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Voorwoord 

 

In dit jaarverslag van de Vereniging tot Stichting en instandhouding van Scholen met de Bijbel 

te Streefkerk leggen we aan de leden van de schoolvereniging verantwoording af over het 

gevoerde beleid ten aanzien van de School met de Bijbel. Het jaarverslag voldoet aan de 

eisen van de geldende wet- en regelgeving, zoals opgenomen in de Richtlijnen van de 

Jaarverslaglegging.  

 

Het afgelopen jaar heeft er een directiewisseling plaatsgevonden doordat dhr. H. 

Kloosterman na 18 jaar directeur geweest te zijn met pensioen is gegaan.  Daaraan vooraf 

hebben wij als bestuur een sollicitatiecommissie in het leven geroepen met dhr. B. Kalkman 

als extern adviseur. De advertentie in het RD heeft er toe geleid dat wij mevr. H.J. den 

Ouden konden benoemen. Dat we het maar op mogen merken dat in een tijd van een 

tekort aan directeuren wij er weer één mogen hebben. Dat we de woorden van onze 

voorzitter (waarmee hij de sollicitatieprocedure destijds afrondde) n.a.v. de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis artikel 1 er in op mogen merken: dat er een enig God is.  

“Wij geloven allen met het hart en belijden met den mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk 

Wezen, Hetwelk wij God noemen: eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, 

almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed, en een zeer overvloedige Fontein van alle goed.”  

Dat de Heere over de genomen besluiten Zijn zegen mag geven. 

 
Wij denken ook aan zorgen die er waren in diverse gezinnen. Drie leden van onze vereniging 

zijn overleden. Een ieder in rouw en zorg wensen we Gods nabijheid toe om het te dragen. 

De Heere heilige de roepstemmen aan hun en ons hart. 

 

Als wij terugzien zijn wij vooral dankbaar voor wat de Heere gaf aan mogelijkheden en tijd 

om onze kinderen het Evangelie van zonde en genade voor te houden en hen te wijzen op 

Christus die alleen de zonde van ons weg kan nemen. Ook zijn wij blij voor de wijze waarop 

de school zich verder ontwikkelde en het personeel zich verder heeft geprofessionaliseerd. 

We hopen dat dit alles ten goede komt aan de kinderen die op onze school onderwijs 

ontvangen. 

 

Namens bestuur en directie van de school met de Bijbel, 

 

 

 

H.A.G. Aantjes      H.J. den Ouden 

Secretaris       Directeur 
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Hoofdstuk 1 - Verslag van de toezichthouder 

 

In het verslagjaar is met medewerking van dhr. B. Kalkman als extern adviseur een bezinning 

op gang gekomen ten aanzien van de Code goed bestuur.  

Conform de wet Goed onderwijs, goed bestuur (2010) en de daaruit voortvloeiende Code 

goed bestuur zijn we als bestuur verplicht om een vorm van intern toezicht te regelen, dat 

toezicht houdt op het bestuurlijk handelen. De achterliggende gedachte achter deze 

ontwikkelingen is dat er in toenemende mate een concentratie van bevoegdheden en 

autonomie plaats vindt op bestuurlijk niveau. Dat vraagt bestuurlijk gezien om voldoende 

tegenspel. Daarbij heeft het intern toezicht als belangrijkste taak om voortdurend te 

beoordelen (en te verantwoorden) of de organisatie goed bestuurd wordt, of de juiste 

normatieve afwegingen gemaakt worden en of de identiteit en kwaliteit voldoende 

gewaarborgd worden. De beoordeling van de normatieve afwegingen vindt plaats tegen de 

achtergrond van de grondslag van de Vereniging, de vastgestelde kaders en de 

maatschappelijke context en ontwikkelingen.  

 

De inrichting van bestuur en toezicht kan op diverse manieren. Al eerder is de ontwikkeling 

naar een vorm van besturen ingezet, conform de principes van Policy Governance. Dit houdt 

in dat we als bestuur uitspraken doen over de te bepalen doelstellingen en de 

randvoorwaarden en dat de (wijze van) uitvoering opgedragen, gemandateerd wordt aan de 

directeur. 
 

De uitgangspunten van dit model zijn ook toepasbaar om een verdergaande scheiding van 

toezichtstaken en bestuurlijke taken te realiseren. Het bestuur neemt de rol van 

toezichthoudend bestuur op zich, het feitelijk en daadwerkelijk besturen van de organisatie 

vindt plaats door de directeur, in samenwerking met het MT. Hiertoe is duidelijkheid vereist 

over wat het bestuur van de directeur verwacht en binnen welke kaders de bestuurlijke 

handelingsvrijheid zich beweegt. Dit is verder uitgewerkt in het managementstatuut, 

aangevuld met het toezichtskader. 

Vanaf 2018 zullen we steeds meer aan de hand van het vastgestelde toezichtskader gaan 

werken en de bestuursvergaderingen vorm gaan geven.  

 

Het  toezichthoudend bestuur bestaat uit 6 personen welke een onbezoldigde functie 

hebben als toezichthouder. Na de zomervakantie is dhr. W. Deelen afgetreden als  

bestuurder. Tijdens de ledenvergadering van 2018 hopen we deze vacature opnieuw invulling 

te geven.  

 

Het intern toezicht neemt een positief kritische houding in t.o.v. de directeur. Door middel 

van afwegingen in een totaalperspectief etc. wordt er op gelet dat beslissingen worden 

genomen die passen binnen de vastgestelde mandaatregeling.  

 

Onderwerpen die daarbij aan de orde zijn geweest betreffen: 

 Het vaststellen van doelstellingen en het toezichtskader wat vastgelegd is in het 
managementstatuut. 

 Het uitzoeken van afwijkingen van de resultaten t.o.v. de begroting op onderdelen, 

zodat een heldere analyse gemaakt wordt. 

 De kaders die worden gebruikt bij het opstellen van de begroting voor 2018. 

 Het toezien op de naleving van hetgeen verwoord is in het identiteitsprofiel. 
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 Toezien op de naleving door het bestuur van de wettelijke verplichtingen o.a. van de   

Code Goed Bestuur. 

 Toezicht houden op rechtmatige verwerving, bestemming en aanwending van de  

middelen. 

 Goedkeuren van het strategisch beleidsplan, de begroting en jaarverslag. 
 

Deskundigheid in bestuur en toezicht is één van de onderdelen waar de overheid  aandacht 

aan besteedt. Dit blijft een voortdurende ontwikkeling binnen bestuur en toezicht. We 

werken op dit gebied ook samen met Reformatorische scholen in de regio die fungeren als 

sparring partner. 

