maar vooral ook een veilige school te zijn, waar
iedere leerling zichzelf mag en kan zijn. Iedere school heeft een anti-pestprotocol en een
antipest-coördinator. Ook is het een vast onderwerp in de gesprekken met de Algemeen
directeur.
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1.2.2

Personeelsbeleid

1. Als nieuw kwaliteitssysteem is gekozen voor SMS, waarbij de koppeling met ParnasSys als
(ontbindende) voorwaarde wordt gesteld.
2. Privacybeleid
3. Naast de invalpool kunnen directeuren nu ook contact opnemen met ECM voor invallers (kan
ook 2019 zijn)
4. Focusborden
5. ICT -> SharePoint
6. Vastgesteld beleid in DO:
- Verzuim- en vervangingsbeleid
- Protocol rouw en verdriet
- Professioneel statuut
- Inkoopbeleid
1.2.3

Financieel beleid
1. Afgelopen jaar is er door Concent een totaaloverzicht van de (meerjaren) begrotingen
opgesteld van onze scholen. Binnen de commissie van toezicht en de financiële
commissie is deze besproken. Tevens is het model verspreid onder de besturen om zo
van elkaar te kunnen leren.
2. De doelstelling om alle begrotingen in 2017 sluitend te krijgen, is niet gehaald. Wel zijn
de begrotingen verantwoord en is er beargumenteerd afgeweken. Er is een risico op
middellange termijn. Hier zal op gemonitord worden en waar nodig ingegrepen. De
verwachting is dat mobiliteit en natuurlijk verloop het risico afdicht. Tevens zijn een
aantal mensen via Randstad benoemd.
3. Het treasurystatuut is ongewijzigd gebleven en is opnieuw vastgesteld.

1.2.4

Kwaliteitsbeleid
1. Er is een vraag uitgezet bij Windesheim om ons beleid om te zetten in flowcharts. Er is
een student bezig om e.e.a. om te zetten. We verwachten medio 2018 de resultaten te
ontvangen.
2. De vragenlijsten zijn door alle 3 de scholen weer voor een onderdeel uitgezet. In 2018 is
er geen oudertevredenheidsonderzoek geweest
3. Drie keer per jaar zijn de Maraps door de directeuren aangeleverd en besproken met de
algemeen directeur. In het voorjaar is de vorm enigszins gewijzigd. Tevens zijn deze
gedeeld met de besturen en toezichthouder. Waar nodig zijn er afspraken gemaakt
n.a.v. de Marap. Onderdeel van deze rapportage is tevens de kwartaalrapportage van
Concent op financiën en personeel.
4. De kwaliteit van de scholen wordt gemonitord en besproken tijdens de Maraps en de
schoolbezoeken. We richten ons met name op de opbrengsten, sociale veiligheid,
gebruik van de gesprekkencyclus en begrotingsbeheersing. Op dit moment wordt in het
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DO bekeken welke effecten het nieuwe inspectiekader hierin heeft. Het nieuwe
inspectiekader heeft een plek in de Marap gekregen.
5. Al het beleid wordt bekeken om daarbij nog de besluitvorming te koppelen. Zo wordt er
meer duidelijk hoe e.e.a. tot stand is gekomen en kan er makkelijk geëvalueerd worden.
Tevens wordt er gekeken of cyclische afspraken eenduidig geborgd kunnen worden in
een kwaliteitsagenda (en misschien straks middels flowcharts automatisch ingeschoten
kunnen worden naar het DO).
6. De laatste vergaderingen van het DO hebben in het teken gestaan van de kwaliteit
binnen het DO zelf. Tevens is er gekeken naar het nieuwe inspectiekader, elke
vergadering pakken we een deel hiervan inhoudelijk op.
7. De algemeen directeur doet een onderzoek naar de drie belangrijkste aspecten die de
kwaliteit van het onderwijs beïnvloeden.
1.3

Juridische structuur
Vereniging/stichting: Hervormde Scholengemeenschap voor Protestants Christelijk Onderwijs
te Genemuiden
Oprichtingsdatum: 9-10-1919
Onderwijsinstellingen: Johannes Calvijn School, Johannes Bogermanschool en Maarten Luther
School

1.4

Interne organisatiestructuur
Bestuur/Directie/RvT
Het bestuur heeft drie scholen met op elke school een eigen directeur. Deze directeur handelt
conform het directiestatuut.
Het bestuur is tevens aangesloten bij de Federatie Veluwezoom en IJsselstreek vanuit deze
organisatie wordt het gezamenlijk beleid aangestuurd waarbij statutair is vastgesteld dat
besluiten van de Federatie geldend zijn voor alle onderliggende scholen. Daarentegen is elk
bevoegd gezag voor de wet autonoom en bevoegd zelfstandig de keuze te maken. Binnen de
Federatie is een algemeen directeur werkzaam die conform zijn directiestatuut opereert. Waar
nodig worden aanvullende mandaten aan hem verstrekt om bij belanghebbende partijen de
bestuurlijke belangen te behartigen. De directeuren zijn vertegenwoordigd in een gezamenlijk
directieoverleg waar de algemeen directeur voorzitter van is. De beleidsvorming op het gebied
van personeel, financiën, kwaliteit en onderwijs gerelateerd, start zoveel mogelijk in dit
overleg.
Er is een gezamenlijke Commissie van Toezicht die conform het vastgestelde reglement werkt.
De leden van deze commissie zijn lid van de vereniging. De commissie wordt geïnformeerd
door bestuursbezoeken en gesprekken met de algemeen directeur. Tevens vergadert de
commissie wisselend op de scholen en laat zich op dat moment door de directeur informeren
over de stand van zaken. De commissie zal sinds kort eveneens een jaarlijks gesprek hebben
met de (G)MR conform het gestelde in de aangepaste “Code goed bestuur”.
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De vereniging en de toezichthouder hanteren de uitgangspunten van de Code goed bestuur
sector primair onderwijs en vastgesteld door de leden van de PO-raad.
De directeuren rapporteren per kwartaal op alle beleidsterreinen aan het bevoegd gezag,
namens het bevoegd gezag spreekt de algemeen directeur de rapportages door en maakt waar
nodig afspraken. De directeur en bij grote belangen algemeen directeur, stelt het bestuur in
kennis van eventuele tekortkomingen en ontwikkelingen. Deze rapportages worden gedeeld
met de toezichthouder. Eveneens rapporteert het administratiekantoor per kwartaal over de
financiële en personele effecten. Deze rapportages worden gekoppeld aan de
kwartaalrapportages van de directeuren en waar nodig door de directeur voorzien van een
aanvullende toelichting.
Bij beleidsvorming wordt de medezeggenschap in acht genomen. Het bestuur hanteert het
reglement en statuut MR en GMR van Verus. Deze zijn met instemming van de (G)MR
vastgesteld.
Een overzicht van de bestuursleden, toezichthouders en directieleden.
Functie

Betaald

E. Doornink
A. Schilder
P. Schoonewelle

directie
directie
directie

ja
ja
ja

Bestuur:
Dhr. J.T. van Oosterhout
Dhr. A. B. Roetman
G.J. Westhoff
S.S. Kroon
H. van den Berg
G. Beens - de Boer
Dhr. H van Rijn
H.J. Bakker
C. Tuinman
Mw. J. Beens - Breman
Mw. H.G. Meijwaard van Dieren
Dhr. M.E van Dijk
Mw. M. Westendorp - Post

voorzitter
penningmeester
1e secretaris
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Toezichthouders:
G.W. Stoffer
A.M. Mijnheer
W. Boer
K. van Maanen
T. Esselbrugge

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid

nee
nee
nee
nee
nee
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De leden van het bestuur, toezichthouders en directieleden hebben geen nevenfuncties die
een onafhankelijk toezicht hinderen.
1.5

Jaarplan en belangrijke gebeurtenissen
De jaarplannen worden gemaakt in een V&IJ format wat binnen de directiegroep is
ontwikkeld. De onderwerpen zijn mede gehaald uit het schoolplan. Per school zijn thema’s
gekozen die aansluiten bij de ontwikkeling van het betreffende team:
Johannes Calvijnschool:
 Schoolontwikkeling in leerteams
We zijn in september 2018 gestart met vijf leerteams. De leerteams werken een onderdeel
uit wat afgelopen jaar leefde in de school. De vijf leerteams zijn samengesteld door
voorkeuren aan te geven. Lopende het jaar merk je dat er veel in de leerteams wordt
besproken en dat er verschillende initiatieven worden genomen. De overige teamleden
worden op de hoogte gesteld van dat wat er speelt.
Het blijkt wel dat de onderwerpen van de leerteams niet allemaal even goed zijn gekozen.
Niet elk leerteam werkt met een dringende vraag en daardoor heeft het de neiging om te
verzanden. Ook merk je dat niet elk leerteam evenveel initiatief neemt door verschillende
oorzaken (collega’s die uitvallen wegens ziekte; onvoldoende eigenaarschap rondom een
onderwerp; etc.)


Teamcultuur – teamvorming – visievorming
Samen met Mark van der Pol (extern begeleider) wordt er gewerkt aan de teamcultuur. Er is
veel oud zeer wat eerst op tafel moest komen om weer door te kunnen. Inmiddels hebben we
meerdere momenten gehad om met de teamcultuur aan de slag te gaan. Het blijft een lopend
iets wat steeds weer terugkomt op elk moment van de dag.
Samen met Mark hebben we ook gesproken over onze missie en visie. Door hier mee bezig te
zijn kunnen we met elkaar bepalen welke koers we gaan de komende jaren. Vanuit deze koers
bepalen we wie we zijn als school en wat we uitdragen. Dit moeten we samendoen en
daardoor kan de teamcultuur hier ook bij gepakt worden.



Hoogbegaafdheid
Er is een interne en een externe plusklas opgezet. In het voorjaar van 2019 zal er voor beide
een evaluatie plaatsvinden en wordt er besproken hoe we verder gaan.

Johannes Bogermanschool:
Professionele structuur
 Van methode volgen naar methode gebruiken: Leerkrachten die volgen in plaats van invloed
uitoefenen; dat betekent dat ze het kind vasthouden en de methode waar nodig loslaten.
(Loslaten is anders vasthouden
 Eigen regie geeft energie. In bouw-overleggen bespreken collega’s aan welke doelen er de
komende tijd gewerkt gaat worden en zetten die tijdens de lessen in.
Leerkrachten die bewust voorbereiden, keuzes maken en elkaar feedback geven.
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Ontdekkend en onderzoekend leren: Niet het bedenken van goede antwoord staat centraal
maar het ontdekken van de beste aanpak.
Eigenaarschap: In sommige groepen hebben de leerlingen een eigen portfolio en in andere
groepen hangen lijsten waarop de kinderen aan kunnen geven of ze de gestelde doelen
behaald hebben of dat ze nog hulp nodig hebben. Ook hebben we een voorzichtige start
gemaakt met kind-gesprekken.
Samenwerkend leren: De leerkrachten zetten hiervoor de Swivl en geven elkaar feedback
hierop. Dit wordt de komende tijd nog verder uitgebouwd.
Leerlingen uit groep 8 verzorgen de leesmethode Bouw met leerlingen uit groep 2 en 3.
Begaafdheid: De bovenschoolse plusklas is opgestart en krijgt een vervolg. Een belangrijk
doel hierin is ook samenwerken met gelijkgestemden.
Onze eigen plusklas voor de groepen 5 t/m 8 blijft hier gewoon naast draaien. Een aantal
leerlingen uit groep 8 hebben een modules gevolgd op het Agnieten College in Zwartsluis.
Het werk van en voor begaafde leerlingen behoudt onze aandacht
Maarten Luther School:
Om de kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven moeten we zelf als team blijven
ontwikkelen. Vanuit de volgende vraagstellingen gaan wij dit schooljaar onze teamscholing
gestalte geven:
 Pedagogische opbrengsten/leren zichtbaar maken.
 Werken aan een growth mindset.
 Activerend leerkracht handelen blijft staan als punt van aandacht. Hierbij zal door de
schoolleiding flitsbezoeken gedaan worden. Op deze manier wordt er geborgd en blijft
de focus op de bekwaamheidsontwikkeling.
 Partnerschap wat inspireert/ouderbetrokkenheid.
Verbetering van de samenwerking en communicatie met ouders: oudercontacten die
in functie staan van meebeleven, meedenken en mee leren.
 Doelgericht, beredeneerd ontwikkelingsgericht werken in de kleuterbouw.
We willen de kwaliteit van het spel in hoeken verbeteren d.m.v. speelbare thema’s die
aansluiten bij de beleving van het kind.
Een duidelijke verbinding tussen het KVM (groep 1-2)/ Tule.slo (voorlopig voor groep
3), het periodeplan en thematisch onderwijs waarin onderwijsbehoeften van
leerlingen leidend zijn. In 2017-2018 hebben we hiermee een start gemaakt en in
2018-2019 willen we de puntjes op de i zetten.
 Thematiseren en onderzoekend leren.
Verinnerlijking en verdieping t.a.v. voorgaande jaren
Als team doorlopen we een proces in het verbeteren van thematiseren in groep 1-3 en
onderzoekend leren in groep 4-8.
Het team gaan we verder met het ontwerpen van een aanpak om het leren ten
aanzien van thematiseren en onderzoekend leren te verdiepen. De aanpak wordt in
een kader vastgelegd
Naast deze teamspecifieke zaken wordt samen met de andere scholen uit de federatie
onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de vermindering van de ecologische voetafdruk
van onze scholen. We hebben in eerste instantie de pijlen gericht op het aanschaffen van
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zonnepanelen op de daken van onze scholen. Met een partij waren er goede contacten, maar
deze partij bleek toch niet geschikt te zijn voor ons, zodat we het afgelopen jaar hierin geen
stappen hebben kunnen zetten. We willen in 2019 kijken of we afspraken kunnen maken.
Tegelijk zijn we voorzichtig, want in verband met strategische keuzes die we wellicht zullen
maken rondom gebouwen, moeten we voorkomen dat we op dit moment grote investeringen
doen in de gebouwen.

1.6

Zaken met een politieke of maatschappelijke impact
De overheid heeft bepaald dat het buitenonderhoud voortaan niet meer bekostigd wordt door
de overheid, maar dat dit voor rekening van de scholen komt. Uiteraard staan daar ook
middelen tegenover. Met enkele scholen die wat ouder zijn is het even afwachten hoe deze
regeling gaat uitpakken. Gelukkig hebben we in het laatste jaar dat de gemeente de kosten
nog droeg goed naar de gebouwen gekeken om te voorkomen dat we in de eerste jaren van de
nieuwe regeling gelijk tegen hoge kosten zouden oplopen. Wel hebben we federatief een partij
in de hand genomen die desgewenst voor ons kan nagaan of de staat van de gebouwen nog
goed is. Wel hebben we besloten om IN Genemuiden voorlopig zelf deze controle te blijven
doen.
De maatschappelijke trend van vergrijzing gaat ook Genemuiden niet voorbij. We zien jaarlijks
ons leerlingaantal krimpen. Dat zorgt ervoor dat we echt goed moeten opletten met het
benoemen van personeel, want in een tijd van krimp willen we zo min mogelijk verplichtingen
hebben om RDDF-plaatsingen te voorkomen. Nadeel van het benoemen van collega’s via
Randstad, is dat het lastig is om mensen aan ons te binden.
Ten slotte merken we de vervelende gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid. We moeten
enorm opletten dat we invallers niet te vaak laten komen om verplichtingen te voorkomen.
Dat maakt het invalwerk een stuk minder aantrekkelijk en we zien dan ook steeds meer dat het
lastig is om een invaller te vinden. Gelukkig hebben we alles tot op heden kunnen opvangen,
maar soms ontkwamen we er niet aan om een klas te verdelen over de rest van de school. Dat
is in feite een situatie die voor niemand goed is, maar naar huis sturen zou nog vervelender
zijn.
Of het gebrek aan invallers 1 op 1 te koppelen is aan de nieuwe wet is natuurlijk geen
onderbouwde stelling. De wet maakt het invallen in ieder geval niet aantrekkelijker, maar de
hoofdoorzaak kan natuurlijk ook de aantrekkende economie zijn, waardoor mensen kiezen
voor andere werkomgevingen dan het onderwijs. Hoe dan ook: invallers vinden is echt een
probleem!

1.7

Informatie over de maatschappelijke aspecten van het ‘ondernemen’
De laatste jaren hebben we geprobeerd het profiel van de Hervormde Scholen wat duidelijker
neer te zetten en zoeken we naar mogelijkheden om de kerkelijke kleur van onze achterban
ook nadrukkelijker terug te laten komen in onze scholen. Desalniettemin houden we onverkort
vast aan een open toelatingsbeleid, waarbij we wél van nieuwe ouders verwachten dat ze de
grondslag onderschrijven / respecteren
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2

Governance

2.1

Ontwikkelingen op het gebied van governance
Op bestuurs- en toezicht niveau is geschoold in het kader van Governance. Daarbij
constaterende dat hier nog duidelijke ruimte voor verbetering is. Dit heeft geleid tot een
onderzoek door de Commissie van Toezicht onder besturen en medezeggenschapsraden; men
wordt als nog weinig zichtbaar ervaren. Over het algemeen ziet men wel nut en noodzaak en
denkt men dat de juiste expertise kan helpen om de bestuurlijke kwaliteit te vergroten. Omdat
inspectietoezicht hogere eisen gaat stellen aan besturen, wordt momenteel onderzocht of het
wenselijk is om de federatiescholen te laten samenwerken vanuit een holding. Voor ons is de
couleur locale echter erg belangrijk, en we onderzoeken hoe we enerzijds de kwaliteit kunnen
borgen (holding), maar toch ook de identiteit (voor ons een belangrijks kwaliteitsaspect!)
kunnen waarborgen (locale eigenheid)

2.2











2.3

Code goed bestuur: structuur en afspraken
Aantal scholen : 3
Samenwerkingen (met andere scholen en/of i.h.k.v. Passend onderwijs/vervangingspool).
Het bestuur werkt samen met diverse partijen. Allereerst de genoemde Federatie
Veluwezoom en IJsselstreek waar het bestuur zich aan heeft verbonden en waarbinnen
gebruik wordt gemaakt van een gezamenlijk instrument om de invallers te stroomlijnen in
het kader van de Wet Werk en Zekerheid.
Daarnaast is het bestuur aangesloten bij Kwadraat, een organisatie van schoolbesturen die
zich richten op de begaafde leerlingen en zich hier sterk voor maakt.
Tevens is het bestuur aangesloten bij Scope; binnen Scope voelen de aangesloten
schoolbesturen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van
aankomende leerkrachten in het basisonderwijs en de ontwikkeling van de startende
leerkracht.
Het bestuur is aangesloten bij Samenwerkingsverband 2305. Binnen dit
samenwerkingsverband wordt gewerkt met deelregio’s waarbij het bestuur is aangesloten bij
Deelregio De Brug en daarbij gebruik maakt van het expertisecentrum Adapt (wat formeel
juridisch onder Vivente valt).
De scholen maken daarnaast gebruik van stagiaires uit verschillende organisaties als VIAA en
Driestar Educatief.
Het bestuur heeft een contract met Perspectief voor de Arbodienstverlening.
Tenslotte is het bestuur aangesloten bij Verus en lid van de PO-raad.
Afwijkingen code goed bestuur
Het bestuur voldoet aan de code goed bestuur. Er zijn geen verdere bijzonderheden te
melden.