Daarnaast is in het managementstatuut opgenomen dat we jaarlijks een zelfevaluatie zullen 

uitvoeren.  

Maar bovenal is nodig dat we wijsheid mogen ontvangen vanuit de vreze des Heeren om te 

mogen doen wat onze hand vindt om te doen. 

 

Het jaar overziende, blijkt dat er veel ter tafel komt waarover een mening moet worden 

gevormd en waarop toezicht gehouden moet worden. Hoe zouden wij dat kunnen zonder 

het toezicht van een Ander, Die niet alleen toezicht houdt, maar Die ook alles regeert, 

bestuurt en onderhoudt en bij Wie niets uit de hand loopt. Aan Zijn toezicht, regering en 

onderhouding bevelen wij een ieder die op welke wijze dan ook bij de school betrokken is, 

aan. 

 

 

W.  Alblas 

Toezichthouder  
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Hoofdstuk 2 - Organisatiecontext 

 

Grondslag 

De naam van de school is School met de Bijbel. 

Ze gaat uit van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te 

Streefkerk. 

 

Zoals uit de naam van de school al blijkt, is de Heilige Schrift, opgevat in overeenstemming 

met de Drie Formulieren van Enigheid, volgens de Synode van Dordrecht gehouden in de 

jaren 1618-1619, de grondslag van de vereniging. Zij gaat uit van het beginsel dat 

volksopvoeding en volksonderwijs geheel in overeenstemming moeten zijn met de in de 

Bijbel geopenbaarde wil Gods. In de artikelen 3 t/m 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis 

kan men duidelijk en volledig vinden wat door ons beleden wordt ten aanzien van het 

Woord van God. 

Zo willen we staan in de traditie van de kerken van de Reformatie. De leden van ons bestuur 

komen dan ook uit de volgende kerkelijke denominaties: Protestantse Kerk Nederland, 

Hersteld Hervormde Kerk,  Ger. Gem., Ger. Gem. in Ned., Oud. Ger. Gem. in Ned. 

 

Consequenties van de grondslag 

Dat de Bijbel en de belijdenisgeschriften de grondslag voor ons onderwijs vormen, heeft 

natuurlijk ook duidelijke consequenties voor de inrichting ervan, zoals o.a. de keuze en het 
gebruik van verantwoorde onderwijs- en leermethodes, van leer- en werkvormen, van 

audiovisuele hulpmiddelen e.d. Bij alle onderwijskeuzes speelt de identiteit een duidelijke rol. 

Zo ook in de manier van omgaan met elkaar als ouders, bestuur, directie, leerkrachten en 

leerlingen, nl. een hartelijke, ongedwongen en hulpvaardige houding naar elkaar toe binnen 

de kaders van de gezagsverhoudingen zoals God die in Zijn Woord aangeeft. 

Het pedagogisch, didactisch en onderwijsinhoudelijk klimaat wordt dus bepaalt door de 

Bijbelse normen en waarden. 

Vandaar ook dat het bestuur verwacht van de teamleden dat er veel werk gemaakt wordt 

van het voorbereiden en het geven van de Bijbellessen, om onder biddend opzien naar de 

Heere, van Wiens zegen we in alles afhankelijk zijn, te mogen verwachten dat Hij Zijn 

Woord waarheid maakt en "dat het navolgende geslacht zijn hoop op God zou stellen..."  

(zie Ps. 78:1-7).   

 

Missie en doelstelling 

Onze school wil de kinderen een veilige basis voor later bieden. Hoewel de school de 

thuisbasis van het gezin  niet kan en mag vervangen, willen we ons inzetten om de kinderen 

een omgeving te bieden, waarin zij veiligheid, structuur en uitdaging ervaren. Dat is de beste 

voedingsbodem voor het leveren van prestaties. We vinden het daarom belangrijk dat 

kinderen, elk met eigen gaven, zich op school zowel door leerkrachten als de andere 

kinderen geaccepteerd en gerespecteerd voelen. Het feit dat elk kind uniek is, betekent voor 

de leerkrachten, dat zij zoveel mogelijk rekening houden met verschillen tussen de kinderen. 

Dat is ook de Bijbelse opdracht aan allen die met kinderen werken, zoals onder meer blijkt 

uit de Spreuken van Salomo: 

“Leer de jongen de eerste beginselen naar den 

eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, 

zal hij daarvan niet afwijken.” 

 

(Spreuken 22:6) 
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Directeur 

Bouwcoördinator 

1-3 

Intern 

Begeleider 

Onderwijsassistenten  

Leraar (LA) Leraar  met 

specialisme (LB) 

Bouwcoördinator 4-8   

Toezichthoudend bestuur 

Conciërge 

Christelijk onderwijs is geen doel in zichzelf. Het moet dienstbaar zijn aan een hoger doel; 

dat de mens zijn Schepper kent en eert. 

 

Organisatiestructuur  

Het organogram van de organisatie ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zaten op de teldatum (1 oktober 2017) 166 leerlingen op school.  

Aantal personen die ten dienste staan aan het onderwijs voor de leerlingen: 

Directeur:      1 

Leerkrachten:      11 

Bouwcoördinatoren i.c.m. Interne Begeleiding: 2 

Onderwijsassistenten:    2 

Conciërge:       1 

 

Vrijwilligers 

In de schoolorganisatie zijn veel vrijwilligers actief. Door hun inzet kunnen allerlei school-

gerelateerde zaken doorgang vinden. Vrijwilligers worden bijvoorbeeld ingezet ter 
ondersteuning bij het lezen, computerlessen, handwerken, lessen kunst enz. 

In alle groepen zijn klassenouders actief.  
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Hoofdstuk 3 – Identiteit 

 

De School met de Bijbel is een basisschool op reformatorische grondslag. We laten ons 

leiden door Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften.  

We verwachten van ouders die hun kind aan willen melden dat ze akkoord gaan met de 

grondslag en de consequenties die hieruit voortvloeien zoals beschreven in de schoolgids.  

Onze leerlingen komen uit Streefkerk en de wijde omtrek: Bergambacht, Nieuw-Lekkerland, 

Groot-Ammers, Langerak, Brandwijk enz. We zijn dus een echte streekschool. Ouders uit 

bep. plaatsen kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen bij de gemeente.  

Als school werken we voortdurend vanuit onze missie en zijn we open naar de verschillende 

denominaties. 

 

De identiteit van de school krijgt gestalte in de praktijk door: 

- Bijbelvertellingen: een aantal keer in de week vertellen we uit de Bijbel m.b.v. de 

methode ‘Hoor het Woord’.  