13

2.4

Wijze waarop horizontale verantwoording wordt ingevuld
Het bestuur verantwoordt bepaalde genomen beslissingen aan de GMR. Het betreft stukken
waar de GMR officieel instemmingsrecht of adviesrecht heeft.
Aan de leden van de vereniging wordt eenmaal per jaar verantwoording afgelegd over de
resultaten van het afgelopen jaar. Het betreft hier zowel de bedrijfsvoering als financiële
resultaten.
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3
3.1

Onderwijs
Belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar
In 2018 is de directeur van de JBS en de JCS afwezig geweest wegens ziekte. Na de
zomervakantie is ze langzaam begonnen met re-integratie. Tot de zomervakantie is op de JCS
een interim werkzaam geweest voor twee dagen. Na de zomervakantie heeft het bestuur een
adjunct-directeur aangenomen voor twee dagen in de week. Op de JBS zijn de directietaken
het gehele jaar overgenomen door een vervangend directeur.
Verder is er op de scholen hard gewerkt aan verder kwaliteitsverbetering, door scholing en
intervisie en is waar dat nodig was ook interventie ingeroepen van externen om het
pedagogisch klimaat in sommige groepen drastisch te verbeteren.

3.2

Verwachte toekomstige ontwikkelingen
Momenteel werken we op de JBS en de JCS met interim-directeuren, respectievelijk Marida de
Leeuw en Pleunie Schoonewelle. Dit verloopt heel goed. We hopen, bidden en verwachten dat
Elien Doornink in de loop van het jaar weer stapsgewijs taken kan gaan overnemen. Op welke
wijze dat zal gebeuren hangt vooral af van de snelheid van het herstel en de wensen van Elien
zelf. Tevens moeten we ons blijvend beraden op mogelijkheden om het leerlingaantal positief
te beïnvloeden, want de aantallen nieuwe leerlingen blijven laag. Een van de mogelijkheden
die we zullen onderzoeken is het omvormen van een of meer scholen naar een integraal
kindcentrum. Hiermee binden we kinderen en ouders al vroegtijdig, voorkomen we dat
kinderen vanwege gemak vertrekken naar een andere school die deze mogelijkheid al biedt en
worden we wellicht aantrekkelijker voor ouders die de Hervormd Gereformeerde identiteit
belangrijk vinden, maar tevens het gemak van een integraal kindcentrum weten te waarderen.

3.3

Onderwijsprestaties
Het resultaat van de eindtoets was voor Johannes Calvijn School:
De JCS heeft meegedaan met de Cito-eindtoets. Het schoolgemiddelde is 534.4 dit is net onder
het landelijk gemiddelde.
Het resultaat van de IEP eindtoets was voor Johannes Bogermanschool: 82.7.
Het resultaat voor de eindtoets was voor de Johannes Bogermanschool boven het landelijk
gemiddelde van 78, 3. Dit was een goed resultaat en boven onze verwachtingen.
Het resultaat van de eindtoets was voor Maarten Luther School: 81.8.
Het resultaat voor de eindtoets was voor de Maarten Luther school boven het landelijk
gemiddelde. Er is gekozen om de IEP toets af te nemen. Deze toets past naar ons inzien beter
bij onze leerling populatie.
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3.4

Onderwijskundige en onderwijs- pragmatische zaken
De inspectie heeft in haar laatste schoolbezoek voor onze scholen het volgende arrangement
afgegeven:
In 2012 heeft de Johannes Calvijnschool het laatst een inspectiebezoek gehad. Daarbij heeft
de inspectie het basisarrangement afgegeven.
In april 2013 heeft de Johannes Bogermanschool voor het laatst een inspectiebezoek gehad.
Daarbij heeft de inspectie het basisarrangement afgegeven.
In maart 2016 heeft de Maarten Lutherschool voor het laatst een inspectiebezoek gehad.
Daarbij heeft de inspectie het basisarrangement afgegeven.
De vereniging is zich bewust van het feit dat onderwijs geven deel uitmaakt van
maatschappelijke betrokkenheid. Het bewustzijn hiervan wordt gestimuleerd door kinderen te
vormen in burgerschap en tegelijk actief te participeren in maatschappelijke thema’s zoals
zwerfvuil, energie- en afvalbeleid.
Diverse gastdocenten uit verschillende omgevingen worden geïnviteerd om op de scholen
lessen te verzorgen.
In het onderwerp burgerschap wordt ook aandacht gevraagd voor ons staatsbestel en de wijze
waarop ons land wordt geregeerd. Met name in jaren van gemeenteraadverkiezingen wordt
met lokale politici het politieke landschap uitgelegd en wordt er aandacht gevraagd voor
verkiezingen.

3.5

Toegankelijkheid en toelatingsbeleid
De school hanteert een open toelatingsbeleid waarbij de ouders wel wordt gevraagd in te
stemmen met de identiteit van de school. Tevens hanteert de school een
inschrijvingsprocedure conform de wet op het passend onderwijs.
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4
4.1

Kwaliteit
Belangrijkste ontwikkelingen interne en externe kwaliteitszorg
Het bestuur heeft samen met de andere besturen in de Federatie een kwaliteitsbeleid
geformuleerd en hanteert daarbij een intern kwaliteitszorg instrument middels Integraal. De
leerlingen worden gevolgd middels het leerlingvolgsysteem van Parnassys. De opbrengsten
worden geanalyseerd en worden waar nodig in verbeter- en handelingsplannen opgenomen.
Tevens worden de resultaten op hoofdlijn in de kwartaalrapportages van het bestuur
meegenomen naar bestuur en toezichthouder. Hierbij wordt tevens gebruikt gemaakt van het
programma Ultimview.
De algemeen directeur bezoekt jaarlijks alle scholen en bezoekt daarbij ook de klassen. De
bevindingen worden op hoofdlijnen in een gesprek met de directie en team gedeeld.
Het bestuur participeert middels de algemeen directeur in het landelijk netwerk krimp van de
PO-raad. Hierdoor heeft het bestuur directe input en invloed op de beleidsuitwerking inzake
krimp.
Het samenwerkingsverband heeft een vastgesteld ondersteuningsplan en de deelregio een
deelregioplan. Deze zijn de leidraad en het kader voor de uitvoering van passend onderwijs op
de scholen. Hierbij is de doelstelling dat de middelen zoveel mogelijk in de scholen terecht
komen. De expertise is gezamenlijk ondergebracht in expertisecentrum Adapt.
Zoals benoemd is het bestuur aangesloten bij SWV 2305 en deelregio De Brug

4.1.1

Dekkend aanbod
Het bestuur heeft in haar deelregio en de plaatselijke gemeente een dekkend netwerk van
zorg. Elke leerling volgt momenteel onderwijs, er zijn binnen het bestuur geen thuiszitters
geweest.

4.1.2

Tussenvoorziening
Bij escalatie zijn er in de deelregio afspraken gemaakt. Bij SBAO De Brug is een time-out
voorziening die direct benaderd kan worden.

4.1.3

Aanmeldingsbeleid
Het bestuur heeft een vastgesteld aanmeldingsbeleid met bijbehorende procedure conform
de wet op het passend onderwijs.

4.1.4

Begeleiding/verwijzingen
Afgelopen jaar zijn individuele leerlingen waar nodig extra begeleid door hun leerkracht.
Tevens is er ondersteuning ingezet van de Extern Begeleider van EC Adapt.
De MLS heeft 1 leerling doorverwezen naar het SBO.

4.1.5

Verantwoording middelen SWV
Onderwerp : directe inzet in het primaire proces
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4.2

Johannes Calvijnschool - onderwijsassistent + leerkracht plusklas
Johannes Bogermanschool – onderwijsassistent
Maarten Lutherschool - onderwijsassistent

15.151 euro
35.583 euro
20.279 euro

Onderwerp: indirecte inzet in het primaire proces:
Johannes Calvijnschool – IB-er
Johannes Bogermanschool – IB-er
Maarten Lutherschool – IB-er

30.318 euro
31.172 euro
29.058 euro

Onderwerp: middelen voor arrangementen
Bedrag
Johannes Calvijnschool - kinderfysio
Johannes Bogermanschool – kinderfysio

16 euro
16 euro

Onderwerp (middelen) voor hoogbegaafdheid
Bedrag
Johannes Calvijnschool
Johannes Bogermanschool
Maarten Lutherschool

8177 euro
1698 euro
2349 euro

Onderwerp Eigen thema, te weten:
Johannes Calvijnschool – e-learning
Johannes Bogermanschool – weerbaarheid
Maarten Lutherschool – ‘Doe klas’

1161 euro
1075 euro
22 euro

Verwachte toekomstige ontwikkelingen interne en externe kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg is een item dat loopt op de afzonderlijke scholen, maar in gezamenlijkheid
verder opgepakt wordt binnen de federatie. Met ondersteuning van externe specialisten wordt
gewerkt aan een op maat gemaakt kwaliteitszorgsysteem. Een systeem waarin een balans
gezocht wordt tussen aan de ene kant uniformiteit binnen de federatie en aan de andere kant
specifieke invulling voor elke school afzonderlijk.

4.3

Afhandeling van klachten
Op de JCS zijn geen meldingen geweest van klachten.
Op de JBS vinden in groep 7 soms pestincidenten plaats. Hierop worden direct actie
ondernomen d.m.v. gesprekken. Op de JBS zijn geen officiële klachten ingediend. Door de
vertrouwenspersoon werd ook aangegeven dat er op dit moment niets speelt.