- Het aanleren van psalmen, geestelijke liederen, Bijbelse vragen en Catechismus; 

- Vieringen van de heilsfeiten: in het kalenderjaar 2017 mochten we opnieuw het 

Kerstfeest herdenken met de kleuters en hun (groot)ouders en andere 

belangstellenden. Met de groepen 3 t/m 8 werd er een zanguurtje in de plaatselijke 

Hervormde kerk gehouden; 

- Bid- en dankdag: rond deze dagen besteden we aandacht aan een thema vanuit de 
HGJB. Het thema bij Biddag was: ‘God hoort’ en rond de Dankdag hebben we stil 

gestaan bij het thema ‘Blij verrast’ n.a.v. Handelingen 8: 26-39 over Filippus en de 

kamerling. De leerlingen hoorden een Bijbelverhaal en leerden liederen rondom het 

thema; 

- De keuze van lesmethoden: wij kiezen in principe de methoden die geschreven zijn 

voor het christelijk-reformatorische onderwijs; 

- Omgang met ICT: we zetten ICT functioneel in als ondersteuning van ons onderwijs. 

In de komende jaren willen we verder een doordachte visie ontwikkelen op het 

gebruik van ICT; 

- Personeelsbeleid: we verwachten van ons personeel dat ze in leer en leven de 

grondslag van de school onderschrijven en uitdragen, zowel binnen als buiten de 

school; 

- Leer- en leefklimaat wat gekenmerkt wordt door duidelijke regels, orde, gezag, respect 

en onderlinge liefde en verbondenheid; 

- Zorg voor de naaste: wekelijks wordt er zendingsgeld opgehaald voor ons adoptiekind 

uit Guatemala. Daarnaast is er in 2017 geld overgemaakt naar diverse instanties: 

Stéphanos, GZB, Evangelisatie Hoorn, Bonisazending, zending HHK, Spaanse 

Evangelische Zending.  

- Kerkelijke verbondenheid: de school heeft een abonnement op de kerkbodes uit de 

verschillende denominaties afgesloten. Op deze wijze kunnen we meeleven met de 

kerkelijke gemeenten en kan de driehoek gezin-kerk-school mede gestalte krijgen; 

- Specifieke lessen: we leiden de kinderen op voor hun toekomst en hun plaats in deze 

maatschappij. Hierdoor geven we niet alleen taal, rekenen, lezen, schrijven (wat 

onmisbaar is), maar ook specifieke lessen ten aanzien van seksuele ontwikkeling, het 

omgaan met elkaar (sociale vaardigheden), burgerschapsvorming (dit is geen aparte 

methode, maar u kunt denken aan lessen en activiteiten waarbij we gericht zijn op 

omgang met de naaste, andere culturen enz.).  
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We zien om ons heen dat de secularisatie zijn sporen trekt in ons land. Dit gaat ook ons als 

kerken en christelijke school niet voorbij. Gezagscrisis en de individualisering zijn enkele 

opvallende ontwikkelingen. Tegen deze achtergrond zijn we dankbaar dat er in onze school 
nog onderlinge verbondenheid en respect gevonden mag worden. De leerkrachten worden 

erkend als gezagsdrager, al zien we de mondigheid onder de jeugd ook toenemen.  

Het is juist in deze tijd, vol aanvallen op het Christelijk onderwijs naar Schrift en belijdenis, 

zeer belangrijk dat we als bestuur, personeel en ouders in eensgezindheid proberen Bijbels 

verantwoord onderwijs te geven in biddend opzien tot de Heere. Mochten er voor allen die 

bij het onderwijs op onze school betrokken zijn, voorbidders gevonden worden aan de 

troon van Gods genade.  
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Hoofdstuk 4 - Onderwijs 

 

De basis 

Wij werken vanuit het motto: oog voor allen, alles in het oog! 

We willen oog hebben voor elke leerling, door goed naar de leerling te kijken, te luisteren, 

te observeren willen we het werkelijke kind zien achter het gedrag. Wat zegt hij/zij met het 

getoonde gedrag? 

Het is onze ambitie om zoveel mogelijk af te stemmen op wat het kind nodig heeft. We zien 

dit als onze plicht om in getrouwheid het beste te zoeken voor het kind en zijn/haar talenten 

te laten opbloeien tot dienst van de Schepper en de naaste. Vanuit dat perspectief proberen 

we ‘er uit te halen wat er in zit’. Dat we hier nooit volmaakt in zullen slagen, zal duidelijk 

zijn. Het is echter wel voortdurend onze drijfveer.  

 

Het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden, ook wel ‘levensvaardigheden’ genoemd 

zien we als de basis van ons onderwijs. Als een kind lekker in zijn vel zit, zal het pas tot 

presteren kunnen komen. De pijlers welbevinden en betrokken vinden we hierin belangrijk.  

Kortom: we werken vanuit een goede relatie met het kind als basis om te komen tot goede 

onderwijsresultaten. We willen oog hebben voor de totaalvorming van het kind.  

 

Onderwijskundige ontwikkelingen 

Om de lessen Nieuwsbegrip (leesbegrip) te versterken, is de inhoud van de groepsplannen 
besproken/aangescherpt in combinatie met een klassenbezoek door een onderwijsadviseur 

in de verschillende groepen. De bedoeling was om de plannen kwalitatief sterker te maken 

en helder te hebben hoe de doorgaande lijn verloopt bij Nieuwsbegrip. Besproken is dat het 

groepsplan voor dit vak meer een verantwoordingsdocument is. Door de lessen van 

Nieuwsbegrip te volgen, komen alle strategieën vanzelf aan bod. Luistervragen, goede 

interactie en samenwerkmomenten versterken de lessen. 

 

Er zijn twee implementatiebijeenkomst rond de nieuwe taalmethode Taal Actief geweest. De 

leerkrachten van groep 4 en 5, samen met de IB-er en taalcoördinator deden hieraan mee. 

Het doel was om de methode beter te leren kennen, sterke punten en knelpunten te 

bespreken en afspraken te maken rond het gebruik van de methode en bijbehorende 

materialen. 

 

Het team heeft nagedacht over ouderbetrokkenheid en het huiswerkbeleid. Alle mogelijke 

contactmomenten zijn geïnventariseerd en er is besproken op welke manier goed 

oudercontact tot stand komt. Ook is er nagedacht over het huiswerkbeleid: welke wensen 

liggen er bij ouders en hoe kan school daaraan tegemoet komen.  

 

Ten aanzien van de zorg en begeleiding is besloten om over te stappen op twee zorgperiodes. 

Ook het rapport wordt nu twee keer per jaar uitgegeven in plaats van drie keer per jaar. 

We communiceren nl. ook via het ouderportaal en tussentijds als er stagnatie lijkt te 

ontstaan in de ontwikkeling van het kind.  

 

Juf de Jong heeft de opleiding tot cultuurcoördinator gevolgd. Dit heeft tot afspraken geleid 

t.a.v. de lessen muziek, tekenen en handvaardigheid, waardoor er een meer doorgaande lijn 

is ontstaan in de lesdoelen.  
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Onder leiding van een onderwijsadviseur is er een gevolg gegeven aan de ontwikkeling van 

opbrengstgericht denken en werken in de school. Dit traject is in 2017 afgerond.  

 
Alle teamleden hebben gewerkt aan het verhogen van de eigen Engelse vaardigheden bij het 

geven van Engels.  

 

Er is een nieuwe leerlijn m.b.t. het taaldomein ‘presenteren’ vastgesteld.  

 

Onderwijsprestaties  

We volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig. Naast dagelijkse observaties en 

gesprekjes met leerlingen nemen we ook genormeerde toetsen af om te zien of ons 

onderwijs voldoende impact heeft op de ontwikkeling van het kind. We denken aan de 

toetsen die horen bij het Cito leerlingvolgsysteem. Verder zijn er ook methode-gebonden 

toetsen. Bij elke toets is een objectieve normering gegeven. 

Jaarlijks wordt in groep 8 de landelijke Centrale Eindtoets basisonderwijs afgenomen. Deze 

toets test alleen kennis en inzicht. We moeten ons altijd wel blijven realiseren dat elke toets 

een "momentopname" is. De werkelijkheid kan best iets anders zijn. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doorstroming Voortgezet Onderwijs  

 

 

Verwijzing SBO 

In 2017 kregen één leerling een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO.  

We spannen ons voortdurend in om het onderwijs en de ondersteuning zo goed mogelijk 

gestalte te geven waardoor zoveel mogelijk leerlingen hiervan profiteren. Het 
verwijzingspercentage voor onze school is 1.89 % (gemiddelde over 4 jaren). Het gemiddelde 

verwijzingspercentage van alle scholen die aangesloten zijn bij Berséba is 2.10 %.  

 2014 2015 2016 2017 

VMBO BK - LWOO 2 1 - 1 

VMBO- B 0 2 2 1 

VMBO- K 6 6 3 3 

VMBO GT 6 8 7 10 

HAVO 5 5 3 6 

HAVO/VWO 5 5 3 7 

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Score school

Landelijk
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Kwaliteitszorg en toekomstperspectief 

Er zijn in het verslagjaar geen kwaliteitsonderzoeken afgenomen. 

Door de wisseling van directeur is een pas op de plaats gemaakt wat betreft het vervolg van 
onderwijskundige ontwikkelingen.  

We willen bewust stil gaan staan bij de vragen: 

- Waar staan we nu als school? 

- Waar zijn we tevreden over? Vinden anderen dat ook? Hoe weten we dat? 

- Waar willen we heen? Bepalen van een collectieve ambitie 

- Hoe komen we daar? 

- Hoe betrekken we ouders en leerlingen bij deze processen? 

 

In het jaar 2018 en de eerste helft van 2019 zullen er antwoorden gezocht worden op deze 

vragen.  

Dit heeft als doel om ons onderwijs voortdurend te verbeteren, vast te houden wat goed 

gaat en kritisch te zijn op ons eigen handelen wat vervolgens als positieve prikkel moet 

dienen om te komen tot het bieden van kwalitatief goed, christelijk onderwijs.   

Het bestuur toetst het beleid aan het vastgestelde toezichtkader en bevraagt de directeur 

hier op.  

 

In het komende jaar hopen we het kwaliteitszorgsysteem verder in te richten als hulpmiddel 

om te komen tot een goede kwaliteitscultuur.  

Ondanks dat een eenduidig systeem nog ontbreekt is het begin van een goede 

kwaliteitscultuur al zichtbaar in de school. Men probeert het ‘elke dag een beetje beter’ te 

doen!  

Feedback wordt zo mogelijk omgezet in nieuwe ontwikkeldoelen.  

In de toekomst willen we dit nog meer planmatig vorm gaan geven.  
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Hoofdstuk 5 - Personeel 

 

Men zegt wel eens: ‘het staat of valt met de man/vrouw voor de klas’. We onderkennen dat 

de persoon van de leerkracht in grote mate bepalend is voor de meetbare en minder 

meetbare resultaten in de ontwikkeling van het kind. Hierdoor vindt er ook voortdurend 

professionalisering plaats en zijn we dankbaar voor de door God geschonken talenten.  

 

In het achterliggende jaar werden de nieuwe richtlijnen uit de cao doorgevoerd in de school, 

normjaartaken werden opgesteld en het onderwerp duurzame inzetbaarheid en taakbeleid 

werd verder uitgewerkt. Er is sprake van evenwichtig taakbeleid. Er wordt gestreefd naar 

een goede balans binnen het team. 

 

Personeelsmutaties 

 Juf Van Genderen kreeg een vast contract en werd als leerkracht ingezet in groep 1 

en gaf daarnaast op vrijdagmorgen extra leerlingbegeleiding.  

 Juf Van Dalen werd voor de zomervakantie benoemd als LIO (leraar in opleiding) en 

geeft van januari-mei 2018 les aan groep 4. 

 De leerkrachten van groep 4-5 werden ondersteund door 2 morgens per week de 

groep te splitsen. Daarnaast vond er ondersteuning plaats door een stagiaire van de 

OA opleiding in te zetten in deze groep.  

 Juf Vermeer en meester Visser haalden hun diploma voor de opleiding Master SEN 

Gedragsspecialist. 

 Juf Vermeer aanvaardde een deeltijdfunctie als Ambulant Begeleider bij ons 

samenwerkingsverband Berséba gedurende één dag per week.  

 Juf Wesdorp ging met zwangerschapsverlof en mocht in juni een zoon ontvangen. 

 Juf Deelen nam weer veel verschillende vervangingen voor haar rekening en draaide 

de plusklas op woensdagmorgen.  

 Meester Kloosterman nam afscheid als directeur en verhuisde naar Elspeet.  

 Juf H.J. den Ouden werd hierdoor benoemd in de functie van directeur.  

 Juf Capellen werd ingezet als vervanger voor het duurzaam inzetbaarheidsverlof van 
juf Leenhouts.  

 Meneer J. Markestein legde zijn functie als conciërge neer, mevrouw W. de Ruijter 

werd met ingang van augustus benoemd in deze functie. Door een herschikking van 

taken is het aantal conciërge-uren teruggebracht. De vrij gekomen uren/gelden zullen 

in 2018 besteedt worden aan extra onderwijsassistentie ter ondersteuning van 

leerkrachten en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.  