Op de MLS zijn geen officiële klachten ingediend. Door de vertrouwenspersoon werd ook
aangegeven dat er op dit moment niets speelt.
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5
5.1

Onderzoek
Werkzaamheden op het gebied van onderzoek
Op federatieniveau heeft onderzoek plaatsgevonden op het gebied van de staat van ICT.
Medio 2018 zijn op alle scholen de voorzieningen getroffen en heeft het personeel scholing
gevolgd. Na de zomervakantie zijn we met het nieuwe systeem gestart.
JBS
• Onderzoek naar een nieuwe leesmethode. We krijgen een voorlichtingsmiddag over de
verschillende methodes daarna hopen we een keuze te maken.
• Onderzoek naar verbeteren rekenopbrengsten; dit doen we door middel van Bareka.
We worden hierin begeleid door onze rekenexperts.
Onderzoek met een flexgroep rekenen: Kinderen die moeite hebben met rekenen en extra
hulp nodig hebben, gaan in een groepje samenwerken aan praktische opdrachten.
• Onderzoek gedaan naar een nieuw observatiesysteem kleuters. We hebben gekozen voor
Leerlijnen voor groep 1 en 2 van ParnasSys. We zijn op dit moment bezig met de
implementatie hiervan.
MLS
 Onderzoek naar Growth Mindset werken.
 Onderzoek naar wat werk voor ons op gebied van Leren zichtbaar maken.
 Onderzoek naar ontwikkelingsgericht observeren, registreren en begeleiden van ontwikkeling
van jonge kinderen d.m.v. KleuterVolgModel (KVM).
 Onderzoek naar de DOE-klas. Hoe pakken we het op een professionele manier aan.

JCS
Er wordt onderzocht hoe we ons schoolplein gaan inrichten. Er is een gesprek geweest met
gemeente, ouders en andere belanghebbenden. Er zijn verschillende punten aangedragen over
wat we belangrijk vinden en dit wordt nu uitgewerkt in een schets. Het doel is om in 2019 een
nieuw schoolplein te realiseren.
5.2

Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek
Op ICT-gebied zal dit onderzoek vervolgd worden. Er zal specifieker gekeken worden wat de
wensen zijn per school, wat de visie is op ICT en hoe dit verder ingepast zal worden in het
programma. Tevens zal er gekeken moeten worden naar de aanschaf van hardware.
Verder zullen de drie scholen zich buigen over de aanschaf van verschillende methoden op het
gebied van verkeer en muziek (JBS en JCS) en begrijpend en studerend lezen (MLS) en er zal
onderzoek gedaan worden naar een effectieve wijze van inrichten van de kwaliteitszorg.
Specifiek per school:
JBS
• Onderzoek naar een nieuwe methode voor Sociaal emotionele vorming.
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Onderzoek naar een nieuwe leesmethode.
• Onderzoek naar nieuwe Smartborden/Digiborden.
Onderzoek naar het proces, werken vanuit de leerlijnen, onder begeleiding van Mark van de
Pol in combinatie met de opbrengsten.
• Onderzoek naar achterblijven tussenopbrengsten in de middenbouw en hoe dit te
verbeteren, dit onderzoek blijven we ook het komende jaar doen. Op dit moment wordt dit
onderzocht door een universitair student.
MLS
 Vervolg onderzoek naar activerend leerkracht handelen en onderzoekend leren in
combinatie met leren zichtbaar maken. Dit blijft staan, want we merken dat dit een proces is.
 Onderzoek naar het thematisch- en onderzoekend leren. Zie hierboven.
 Onderzoek naar wat werk richting de zorgleerlingen aan de onderkant.

JCS
 Er zal onderzoek gedaan worden naar een passend ondersteuningsprofiel voor de JCS. De
uitwerking van het SOP (Schoolondersteuningsprofiel) moet nog worden vorm gegeven.
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6
6.1

Internationalisering
Belangrijkste ontwikkelingen
Niet van toepassing. Er wordt geen gebruik gemaakt van internationale contacten.

6.2

Verwachte toekomstige ontwikkelingen
Niet van toepassing. Er wordt niet verwacht op korte termijn gebruik te maken van
internationale contacten.
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7
7.1

Personeel
Zaken met behoorlijke personele betekenis
Johannes Calvijnschool:
In de achterliggende jaren is er veel wisseling geweest in met name de directie. Er is veel
ziekte geweest. Een interim-directeur is ingezet en de directeur is in de loop van 2018 gaan reintegreren. Er is een adjunct-directeur aangenomen naast de huidige directeur. Hiermee kan
richting de toekomst een stabiele directie worden neergezet.
In het najaar van 2018 is een collega bovenbouw ziek geworden en hierdoor moesten we op
zoek naar vervanging voor langere termijn.
Johannes Bogermanschool:
Op de JBS hebben afgelopen jaar weinig personeelswisselingen plaatsgevonden.
Onze IB er heeft vorig jaar iets uitbreiding gehad in WTF (0.45) zodat er meer tijd is voor zorg
gerelateerde zaken.
Onze directeur is helaas wegens ziekte nog niet weer volledig teruggekeerd. Zij wordt nog
steeds vervangen door de adjunct directeur.
Op onze werkdrukgelden hebben we een leerkracht aangesteld die 6 uur per week ons
leesonderwijs ondersteunt.
De JBS draait met 7 groepen, daardoor is er een combigroep 4/6.
Drie dagen per week wordt groep 4 uit de combi gehaald en begeleidt door een LIO stagiaire,
die het laatste half jaar deze groep blijft draaien op de werkdrukgelden.
Maarten Lutherschool:
De MLS heeft te maken met daling van het leerlingenaantal. Schooljaar 2018-2019 draait de
MLS met 5 groepen. Op 01-10-2018 hadden we 121 leerlingen, dit waren er 3 minder dan in
2017. Voor de toekomst ziet het er voor de MLS niet rooskleurig uit. We zijn dankbaar dat we
dit jaar weinig ziekte hebben gehad.

7.2

Personeelsontwikkeling
Afgelopen jaar is er geen sprake geweest van RDDF plaatsing dan wel verplichte afvloeiing.

7.2.1

Scholing
Conform scholingsbeleid is er afgelopen jaar op de drie scholen ingezet op
deskundigheidsbevordering. Deels gericht op persoonlijke ontwikkeling en deels op
teamontwikkeling.

7.2.2

Functiemix: huidige stand en ontwikkeling
De vereniging voldoet aan de doelstelling van de functiemix. De vereniging voldoet aan de
minimale norm van 30%.

22

10QR

11FE

11RF

7.2.3

Verzuim
Het ziektepercentage ligt onder het landelijk gemiddelde. In 2017 zijn we eigen risicodrager
geworden. Dit bedrag was voor 2017 voor de vereniging toereikend. Op federatieniveau zijn
er afspraken gemaakt over wat te doen met de reserves.
11FE
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10QR

11RF

7.2.4

FTE en leerlingaantallen
2017-2018 2018-2019 2019-2020
1 oktober
2016

Leerlingen

1 oktober
2017

1 oktober
2018

20202021

2021-2022

1 oktober
2019

1 oktober
2020

499

461

450

437

429

22,9554

22,4070

22,4070

21,7333

21,5343

3,5657

3,5657

3,5657

3,5657

3,5637

2,1540

1,1800

1,1800

1,1800

1,1800

28,6751

27,7727

27,7727

27,0990

26,9000

Formatie

Fte Onderwijzend Personeel
Fte Onderwijs Ondersteunend
Personeel
Fte Directie
Fte
Totaal

Wegens krimp zal het leerlingaantal de komende jaren afnemen. Dit is niet helemaal in balans
met het aantal onderwijzende FTE’s. Zie bij risico’s voor de maatregelen.

24

Leerling prognoses gebaseerd op prognoses gemeente/landelijk/besturenorganisatie, met
eigen inschatting o.b.v. uitstroom en verwachte instroom/marktaandeel.
De krimp die we zien heeft voornamelijk te maken met een daling van het aantal geboorten
binnen de achterban van de school. Hierin is de Hervormde Gemeente van Genemuiden heel
belangrijk. Traditiegetrouw bezoeken nagenoeg alle kinderen uit deze gemeente onze scholen.
En juist binnen deze gemeente zien we inmiddels een aantal jaren daling van het aantal
geboren kinderen, die inmiddels resulteert in bijna en halvering van het aantal geboortes in
vergelijking met ongeveer 15 jaar geleden. Dezelfde trend zien we de laatste paar jaren ook
binnen de Hersteld Hervormde Gemeente. Dit raakt ons minder omdat het verschil een stuk
kleiner is dan binnen de Hervormde Gemeente, maar ook omdat Hersteld Hervormde ouders
ook vaak kiezen voor andere scholen dan de Hervormde scholen. We zijn wel dankbaar dat we
inmiddels binnen de Hervormde gemeente het aantal geboorten zien stabiliseren en zelfs weer
zien stijgen. Voor ons is het wel zaak om te zorgen dat de positie die we traditioneel binnen
deze gemeente hebben, vast te houden.

Johannes Calvijn school:
De JCS heeft te maken met de landelijk krimp in het basisonderwijs. Alhoewel deze zich maar
langzaam aftekent. Immers is de school gelegen aan de rand van een nieuwbouwwijk.
Johannes Bogermanschool:
Het leerlingenaantal is op de JBS zal in de toekomst licht dalen. Per 1 oktober 2017 zijn er 167
leerlingen. Dat zijn 2 leerlingen minder dan het jaar ervoor. De verwachting is dat het per 2017
ongeveer gelijk zal blijven, waarna vervolgens de dalende trend licht voort zal zetten.
Maarten Luther School:
Het leerlingenaantal is op de MLS sterk gedaald. Per 1 oktober 2016 zijn er 141 leerlingen, dat
zijn twee leerlingen minder dan het jaar ervoor. De dalende trend zet zich voort.
7.3

Verwachte toekomstige ontwikkelingen
We hebben te maken met krimp op de drie scholen maar zoals het er nu uitziet kunnen we het
personeel binnenhouden door natuurlijk verloop.