 

Het aantal invalleerkrachten is erg beperkt. Door de frequente inzet van onze 

invalleerkrachten is het gelukt om alle groepen draaiend te houden. Deze inzet waarderen 

we enorm en we hopen dat de invalleerkrachten nog lang aan onze school verbonden mogen  

blijven. Juf Deelen is in 2017 ook structureel in de formatie ingezet (plusklas).  

 

Ziekteverzuim  

Percentage ziekteverzuim:   0,15% 

Gemiddelde ziekteverzuimduur: 1,4 (dagen) 

 

We zijn heel dankbaar dat we in overwegend goede gezondheid ons werk mochten doen. 

Het ziekteverzuim is erg laag. Er heerst binnen de school een prettige werksfeer, waar een 
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beroep gedaan kan worden op elkaars hulp. Zo mogen we dagelijks met de ons geschonken 

gaven en talenten het christelijk onderwijs dienen.  

 
Uitkeringen na ontslag 

Uitkeringskosten als gevolg van eigen risicodragerschap, kunnen bij de Stichting BWGS 

worden gedeclareerd, mits voldaan is aan de geldende regels daaromtrent. In het boekjaar 

2017 was er geen sprake van uitkering na ontslag.  

 

Toekomstperspectief 

In de komende jaren willen we verder ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap. 

Dit wil zeggen: 

- verantwoordelijkheid nemen, dragen en delen; 

- onderzoeksmatig werken; 

- overleg wat gericht is op: ‘leren door reflecteren’; 

- de aanwezigheid van een collectieve ambitie: er is duidelijkheid en 

overeenstemming over de weg hiernaar toe en ieders bijdrage daaraan; 

- verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van resultaten, onderlinge 
communicatie en kwaliteit van samenwerken. 

 

Verder zal de structuurkant van personeelsbeleid aandacht krijgen. Hierbij kan men denken 

aan het opzetten van een duidelijke gesprekscyclus voor functioneren en beoordelen en het 

opzetten van een structuur om ontwikkeling van personeelsleden inzichtelijk te maken.  
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Hoofdstuk 6 - Huisvesting en ICT 

 

Voor de school is een meerjarenonderhoudsplan vastgesteld. Aan de hand hiervan wordt 

jaarlijks groot onderhoud uitgevoerd. 

 

Onderhoud gebouw 

In de zomervakantie van 2017 werd de directiekamer verbouwd. Door een gedeelte van het 

de hal er bij te betrekken is de totale oppervlakte fors toegenomen. Verder werd er in het 

verslagjaar geen groot onderhoud uitgevoerd.  

Kleinere klussen werden in de eerste helft van het verslagjaar uitgevoerd door de conciërge. 

In het najaar van 2017 werd de eerste klusmorgen georganiseerd. Dit was gelijk een succes! 

Ongeveer 10 vrijwilligers waren present om allerlei grotere en kleine klusjes in de school op 

te knappen. Door de oppervlakte en de leeftijd van het gebouw zit er overwegend veel 

onderhoud in. Met behulp van vrijwilligers kunnen we de kosten binnen de perken houden.   

 

Nieuw meubilair 

Er werd een start gemaakt met het keuzeproces om te komen tot de aanschaf van nieuw 

meubilair. Het huidige meubilair is inmiddels volledig afgeschreven. We zijn in zee gegaan 

met de Nederlands meubelfabrikant Schilte.  

Rond april/mei 2018 hopen we de hele school te voorzien van nieuw leerlingmeubilair. Ook 

de bureaus van de leerkrachten en directie en enkele oude kasten zullen vervangen worden.  
Er is gesproken met een styliste om te komen tot een eenduidig kleurenpalet voor het 

interieur van de school. Deze besprekingen zullen in 2018 een vervolg krijgen. 

 

ICT 

Er werd één nieuw prowisebord aangeschaft ter vervanging van een oud smartbord. Alle  

borden worden actief ingezet in de les en dragen ondersteunend bij aan de kwaliteit van het 

onderwijsleerproces.  

In 2018 zal er visie ontwikkeld worden op de inrichting van de infrastructuur, waarna de 

nodige vervangingen op de planning staan. We starten hier bij de vraag: “wat vinden wij goed 

onderwijs en hoe kan ICT daaraan bijdragen?”  

We zijn kritisch op de mate en vorm van ICT-inzet in de klas. De veranderende rol van de 

leerkracht en de effecten op hersenontwikkeling van kinderen zijn voor ons belangrijke 

discussiepunten. 

 

De zgn. computermoeders ondersteunden de leerlingen ook in het achterliggende jaar bij 

het oefenen op de computer. De inzet van de computer heeft tweeërlei functie in onze 

school. Enerzijds worden er gerichte ICT vaardigheden aangeleerd (leren werken met 

programma’s als Word en PowerPoint), anderzijds wordt leerstof extra geoefend met 

behulp van specifieke computerprogramma’s die bij onze methoden horen.  

 

Op de langere termijn willen we ook een doordachte visie ontwikkelen wat betreft de 

duiding van alle ICT ontwikkelingen en hoe wij hier in moeten staan als christelijk school 

vanuit onze gezamenlijke waarden.  

Meester Visser is in dit kader begonnen met een korte opleiding tot mediawijsheidcoach.  
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Hoofdstuk 7 - Communicatie en relaties 

 

Het is belangrijk dat er een warme betrokkenheid is tussen ouders en school. Uit onderzoek 

is gebleken dat er een belangrijk verband bestaat tussen de mate van betrokkenheid van de 

ouder (we spreken hier over ‘ouderbetrokkenheid’) en de resultaten van het kind. 

We hanteren verschillende vormen van contact(momenten) om ouders te informeren en te 

betrekken bij het onderwijs. 

 

Informeren van ouders 

We hanteerde de volgende vormen van contact om ouders te informeren: 

- Schoolgids: hierin treft de ouder allerhande informatie aan over de school.  

- elke laatste vrijdag van de maand verschijnt de Nieuwsflits; een schoolbrede 

nieuwsbrief;  

- Nieuwsbrief uit de groep: regelmatig verstuurt de leerkracht een nieuwsbrief met 

allerhande specifieke informatie uit de groep; 

- Ledenvergadering aan het einde van een cursusjaar; 

- Website: op de website vindt men alle actuele informatie terug over onze school. We 

zien de website als belangrijk communicatiekanaal naar ouders en andere 

belanghebbenden.  