7.4

Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag
De uitkeringen zijn in kaart gebracht en aangeleverd bij het administratiekantoor. Bij de
uitkeringen zijn er waar nodig ontheffingen voor herbenoeming.
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8
8.1
8.1.1

Huisvesting
Belangrijkste ontwikkelingen
Onderhoud
Door decentralisatie buitenonderhoud ligt nu naast de verantwoordelijkheid voor het
onderhoud aan de binnenzijde, ook de buitenzijde bij het schoolbestuur. Bij de ingangsdatum
van de decentralisatie (01-01-2015) is er vooraf in overeenstemming met het schoolbestuur
op basis van het meerjarenonderhoudsplan een nulmeting gedaan door de gemeente
Zwartewaterland. De risico’s voor onverwacht groot onderhoud zijn hiermee
geminimaliseerd.

8.1.2

Beleid en staat van gebouwen en eventuele knelpunten
De bouwkundige staat van de schoolgebouwen is goed te noemen en evt. knelpunten zijn
goed in kaart gebracht d.m.v. de meerjarenonderhoudsplanning

8.1.3

Meerjarig onderhoudsplan
Het meerjarenonderhoudsplan is gegenereerd vanuit het plan dat er lag vóór decentralisatie
buitenonderhoud. De planning wordt elk voorjaar geactualiseerd, nadat er vooraf een rondje
in/om de schoolgebouwen gedaan wordt om mogelijke knelpunten te inventariseren

8.1.4

Voorziening of activeren
Voor alle schoolgebouwen is gekozen voor activeren, zodat een bewuste keuze gemaakt
kan worden bij groot onderhoud en de financiële risico’s beperkt zijn
Voor alle scholen is gekozen voor activeren.

8.2

Verwachte toekomstige ontwikkelingen
De komende twee jaren zullen weinig spectaculaire onderhoudskosten gemaakt hoeven
worden. Het meest in het oog springt wel dat er wat betreft verwarming e.d. een
meerjarencontract is afgesloten met een gespecialiseerd installatiebedrijf. Gemiddeld
genomen is de verwachting dat de komende twee jaar de kosten lager zullen zijn dan het
beschikbare fonds. Waarschijnlijk zal dat in 2019 net andersom zijn. Wat niet zo
verontrustend hoeft te zijn omdat de jaren daarop weer gunstig zullen zijn. Gemiddeld
genomen kunnen we dus constateren dat er in de toekomst weinig risico’s zullen zijn op het
gebied van huisvesting.
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9
9.1

Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen
Samenwerkingsverbanden
Zoals benoemd is het bestuur aangesloten bij SWV 2305 en deelregio De Brug.
Het bestuur heeft in haar deelregio en de plaatselijke gemeente een dekkend netwerk van
zorg. Elke leerling volgt momenteel onderwijs, er zijn binnen het bestuur geen thuiszitters
geweest.
Bij escalatie zijn er in de deelregio afspraken gemaakt, bij SBAO De Brug was een time-out
voorziening die direct benaderd kan worden.
Het bestuur heeft een vastgesteld aanmeldingsbeleid met bijbehorende procedure conform de
wet op het passend onderwijs.
Afgelopen jaar zijn individuele leerlingen waar nodig extra begeleid door hun leerkracht.
Tevens is er ondersteuning ingezet van de Extern Begeleider van EC Adapt.
Johannes Calvijnschool 11FE
Inkomsten voor passend onderwijs zijn 65.801 euro
Hiervan is 46.753 euro besteed aan de salariskosten van Onderwijsondersteuners J.
Steenbergen en A. Brouwer, H. Westhoff en R. Esselink en leerkrachten voor de Plusklas en
bovenschoolse plusklas D. Nijenhuis, B. Tigelaar en I. Pleijzier.
9354 euro is besteed aan zorgmaterialen voor leerlingen en scholing van leerkrachten.
De school heeft 0 leerlingen verwezen naar het speciaal (basis) onderwijs.

Johannes Bogermanschool 10QR
Inkomsten voor passend onderwijs zijn 58.009 euro.
Hiervan is 68039 euro besteed aan de salariskosten van Onderwijsondersteuners I. Pleijzier, C.
Stoter en J. Hakkers en leerkrachten voor de bovenschoolse plusklas B. Tigelaar en I. Pleijzier.
2789 euro is besteed aan zorgmaterialen voor leerlingen en scholing van leerkrachten.
De school heeft 1 leerlingen verwezen naar het speciaal (basis) onderwijs.

Maarten Lutherschool 11RF
Inkomsten voor passend onderwijs zijn 49.351 euro.
Hiervan is 50.621 euro is besteed aan de salariskosten van Onderwijsondersteuners R.
Akkerman en F. Visscher en leerkrachten voor de bovenschoolse plusklas B. Tigelaar en I.
Pleijzier.
2371 euro is besteed aan zorgmaterialen voor leerlingen en scholing van leerkrachten.
De school heeft 0 leerling verwezen naar het speciaal (basis) onderwijs.
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9.2

Ontwikkelingen samenwerkingsverbanden
Het bestuur participeert middels de algemeen directeur in het landelijk netwerk krimp van de
PO-raad. Hierdoor heeft het bestuur directe input en invloed op de beleidsuitwerking inzake
krimp.
Het samenwerkingsverband 2305 heeft een vastgesteld ondersteuningsplan en de deelregio
een deelregioplan. Deze zijn, samen met het SOP, de leidraad en het kader voor de uitvoering
van passend onderwijs op de scholen. Hierbij is de doelstelling dat de middelen zoveel
mogelijk in de scholen terecht komen. De expertise is gezamenlijk ondergebracht in
expertisecentrum Adapt (wat formeel juridisch onder Vivente valt). De algemeen directeur is
tevens bestuurder van de deelregio en lid van het dagelijks bestuur van SWV 2305.
In het kader van de reorganisatie van het Passend Onderwijs is er een Tripartiteakkoord
afgesloten waarbij we aan alle verplichtingen hebben voldaan en de transitie afgerond is.
De scholen maken daarnaast gebruik van stagiaires uit verschillende organisaties als VIAA. Het
bestuur heeft een contract met Perspectief voor de Arbodienstverlening.
Tevens is het bestuur aangesloten bij Scope; binnen Scope voelen de aangesloten
schoolbesturen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van
aankomende leerkrachten in het basisonderwijs en de ontwikkeling van de startende
leerkracht. De algemeen directeur participeert in de stuurgroep.
Tenslotte zijn de scholen verbonden aan de stichting Kwadraat; hierin zijn de kaders
beschreven rondom goed onderwijs aan de begaafde leerlingen. De algemeen directeur
participeert in het bestuur.
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10 Financiën
10.1 Financiële positie op balansdatum

De financiële positie van de school is uitstekend te noemen. Ook de resultaten voor de
komende jaren geven geen aanleiding tot zorg. Wel zien we een afname van het
leerlingenaantal. Het resultaat neemt weliswaar af, maar daar staat tegenover dat de gelden
voor de werkdrukverlaging (155,55 euro per leerling). De kengetallen zijn goed te noemen en
geven geen aanleiding voor de inspectie om zich hier verder in te verdiepen.

29

10.2 Ontwikkelingen balansposten

10.3 Resultaat en bijdrage daaraan

10.3.1 Toelichting resultaat en wat heeft daaraan bijgedragen
Het resultaat over het boekjaar 2018 bedraagt € 86.325, -- positief. Dat is 21.760 lager dan de
begroting. € 152.669, -- hoger dan begroot. De lasten zijn € 174.429, -- hoger dan begroot
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De rijks bekostiging en loonkosten laten grote afwijkingen zien vanwege de cao-aanpassing
en de werkdrukmiddelen.
Toelichting baten
De rijksbekostiging is over 2018 € 162.779-- hoger uitgevallen dan de begroting. Dit is voor
het grootste deel het gevolg van een hogere lonen ten gevolge van een nieuwe CAO
(reguliere bekostiging ad. € 102.165), werkdruk gelden (€ 53.167) een beetje Prestatiebox
(€7.402) en ten slotte nog een kleine wijziging naar aanleiding van de regeling materiële
instandhouding (€ 46.
Ook hebben we van de gemeente een bedrag ontvangen van € 4.278. Dit bedrag was niet
begroot en betreft voornamelijk een vergoeding voor de aanschaf van verkeersmethodes.
De zorggelden liggen ook hoger dan begroot, dit heeft vooral te maken met een
resultaatuitkering 2017. Hierdoor kwamen we uiteindelijk € 6.469 hoger uit dan de
begroting.
Doordat we op de Maarten Lutherschool en op de Johannes Bogermanschool minder gebruik
gemaakt hebben van de vervangingspot, hebben we een uitkering gekregen van € 24.921.
De materiële baten zijn € 5.468,-- en zijn opbrengsten van oud papier.
Tot slot zijn door het gebrek aan continuïteit op de bestuursfunctie penningmeester, de
contributiegelden voor de schoolvereniging het afgelopen jaar niet geïnd, wat zorgt voor een
tekort van €5.750,--. We willen deze contributies alsnog innen.
10.3.2 Toelichting lasten
De aanpassing van de cao in 2018 was niet meegenomen in de begroting. Hier staat ook de
aanpassing van de bekostiging tegenover. Per september zijn alle brutolonen met 2,5%
gestegen en daarnaast zijn de leerkrachten overgegaan naar nieuwe (hogere) salarisschalen.
Bovendien hebben alle medewerkers in oktober een eenmalige uitkering ontvangen van €
750 (naar rato werktijdfactor), goed voor € 22.035, -- en de leerkrachten daar bovenop nog
een extra uitkering van 42% van het bruto-maandsalaris, goed voor € 36.745, --.
De mutatie aan de jubileumvoorziening ad € 4.219, -- was in de begroting niet meegenomen.
De externe inhuur wordt overschreden met € 74.293, --. Naast de inhuur van een IB-er van
de Triangel en een bijdrage aan de gemeente voor sport zijn het nagenoeg allemaal kosten
van Randstad. Bij de JBS zijn structureel een tweetal mensen ingehuurd via Randstad. Deze
personen zijn per januari 2019 op de loonlijst opgenomen.
Ook de Arbokosten liggen veel hoger dan begroot. Er is hier sprake van een overschrijding ad
€ 7.578, --. Op alle drie de scholen is er sprake van overschrijding. De extra kosten bestaan
onder andere uit toetsing/inventarisatie, coaching trajecten en pre adviezen.
De scholingskosten liggen overall € 10.415, -- lager dan begroot. Omdat de directeur ziek
was, is er aan dit punt waarschijnlijk (te) weinig aandacht gegeven en zijn er geen nieuwe
zaken opgestart.
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De afschrijvingslasten liggen met € 1.362, -- hoger dan de begroting. De reden ligt in de
ICTaanschaffingen. Deze aanschaffingen hebben eerder plaatsgevonden dan gedacht. Gezien
de relatief korte afschrijvingsperiode voor ICT is het effect een stuk groter op de jaarlasten.
De huisvestingslasten laten overall een overschrijding zien ad € 23.044, --. Dit heeft vooral te
maken met regulier onderhoud (zandbakken opnieuw vullen, keuringen van apparatuur).
Daarnaast lagen de kosten van tuinonderhoud € 2.031 hoger dan begroot.
De overige instellingslasten liggen ook € 45.964 hoger dan begroot. De meest opvallende
zaken:
De jaarlijkse ICT lasten worden overschreden met € 33.837, --. Bij alle drie de scholen is er
sprake van een forse overschrijding. Dit houdt verband met de transitie naar een nieuw ICTsysteem.
De post Educatieve licenties laten een overschrijding zien ad € 14.779, --. Hier staan wel wat
lagere kosten tegenover voor de fysieke leermiddelen van € 6.872, --.
De kosten ten laste van het bestuur liggen € 2.429, -- lager dan begroot. Dit heeft te maken
met het feit dat de Bijbels die het bestuur normaliter aan kinderen aan het eind van groep 2
uitreikt, afgelopen jaar niet uitgereikt zijn ivm leveringsproblemen. Deze zullen in 2019
alsnog worden uitgereikt.
10.3.3 Verwachte ontwikkelingen
De financiële positie van de school is op dit moment gezond te noemen. Wel zien we een
dalend leerlingaantal. Naar aanleiding hiervan zullen de reserves de komende jaren
aangesproken moeten worden.
Verder zien we een forse investeringsbegroting. Hiervan is het de vraag of dit liquide
verstandig is om te doen. In de periode 2019 t/m 2022 staat er een bedrag van €729.000, -in de investeringsbegroting. Gezien de stand van de liquide middelen die op dit moment €
830.000, -- bedraagt is het wellicht goed om hiernaar te kijken. Met andere woorden: hoe
reëel is de meer jaren investeringsbegroting. Mede ook gezien het feit dat er van de begrote
investeringen in 2018 ook maar 38% daadwerkelijk is gerealiseerd.
Er is door het bestuur een werkgroep samengesteld die bekijkt en aanbevelingen zal doen of
en zo ja welke strategische keuzes gemaakt moeten worden om de continuïteit te
waarborgen. De daling van het leerlingaantal baart het bestuur ernstige zorgen en zal
gevolgen hebben voor de bekostiging. We verwachten echter dat we de dankzij onze sterke
financiële positie enkele jaren van minder bekostiging prima kunnen opvangen en hopen dat
via natuurlijk verloop het personeelsbestand zal krimpen, zodat het in balans komt het het
leerlingaantal. We onderzoeken de mogelijkheid om op een of meer scholen voor-,tussen en
en naschoolse opvang te integreren, zodat er een of meerdere Integrale Kindcentra kunnen
worden gevormd. Wellicht biedt dat mogelijkheden voor boventallig personeel, zeker geeft
dat een goede invulling aan de vrijkomende ruimte op de scholen.
In het kader van ‘visie op vermogen’ zaak voor het bestuur om te kijken wat de gewenste
buffer zou moeten zijn. Hiervoor is het nodig om de risico’s in kaart te brengen van de
vereniging.
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10.4 Analyse uitkomsten exploitatie
10.4.1 Vaste activa: investeringen
De boekwaarde van de activa is gestegen met € 8.265, -- door hogere investeringen dan
afschrijvingen. In 2018 is er voor € 86.235, -- geïnvesteerd. In de begroting was rekening
gehouden met investeringen ter grootte van € 225.515, --. Opgemerkt moet worden dan de
investeringen op met name gebouwen en meubilair ver achter blijven bij de begroting. Het
afgelopen jaar is slechts 38% van de begroting gerealiseerd.
10.4.2 Financiële activa
Niet van Toepassing
10.4.3 Liquiditeit
Het saldo van de liquide middelen bedraagt per 31-12-2018 € 830.106, --. De liquide middelen
liggen daarmee € 19.107, -- hoger dan vorig jaar. Het goede resultaat is medeverantwoordelijk
voor deze toename. Ook het feit dat er veel minder is geïnvesteerd dan begroot heeft een
gunstige uitwerking op de liquide middelen (althans ten opzichte van de verwachte liquide
middelen). Voor een gedetailleerd verloop van de liquide middelen verwijs ik graag naar het
kasstroomoverzicht in de jaarrekening.
10.4.4 Toelichting vorderingen
De vordering op het ministerie betreft de vordering per balansdatum ad € 117.539, --. Doordat
het ministerie een betalingsritme hanteert waarin in de eerste 5 maanden een lager bedrag en
in de laatste 7 maanden van het schooljaar een hoger bedrag wordt uitgekeerd is er sprake van
een vordering per balansdatum. De vordering ligt iets lager dan vorig jaar. Dit komt door het
betaalritme dat is toegepast op de prestatie box. Vorig jaar stond er een vordering. Nu is er al
meer ontvangen dan de vordering over augustus t/m december 2018. De vordering inzake
personeel betreft ziektevervanging over de maand december en een vordering van oktober die
nog niet was uitgekeerd.
De vordering rente spreekt voor zich.
De vordering ‘overig’ ad € 3.339, -- bestaat enerzijds uit een positieve afrekening van Concent
ad € 1.117, --. Daarnaast hebben we het creditsaldo uit de crediteuren gehaald omdat dit
feitelijk een vordering betreft. Het betreft een bedrag ad € 2.222,--.
10.4.5 Eigen vermogen (algemene- private- en bestemmingsreserves)
Het eigen vermogen is gemuteerd met het resultaat van 2018. De rijks exploitatie heeft het
jaar afgesloten met een positief resultaat van 90K. Ook de schoolfondsexploitatie heeft het
jaar afgesloten met een plus van € 2.351, --. De verenigingsexploitatie heeft afgesloten met
een negatief resultaat ad € 6.046, --. Dit is in hoofdzaak te wijten aan het feit dat er geen
contributies zijn geïnd.
10.4.6 Voorzieningen
In 2018 is er € 4.219, -- gedoteerd aan de jubileumvoorziening om deze op peil te houden. De
hoogte van de voorziening wordt bepaald door te kijken naar het aanwezige personeel, de
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blijf kans en hoe ver men verwijderd is van een jubileumjaar. Hiervoor wordt een model van
de PO-raad gebruikt. Er is geen voorziening duurzame inzetbaarheid, er zijn ook geen
afspraken gemaakt met de werknemers over sparen voor duurzame inzetbaarheid.
Toelichting schulden
Het crediteurensaldo ligt met 45.411 euro beduidend lager dan vorig jaar, medio 2018 is een
aantal grote rekeningen voldaan.
Verder betreffen de posten belastingen en schulden de te betalen loonheffing over de
maand december (€ 69.416, --), stond er nog € 23.391,-- open betreffende pensioenpremies
die betaald moesten worden en is er nog een schuld inzake personeel van € 40.465,--, die
voor veruit het grootste deel bestaat uit het levenslooptegoed van een werkneemster.
Verder zien we nog wat kleine schulden staan rondom vervangingsfonds
(solidariteitspremie), Participatiefonds (reguliere premie december) en bankkosten (4e
kwartaal).
De zogenaamde ‘potjes’ staan 12.747 euro positief. Opvallend is dat de zendingspot negatief
is geworden. Dit zal op de een of andere manier moeten worden rechtgetrokken in 2019.
Naast de reguliere afdrachten aan Woord en Daad zien we een aantal forse giften aan Hope4
Kids, de Gereformeerde Zendingsbond en Simavi.
Tot slot de overlopende passiva: de hogere aanspraken per balansdatum houden verband
met de hogere brutoloonkosten i.v.m. de cao-aanpassingen. De aanspraken ad € 65.573, -betreffen de opgebouwde rechten vakantie-uitkering over de periode juni t/m december
2018.