 

Ouderbetrokkenheid 

Wijze waarop contact is gelegd om ouders te betrekken bij het onderwijs van het kind: 

- Ouderbezoeken in groep 1; 

- Ouderspreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand waarop er school is, is er 
gelegenheid voor ouders om leerkrachten of de directeur te spreken na een afspraak. 

Hier werd in het verslagjaar weinig tot geen gebruik van gemaakt; 

- Kennismakingsgesprekken: aan het begin van het cursusjaar werden alle ouders 

uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht(en);  

- Oudermorgens in alle groepen;  

- Spreekavonden in voor- en najaar; 

- VO gesprekken: in groep 8 werd een apart oudergesprek georganiseerd over de 
schoolkeuze voor het VO. 

 

Ouderparticipatie 

Vormen van contact om ouders te laten deelnemen aan activiteiten in de school: 

- Medewerking van ouders bij de schoonmaak en de pleinwacht: ook in 2017 droegen 
veel ouders hun steentje bij om de tussenschoolse opvang mogelijk te maken door 

pleinwacht te lopen tussen de middag.  

- Hulp van ouders bij de spelletjesdag; 

- Activiteitencommissie: een groepje ouders vormen de activiteitencommissie. Zij namen 
in het verslagjaar allerlei taken en het vormgeven van acties (t.b.v. het schoolfonds) 

voor hun rekening waardoor leerkrachten ontlast werden en zich meer kunnen 

richten op hun primaire taak; lesgeven en begeleiden van leerlingen.   

 

Interne communicatie 

Om de interne communicatie te verbeteren werd de Personeelsflits uitgegeven. Dit blad 

verschijnt om de twee weken. Hierdoor blijven alle personeelsleden goed op de hoogte van 

wat er speelt in de school.  
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De nieuwe directeur heeft een duidelijke brugfunctie ten aanzien van de communicatie 

tussen bestuur en personeel. Zij vertegenwoordigt de school ook in allerlei gemeentelijke 

overleggen en samenwerkingsverbanden met andere scholen.  
 

Met alle personeelsleden werd individueel een kennismakingsgesprek gevoerd door de 

directeur. In dit gesprek kwamen allerhande zaken aan de orde en werden wederzijdse 

verwachtingen uitgesproken.  

 

De MR vergaderde verschillende keren en dacht mee in de benoemingsprocedure van de 

nieuwe directeur.  

 

Externe contacten 

Onze school onderhoudt contacten met de volgende organisaties: 

- Lerend Netwerk Alblasserwaard: in samenwerking met de Calvijnschool Sliedrecht en 

Augustinusschool Papendrecht werden diverse bijeenkomsten belegd om van elkaar 

te leren en evt. zaken samen te ontwikkelen. 
 

- Berséba: we zijn aangesloten bij het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband 

voor primair en speciaal onderwijs Berséba. Binnen Berséba werken scholen samen 

om elke leerling het onderwijs te geven dat het best passend is. Daarbij kijken we 

naar wat een leerling kán, zo nodig met meer ondersteuning. 

 

- Gemeente Molenwaard: de directeur woont het directie-overleg bij waarin openbaar 
en christelijk/reformatorisch onderwijs uit de regio aan deelneemt. De IB-ers 

onderhouden de contacten met het sociaal team Molenwaard. 

 

- FPO Rijnmond: enkele keren vergaderden de besturen en/of de directies van deze 

regio om de hoofdlijnen van het reformatorisch onderwijs met elkaar te bespreken. 

 

- Hoornbeeck collega en Driestar Educatief: juf Kodde onderhoudt contacten met deze 
partners betreffende de plaatsing van stagiaires.  

 

- Peuterspeelzaal ’t Puttertje: de leerkrachten en IB-er hebben regelmatig contact met de 

leidsters van de peuterspeelzaal in Streefkerk. De peuters brachten een bezoekje aan 

de school en er werd gezamenlijk een thema uitgewerkt. 

 

Klachten 

Er werden in 2017 geen officiële klachten ontvangen door de klachtencommissie. 

In voorkomende gevallen zal de klachtenregeling gebruikt worden zoals vermeld in de 

schoolgids.  

 

Website 

De nieuwe website ging in oktober online. We hebben geprobeerd de website een 

eigentijdse uitstraling te geven. Daarnaast dient de website als handige informatiebron voor 

ouders zodat we dit communicatiemiddel functioneel kunnen inzetten. We hopen hierdoor 

een ieder nog beter te kunnen informeren en betrekken bij de school. Er werden 
verscheidene enthousiaste reacties over de nieuwe website ontvangen van ouders.  
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Internationalisering 

Als school ondernemen we geen activiteiten in het kader van internationalisering. We bieden 

we het vak Engels aan van groep 1 t/m 8.  
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Hoofdstuk 8 - Financieel 

 

Analyse van het netto resultaat 

  Realisatie 2017 

 

Begroting 2017 

 
Verschil 

  x € 1.000 

 

x € 1.000 

   
     Baten  

     (B1) Rijksbijdragen  843 

 

822 

 

21 

(B2) Overige overheidsbijdragen  6 

 

- 

 

6 

(B3) Overige baten  17 

 

16 

 

1 

 
 

     Totaal baten  866 

 

838 

 

28 

 
 

     
Lasten  

     
(L1) Personele lasten  657 

 
700 

 
-43 

(L2) Afschrijvingen  29 
 

30 
 

-1 

(L3) Huisvestingslasten  71 
 

47 
 

25 

(L4) Overige instellingslasten  95 
 

105 
 

-9 

 
 

     
Totaal lasten  852 

 
881 

 
-29 

 
 

     
Saldo baten en lasten  13 

 
-43 

 
57 

 
 

     
(R1) Saldo fin. baten en lasten  0 

 
2 

 
-2 

 
 

     
Nettoresultaat  14 

 
-41 

 
55 

 

Bovenstaande tabel geeft een weergaven van de geconsolideerde staat van baten en lasten 

van de gehele organisatie. Het resultaat van 13.594 euro is als volgt opgebouwd: 

 

 

Realisatie 2017 Begroting 2017 Verschil 

School met de Bijbel 20.978 -21.207 42.185 

Vereniging -7.385 -20.095 12.710 

Totaal 13.594 -41.302 54.896 

 

De baten en lasten van de vereniging zijn verwerkt onder de overige baten en overige 

instellingslasten. De vereniging komt positiever uit dan begroot als gevolg van lagere uitgaven 

aan de woning.  
 