Investeringsbeleid, investeringen en verwachte investeringen
Al enige jaren wordt door de school een begroting gehanteerd. Daardoor worden de
financiën inzichtelijk gemaakt en kunnen goed bewaakt worden door de penningmeester en
de directeuren. Ook vindt er regelmatig overleg plaats met het administratiekantoor. De
jaarrekening is opgesteld conform de bepalingen en richtlijnen van het Burgerlijk Wetboek en
de Raad voor de jaarverslaggeving.
De toekomstige investeringen liggen hoog. Voor 2019 staat er in totaal voor € 219.500, -- aan
investeringen begroot in gebouwen, ICT en meubilair. De jaren erna staan bedragen van €
206.664, --, € 126.169,-- en € 176.841,-- op de planning.
We zullen voor de komende de liquiditeit goed in de gaten moeten blijven houden en ook de
investeringsbegroting mee moeten nemen in de strategische keuzes die gemaakt zullen gaan
worden (zie paragraaf 10.3.3).
De geplande investeringen voor 2019 zijn redelijk gelijk over de scholen verdeeld.
Het bestuur is akkoord gegaan met de begroting 2019.
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10.5 Kasstromen en Financiering

Er is geen sprake van financiering. Uitleg over de kasstromen en liquide middelen is te vinden
in de vorige paragrafen.
10.6 Financiële instrumenten
De vereniging maakt geen gebruik van financiële instrumenten (alleen van spaarrekeningen).
10.7 In control statement
Niet van toepassing.
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10.8 Treasurybeleid
Hierbij wordt verwezen naar het beleid zoals vastgesteld in VenIJ (zie bijlage).
Praktijk
In 2018 is conform het treasurybeleid gehandeld:
Aangaan spaartegoeden: niet van toepassing
Het beheren van de rekening courant: alle nota’s zijn conform het proces verwerkt. Als
verantwoordelijke heeft de directeur getekend en de penningmeester heeft als laatste
geaccordeerd ter controle van alle uitgaande bedragen.
Aangaan van geldleningen/kredieten: in 2018 zijn geen geldleningen of kredieten aangegaan.
Beleggen in (staats-)obligaties: in 2018 is niet in obligaties belegd.
Rapport treasury beleid 2018
In 2018 zijn geen beleggingen en derivaten gedaan en geen leningen aangegaan:

Product

2016

2017

Leningen

Geen

Geen

Beleggingen

Geen

Geen

Derivaten

Geen

Geen

10.9 Continuïteitsparagraaf
10.9.1 A.1 Kengetallen (tabellen)

10.9.2 Wat zeggen de kengetallen over de financiële positie van de school?
Alle kengetallen van 2018 vallen niet in de gevarenzones (vergelijk met signaleringsnorm). Er
is dan ook geen sprake van een ongezonde financiële positie. Na 2018 zal de rentabiliteit in
de gevarenzone kunnen komen. Het bestuur is hiervan bewust en zal in de tussentijd
maatregelen nemen om balans te brengen in het leerlingaantal en leerkrachten.
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10.9.3 Voldoet aan normen OCW?
De kengetallen voldoen aan de normering van de OCW. De signalering is te zien in de 2e
kolom van de tabel. Mocht hier niet aan voldaan worden kleurt de cel rood.
10.9.4 Wijzigingen t.o.v. voorgaande jaren
Er zijn geen noemenswaardige wijzigingen t.o.v. voorgaande jaren.
10.9.5 Hoe verbeteren indien noodzakelijk?
Over de gehele vereniging gezien zal het exploitatieresultaat na 2019 negatief uitkomen.
Hiervoor is nog een goede bufferruimte, dus op dit moment geen enkele reden tot zorg.
Als bestuur blijven we oplettend op de toekomstige ontwikkelingen. Het aantal leerkrachten
zullen we zoveel mogelijk afstemmen op het verwachte aantal leerlingen.
10.10 Overig
10.10.1 Prestatiebox
Ontvangen gelden
School:
Johannes Bogermanschool
Johannes Calvijnschool
Maarten Lutherschool
Totaal:

Prestatieboxgeld:
30.496
33.031
24.324
87.851

De Johannes Calvijnschool heeft de prestatie box gelden ingezet voor de culturele
activiteiten.
De prestatieboxgelden voor de Johannes Bogermanschool zijn voornamelijk besteed aan
nascholing van het team en individuele scholing van leerkrachten. Tevens is het geld besteed
aan culturele activiteiten.
De prestatieboxgelden voor de Maarten Luther School zijn voornamelijk besteed aan
nascholing van het team en individuele scholing van leerkrachten. Tevens is het geld besteed
aan culturele activiteiten.

10.10.2 Werkdrukgelden
Inzet werkdrukgelden Johannes Calvijnschool:
Drie ochtenden de inzet van een onderwijsassistente voor ondersteuning RT werkzaamheden
Leerkrachten worden een aantal dagdelen vrij geroosterd en vervangen t.b.v. administratieve
werkzaamheden.
Inzet leerkracht voor ICT werkzaamheden
8ste groep draaien. Deels weggezet in de werkdrukgelden
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De besteding is besproken in het team en vervolgens heeft de personeelsgeleding van de MR
haar goedkeuring gegeven.

Inzet werkdrukgelden Maarten Lutherschool
Inzet leraarondersteuner voor ondersteuning in de groepen.
Leerkrachten vrij roosteren en vervangen t.b.v. administratieve werkzaamheden.
De besteding van de extra middelen werkdrukverlaging is besproken in het team. Vervolgens
heeft de MR haar goedkeuring gegeven aan de inzet.

Inzet werkdrukgelden Johannes Bogermanschool
Benoeming onderwijsassistent voor 0,6125 fte van febr. tot juli voor extra inzet in de combi
groep 4/6
Inzet extra leerkracht voor 0,15 fte voor extra inzet lezenonderwijs
Het overige geld is ingezet voor een onderwijsassistent voor extra hulp in groep 7 en andere
groepen.

Inzet is gesproken in het team en goedgekeurd door de MR.

10.10.3 Europese aanbesteding
Het bestuur heeft geen diensten of werken aanbesteed welke in aanmerking kwamen voor
Europese aanbesteding.
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10.10.4 A.2 Meerjarenbegroting en balans (tabellen)

Bron: meerjarenbegroting 2019: gebaseerd op de nu bekende bekostiging, en geïndexeerde
loonschalen.
Toelichting op de balans.
Opvallend op de balans is de toename van de vaste activa. Deze toename is vooral te danken
aan investeringen in de gebouwen van ruim 170.000 uitgesmeerd over de komende jaren.
Deze investeringen vinden vooral plaats op de Maarten Luther School en de Johannes
Calvijnschool. Het grote onderhoud voor de Johannes Bogermanschool staat gepland in
2022.Daarnaast staan er behoorlijke investeringen (ca. € 75.000) in de planning op het gebied
van ICT. Dit betreft zowel vervangingsinvesteringen in digiborden en servers, maar ook in
uitbreiding van het aantal desktops en chromebooks. Ook belangrijk is de geplande aanschaf
van meubilair op de verschillende scholen. Dit betreft voornamelijk vervanging en gaat om een
bedrag van in totaal ca. € 75.000). De laatste, maar niet minst belangrijke, is de constante
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investering in leermiddelen (methodes en dergelijke). Hier is de komende jaren een bedrag
gemoeid van ongeveer € 110.000.
Al met al zien we hier dus investeringen van ruim € 400.000. Uiteraard staan hier ook
afschrijvingen tegenover, zodat het balanstotaal niet met hetzelfde bedrag toeneemt.
De komende jaren worden geen mutaties in de voorzieningen, fondsen en
financieringsstructuur verwacht (van het laatste is ook geen sprake).
De 3 scholen zijn eigendom van de gemeente en verwacht wordt dat dit de komende jaren ook
zo zal blijven. Het onderhoud is wel bij de scholen komen te liggen. Hiervoor is een
onderhoudsplan voorhanden. De komende jaren zijn geen bouwprojecten voorzien.
Nauwlettend wordt in de gaten gehouden in hoeverre het aanhouden van 3 gebouwen nog
rendabel is.
Er is geen sprake van huur (alleen van verhuur van een gedeelte van de JCS aan de federatie).
Verwacht wordt dat hier de komende jaren geen verandering in optreedt.

10.10.5 B.1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en
controlesysteem:
Het bestuur onderkent de importantie van risicomanagement en –beheersing. Belangrijke
risico’s zijn uiteraard de dalende leerlingenaantallen, de bezuinigingen van overheidswege en
bijv. aanspraken BAPO. De meerjarenbegroting is van groot belang voor het inzichtelijk
maken van de mogelijke consequenties die uit deze risico’s voortvloeien, en het op grond
hiervan bijsturen.
Binnen het verband van de federatie zijn in 2012 de eerste stappen gezet om te komen tot
een risicobeheersingssysteem. In een door de federatie ingestelde werkgroep zijn
beleidsuitgangspunten en financiële kaders voor de besturen binnen de federatie
geformuleerd. Deze zijn in 2013 aanvaard en zullen in de loop van de tijd verder uitgewerkt
en verfijnd worden.
In 2018 is een overzicht gemaakt van alle aanwezige risico’s. Daarbij is het risico
geclassificeerd en de kans bepaald met de mogelijke gevolgen. In 2016 zijn streefwaardes
bepaald en de benodigde maatregelen om deze te bereiken. Vervolgens is de planning om
gefaseerd en in volgorde van risico deze maatregelen in te bedden.
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10.10.6 B2. Belangrijkste risico’s en onzekerheden:
Het belangrijkste risico is de daling van het aantal leerlingen, een van de factoren van de
bepaling van de rijksmiddelen welke tevens elk jaar weer opnieuw geïndexeerd worden en
daardoor onzekerheid met zich meebrengt. Het vergt veel inzet om de leerkrachten hierop af
te stemmen wat het bestuur niet altijd in de hand heeft wegens de hoge mate van
bescherming vanuit de cao. Wel zijn er signalen dat een aantal leerkrachten gebruik zullen
maken van hun pensioen. Dit kan een de voorziene negatieve financiële ontwikkelen wat
afzwakken.
In 2015 is gestart met het dragen van de eigen verantwoordelijkheid om de gebouwen te
onderhouden met de middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld. Vlak daarvoor is zoveel
mogelijk onderhoud gepleegd. Zoals reeds aangegeven zullen de begrote investeringen nog
een keer goed worden bekeken om te voorkomen dat we in liquiditeitsproblemen komen.
10.10.7 B3. Rapportage toezichthoudend orgaan:
Zie bijlage
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Jaarverslag Commissie van Toezicht 2018