De school heeft in 2017 een positief resultaat gerealiseerd van bijna 21.000 euro. Begroot 

was een negatief resultaat van 21.000 euro, een positief verschil van 42.000 euro. Dit kent 

verschillende oorzaken. Onderstaand een beknopte toelichting over de belangrijkste 

verschillen ten opzichte van de begroting per categorie. 

 

(B1) – De Rijksbijdragen laten een positief verschil zien van 21.000 euro. Dit is 

grotendeels toe te wijzen aan indexaties op de bekostiging (14.000 euro). In eerste instantie 

is de bekostiging geïndexeerd voor gestegen pensioenpremies, hier staan echter ook hogere 

loonkosten tegenover. Deze ontwikkeling is bewust buiten de beschouwing gelaten in de 
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begroting. Daarnaast is de bekostiging geïndexeerd voor een eenmalige uitkering van 500 

euro per fte die werknemers hebben ontvangen. In de begroting was voorzichtigheidshalve 

geen rekening gehouden met volledige compensatie.  
Daarnaast is er 2.500 euro meer verantwoord vanuit een subsidie voor studieverlof. Verder 

zijn de inkomsten vanuit Passend Onderwijs ruim 4.000 euro hoger uitgekomen. Enerzijds als 

gevolg van indexaties (2.000 euro) anderzijds als gevolg van extra inkomsten voor 

arrangementen (2.000 euro). 

 

(B2) – Vanuit de gemeente is ruim 6.000 euro ontvangen voor schoolbegeleiding. Dit was 

niet in de begroting opgenomen. 

 

(B3) – Binnen de overige baten zijn op totaalniveau conform begroting ontvangen. De 

baten vanuit de vereniging lagen echter 6.000 euro lager en van de school 6.000 euro hoger. 

De hogere inkomsten bij de school hebben onder andere te maken met een vergoeding 

vanuit Papendrecht voor de plusklas. 

 

(L1) – De personele lasten komen op totaal niveau circa 43.000 euro lager uit dan 

begroot. Hierbij is onderscheid te maken tussen loonkosten en overige personele lasten. 

Onder de loonkosten is een eenmalige uitkering van 500 euro per fte gerealiseerd, deze is 

echter onder de overige personele lasten begroot. Na correctie hiervoor komen de 

loonkosten 32.000 euro lager uit dan begroot. Dit kent verschillende oorzaken. Zo is in de 

begroting de vacature voor directeur ruim begroot waardoor er een besparing is ontstaan. 

Daarnaast is de inzet van het onderwijzend en het onderwijsondersteunend personeel lager 

uitgekomen. Bovendien is er goedkoper onderwijzend personeel ingezet dan begroot. Ook 

de vervangingskosten zijn meegevallen.  

De overige personele lasten laten een besparing van 11.000 euro zien. Dit is vrijwel geheel 

te verklaren door een vrijval van de voorziening ouderschapsverlof. 

 

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

 

(L3) – Binnen de huisvestingslasten is een overschrijding ontstaan van 25.000 euro. Voor 

7.000 euro wordt dit verklaard door een hogere dotatie aan de voorziening groot 

onderhoud op basis van een update van het meerjaren onderhoudsplan. Verder zijn er 
eenmalige uitgaven gerealiseerd voor een verbouwing van de directiekamer wat niet in het 

onderhoudsplan stond.  

 

(L4) – De besparing op de overige instellingslasten wordt voor 17.000 euro verklaard 

door lagere kosten van de vereniging. Op schoolniveau is er wel een overschrijding ontstaan 

van 8.000 euro. Voor 3.000 euro heeft dit te maken met leermiddelen (onderwijsleerpakket 

en licenties). Daarnaast zijn er eenmalige lasten geweest waaronder een tussentijdse 

doorverwijzing naar het speciaal onderwijs (3.000 euro). 

 

Financiële positie 

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

boekjaren. 
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ACTIVA 

 

Ultimo 2017 

 

Ultimo 2016 

 

Ultimo 2015 

  

x € 1.000 

 

x € 1.000 

 

x € 1.000 

       Immateriële vaste activa 

 

- 

 

- 

 

- 

Materiële vaste activa 

 

226 

 

237 

 

238 

Financiële vaste activa 

 

15 

 

15 

 

15 

       Totaal vaste activa 

 

240 

 

252 

 

253 

       Voorraden 

 

- 
 

- 

 

- 

Vorderingen 

 

40 

 

43 

 

48 

Liquide middelen 

 

500 

 

466 

 

429 

       Totaal vlottende activa 

 

540 

 

510 

 

477 

       Totaal activa 

 

780 

 

762 

 

730 

       
       PASSIVA 

 

Ultimo 2017 

 

Ultimo 2016 

 

Ultimo 2015 

  

x € 1.000 

 

x € 1.000 

 

x € 1.000 

       Algemene reserve 

 

549 

 

528 

 

514 

Bestemmingsreserves publiek 

 

- 

 

- 

 

- 

Bestemmingsreserves privaat 

 

9 

 

16 

 

14 

Bestemmingsfonds publiek 

 

- 

 

- 

 

- 

Bestemmingsfonds privaat 

 

20 

 

21 

 

25 

       Eigen vermogen 

 

578 

 

565 

 

554 

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen 

 

132 

 

120 

 

103 

Langlopende schulden 

 
 

 

- 

 

- 

Kortlopende schulden 

 

70 

 

77 

 

73 

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva 

 

780 

 

762 

 

730 

 

Als gevolg van relatief lage investeringen is de materiële vaste activa met 12.000 euro 

gestegen. De investeringen komen later in deze paragraaf verder aan bod. 

De reserves zijn met bijna 14.000 euro gestegen wat overeenkomt met het 

geconsolideerde resultaat. Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen publieke 

(school) en private (vereniging) reserves. 

De voorzieningen zijn met 12.000 euro gestegen. In eerste instantie is de voorziening 

ouderschapsverlof vrijgevallen (9.000 euro) omdat dit administratief geen toegevoegde 

waarde meer had. De kosten voor ouderschapsverlof worden namelijk via de exploitatie 

gerealiseerd en begroot. Aan de voorziening groot onderhoud is 30.000 euro gedoteerd en 

bijna 9.000 euro onttrokken (schilderwerk, plafond en stoffering). 

 

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

financiële gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2015, 

2016 en 2017, wordt tevens de algemene adviesnorm weergegeven. 
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Kengetal Norm 2017 2016 2015 

Liquiditeit 2,00 7,73 6,64 6,56 

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

Rentabiliteit n.v.t. 1,57% 1,25% 4,75% 

Huisvestingsratio max.10% 8,88% 7,96% 7,21% 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15,00% 41,82% 39,92% 41,16% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15,00% 45,59% 43,17% 44,61% 

Kapitalisatiefactor incl. privaat 
vermogen max.60% 

77,97% 76,06% 76,25% 

Kapitalisatiefactor excl. privaat 

vermogen max.60% 
82,58% 80,83% 82,00% 

 

De liquiditeit en de solvabiliteit laten een lichte stijging zien en voldoen ruimschoots aan 

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

verplichtingen voldoen,. 