Federatie Veluwezoom
en IJsselstreek
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Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Commissie van Toezicht (hierna: de CvT) van acht besturen
aangesloten bij de Federatie Veluwezoom en IJsselstreek (hierna: de Federatie).
Aangesloten besturen
Bestuur School met de Bijbel Oene
Bestuur De Triangel
Bestuur HSV Genemuiden
Bestuur De Linde
Bestuur HSV Wapenveld
Bestuur De Meidoorn
Bestuur CNS Kamperzeedijk
Bestuur Ds. van Maasschool
De CvT oefent in het kader van de Code Goed Bestuur toezicht uit op genoemde besturen zoals
vastgelegd in het “Reglement Commissie van Toezicht”. Daarbij wordt de CvT gevraagd en ongevraagd
ondersteund door de algemeen directeur van de Federatie.
Leden CvT
De volgende leden (inclusief rol in de CvT) zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel:
Functie
Naam
Aangetreden
Aftredend
Voorzitter
G.W. Stoffer
05-04-2012
01-08-2019
PenningmeesterA.M. Mijnheer
01-09-2017
01-09-2021
Secretaris
T. Esselbrugge
01-01-2016
31-12-2020
Tweede voorzitter
K. van Maanen
05-04-2012
01-08-2017
Algemeen lid
Vacature
Het afgelopen jaar
2018 stond in het teken van reguliere taken als het beoordelen van de kwaliteitsrapportages, de
financiële verantwoording en het onderhouden van contacten met de diverse scholen. Daarnaast stond
het afgelopen jaar in het teken van het verder onderzoeken van de federatieve structuur. Het onderzoek
uit 2017 heeft tot concrete “holding overleggen” geleid waarvan de verwachting is dat in 2019 de
Federatie en de meeste aangesloten scholen samengaan in een nieuwe holding. Op personeelsgebied is
in de CvT geen verandering geweest.
In dit jaarverslag wordt hier uitvoeriger bij stil gestaan.

Juni 2019
Voorzitter
G.W. Stoffer
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12 Bevindingen 2018
Alle leden van de CvT zijn lid van de aangesloten verenigingen. Zoals in de code goed bestuur is
vastgesteld, en door de CvT wordt gehanteerd, wordt het handelen van de toezichthouders gekenmerkt
door onpartijdigheid. Dat wil zeggen dat geen vermenging kan optreden met oneigenlijke belangen maar
ook dat iedere schijn van vermenging wordt vermeden.
Leden van de CvT
Er zijn geen aanpassingen geweest binnen de leden van de CvT. Met het oog op de komende
holdingstructuur met een eigen Raad van Toezicht zullen de leden van de CvT dit moment in 2019
afwachten en vervolgens hun taken overdragen.
De leden van de CvT zijn onbezoldigd. Zij hebben in 2018 geen vergoeding uit hoofde van hun functie
ontvangen. De leden van de CvT hebben geen nevenfuncties die een onafhankelijk toezicht hinderen.
Toezicht CvT
De toezicht werkzaamheden van de Commissie hebben zich in 2018 gericht op:

De (meerjaren)plannen van de individuele scholen. Deze plannen zijn goedgekeurd. Inhoudelijk
constateert de commissie, net als overigens in voorgaande jaren, een diversiteit in kwaliteit van de
kwartaalrapportages. De commissie heeft geadviseerd het kwaliteitsniveau aandacht te blijven
geven, bijvoorbeeld door invulinstructies en het harmoniseren van de hoeveelheid en soort vragen,
zodat naast mondelinge coaching ook in de rapportage te volgen is waaraan gewerkt wordt.

Voor het jaar 2018 gaat de CvT akkoord met de (her)benoeming van Van Rhee Accountants tot
accountant van de Federatie.

De begrotingen en jaarrekeningen van de aangesloten verenigingen zijn besproken en goedgekeurd.
Op basis van de financiële kwartaalrapportages heeft de CvT actief bevraagd over de rechtmatigheid
en doelmatigheid van de bestedingen en verkregen middelen. Daarnaast heeft de CvT
kennisgenomen van het bestuursverslag en het meerjaren strategisch plan. De CvT heeft een
continu oog voor het meerjarenperspectief op basis van de begrotingen. Hiermee wordt de
continuïteit kritisch gevolgd en getoetst. Tevens is gedurende het jaar in overleg met de directeur
van de Federatie gesproken over materiele opbrengsten en uitgaven die niet in de initiële begroting
opgenomen stonden, maar wel in de uiteindelijke jaarrekening zijn verwerkt. Indien dit nodig werd
geacht, zijn aanvullende vragen aan betrokken schoolbesturen gesteld om de rechtmatigheid te
toetsen

De CvT heeft geen eigen middelen verworven en besteed.

Omdat de scholen geen College van Bestuur hebben, maar een vrijwilligers bestuur, ligt de
werkgeversrol volledig bij het bestuur.

De CvT heeft kennisgenomen van de Wet Normering Topinkomens (WNT) en vastgesteld dat hier
geen actie genomen hoeft te worden.

De CvT heeft kennisgenomen van de acties en voortgang (rapportages) van de onderwijsinspectie
die enkele scholen als zwak/zeer zwak kwalificeren. De CvT heeft vastgesteld dat betreffende
scholen maatregelen hebben genomen en in samenwerking met de algemeen directeur van de
Federatie vooruitgang hebben geboekt en uitzicht hebben op een betere kwalificatie per einde van
het huidige schooljaar.

Tevens heeft de CvT in 2018 nauwlettend de verbetertrajecten gevolgd die nodig gebleken waren
bij De Goede Herder in Wapenveld. De school heeft goede stappen gezet en de kwaliteit van
onderwijs is verbeterd. Dit traject wordt in 2019 voortgezet.

De Onderwijsinspectie heeft in september 2018 de Ds. Van Maasschool in Wapenveld bezocht in
het kader van een regulier vierjaarlijks bestuursbezoek. De onderwijsinspectie heeft geconstateerd
dat op schoolniveau de zaken op orde zijn waarbij het didactisch handelen eruit springt met een
waardering goed. Op bestuursniveau zijn er eveneens geen tekortkomingen geconstateerd en zijn
de kwaliteitsindicatoren met voldoende gewaardeerd. Hierbij is het beleid op Federatieniveau
nadrukkelijk meegewogen. De CvT is in het proces betrokken geweest en vanuit de
toezichthoudende rol eveneens door de inspectie gehoord.

Door de CvT is geconstateerd dat identiteit en het belang van behoud daarvan in een snel
veranderende maatschappij de continue aandacht heeft van teams en besturen.
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De CvT heeft echter ook, net als voorgaande jaren, geconstateerd dat door de verminderde instroom
in enkele scholen en de in die gevallen naar beneden bijgestelde begrotingen door deze lagere
instroom, de Federatie voor organisatorische uitdagingen staat om scholen en identiteit naar de
toekomst te borgen (continuïteit). De CvT zal hieraan blijvend aandacht geven waarbij met name
de lange termijneffecten van deze ontwikkeling de aandacht hebben.
De CvT heeft in 2018 een reguliere (zelf)evaluatie gehouden. Zij is van mening dat er voldoende
afstand is gehouden om toezicht te kunnen houden.
De CvT heeft kennisgenomen van de voortgang binnen de mogelijkheden tot herstructurering van
de Federatie zodat continuïteit, onderwijskwaliteit en identiteit geborgd worden via een nieuw
bestuur construct. Een aantal leden van de CvT heeft een informatiebijeenkomst over de nieuwe
structuur bijgewoond. Zij is kritisch op de mogelijkheden en onmogelijkheden op het vlak van
instroom leerlingen, werkdruk, personeelszaken en gedane investeringen. De CvT stelt vast dat
vanuit de Federatie en binnen de besturen voldoende en constructieve aandacht is voor de
herstructurering.
De CvT is in 2018 in gesprek geweest met bijna alle aangesloten schoolbesturen. Door personele
wisselingen, openstaande vacatures en ziekte in de CvT zijn een aantal schoolbezoeken uitgesteld
tot 2019. In 2018 is tevens met medezeggenschapsraden gesproken.
Wij merken op dat het voor de CvT in de huidige structuur en in de praktijk lastig opereren blijft
doordat de directeur van de Federatie de primaire gesprekspartner is, terwijl de CvT eigenlijk
voor de afzonderlijke besturen de gesprekspartner moet zijn. Organisatorisch is dit een lastig
punt, waar de CvT zowel als het federatiebestuur en de directeur van de Federatie over in overleg
zijn met het oog op de nieuwe structuur of bestuurs construct van de Federatie.
De Commissie heeft in 2018 vijfmaal vergaderd.

13 Samenvatting
De CvT is dankbaar dat zij een bijdrage mag leveren aan de Federatie voor Protestants Christelijk
Onderwijs op Gereformeerde Grondslag ‘Veluwezoom en IJsselstreek’. Zij heeft de steun van God
gevraagd om het werk met behulp van Zijn kracht en hulp te mogen uitvoeren. Op een kritische maar
constructieve wijze hebben de leden een bijdrage mogen leveren in een positieve dialoog met de
directeur van de Federatie. De CvT zal zo de Heere wil en wij leven haar werkzaamheden voortzetten in
2019.
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