De rentabiliteit is de afgelopen jaren positief geweest waardoor financiële buffers iets zijn 

opgelopen. 

 

De huisvestingsratio kent een maximale norm van 10%. Het kengetal laat zien of er niet te 

veel geld weglekt aan huisvesting. Onderdeel van deze ratio is ook de dotatie aan het groot 

onderhoud. In 2017 was dit kengetal bijna 9% wat nog wel binnen de norm is. 

 

Belangrijk kengetal blijft het weerstandsvermogen. Er wordt een algemene norm 

gehanteerd van 15%. Afgelopen jaren is het weerstandsvermogen gestegen naar 45%. 

Exclusief private middelen is het weerstandsvermogen zo’n 3,5% lager. De norm wordt dus 

ruim behaald. Dit laat zien dat er ruimte is om te investeren in het onderwijs en er negatieve 

resultaten gerealiseerd kunnen worden. 

De kapitalisatiefactor komt met name in beeld wanneer de onderwijsresultaten minder 

zijn. Dan geldt een maximale norm van 60%. Zowel op publiek als privaat niveau wordt deze 

norm licht overschreden. Dit bevestigt de ruime buffers, hoewel met de beperkte 

schoolgrootte relatief hogere buffers wel acceptabel zijn. 

 

Investerings- en financieringsbeleid 

In 2017 is er voor ruim 17.000 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot was een 

bedrag van 53.500 euro. Er is in 2017 een bedrag van 28.000 euro afgeschreven waardoor de 

boekwaarde van de activa is gedaald.  

 

De investeringen hadden betrekking op de volgende categorieën: 
 

ICT 1.000 euro 

Inventaris en apparatuur 9.000 euro 

Leermiddelen 7.000 euro 

 

17.000 

  

De investering in ICT heeft betrekking op de website. Binnen de inventaris en apparatuur is 

geïnvesteerd in een smartboard, een koffieautomaat en horren. De investeringen in 

leermiddelen zijn voor Taal, rekenen en Engels geweest. 
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In de begroting is verder rekening gehouden met ICT investeringen, deze zijn echter 

doorgeschoven.  

 
Het financieringsbeleid is er op gericht dat er geen gebruik behoeft te worden gemaakt van 

externe kredietverstrekkers. Alle investeringen zijn binnen dit beleid uitgevoerd. 

 

Treasury verslag 

In 2017 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er 

zijn geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. De publieke 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. 

Vanuit private middelen zijn leningen verstrekt aan het samenwerkingsverband WSNS 

Barendrecht. Het betreft een tweetal leningen die aangegaan zijn per 1-8-2014. Het betreft 

een rentedragende lening met een looptijd van maximaal 25 jaar (Leensom I) en een t.o.v. de 

bank achtergestelde lening met een looptijd van 37 jaar (Leensom II). Ten opzichte van vorig 

jaar is het leningbedrag niet aangepast. Totaal gaat het om 14.662 euro per 31 december 

2017.  
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Hoofdstuk 9 - Continuïteitsparagraaf 
 

Toekomstige externe ontwikkelingen 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2018-2022 is rekening gehouden met externe 

ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht worden aan gevolgen van de Miljoenennota 2018, 

ontwikkelingen in de cao en het nieuwe regeerakkoord. Zie voor meer informatie de 

verantwoording bij de begroting 2018. 

 

Toekomstige interne ontwikkelingen 

 

Teldatum 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Onderbouw totaal 73 77 81 81 80 80 

Bovenbouw totaal 104 89 83 81 75 81 

Leerlingtotaal 177 166 164 162 155 161 

 

Functiecategorie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Directie 1,08 1,00 0,94 0,85 0,85 0,85 

Onderwijzend personeel 8,48 8,43 8,43 8,43 8,43 8,43 

Onderwijsondersteunend personeel  0,59 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Schoonmaak 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Vervanging eigen rekening 0,08 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Totaal 10,74 10,85 10,78 10,70 10,70 10,70 

 
Bovenstaande tabellen laten de verwachte ontwikkeling zien van het leerlingenaantal met de 

daarbij behorende inzet. Het leerlingaantal is in 2017 met 11 leerlingen gedaald ten opzichte 

van de telling een jaar eerder. Dit heeft directe gevolgen voor de bekostiging. Op de langere 

termijn is het leerlingaantal moeilijk te bepalen. De school heeft een streekfunctie waardoor 

de instroom moeilijk te bepalen is. In de begroting is uitgegaan van een jaarlijkse instroom 

van 20 leerlingen. Doordat de komende jaren gemiddeld grotere groepen de school verlaten, 

daalt het leerlingaantal de komende jaren naar 160 leerlingen. 

De daling van het leerlingaantal heeft reeds gevolgen gehad voor de formatie. Op basis van 

de huidige ontwikkeling kan de huidige formatie grotendeels aangehouden worden. Op 

termijn is wel uitgegaan van een teruggang in directie naar 0,85 fte (mits dit t.z.t. na evaluatie 

passend blijkt te zijn ten opzichte van de voortgang in de schoolontwikkeling.) 

 

Staat van baten en lasten – begroting 

 

  Realisatie 

 

Begroting 

 

Begroting 

 

Begroting 

  2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

  x € 1.000 

 

x € 1.000 

 

x € 1.000 

 

x € 1.000 

Baten 

        (B1) Rijksbijdragen 

 

843 
 

823 
 

807 
 

808 

(B2) Overige overheidsbijdragen 

 

6 
 

6 
 

6 
 

6 

(B3) Overige baten 

 

17 
 

16 
 

16 
 

16 

         Totaal baten 

 

866 
 

845 
 

829 
 

830 
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Lasten 

 
       

(L1) Personele lasten 
 

657 
 

670 
 

671 
 

673 
(L2) Afschrijvingen 

 

29 
 

28 
 

31 
 

31 

(L3) Huisvestingslasten 

 

71 
 

53 
 

53 
 

53 

(L4) Overige instellingslasten 

 

95 
 

84 
 

84 
 

84 

  
       

Totaal lasten 

 

852 
 

835 
 

839 
 

841 

  
       

Saldo baten en lasten 

 

13 
 

10 
 

-10 
 

-11 

  
       

(R1) Saldo fin. baten en lasten 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

  
       

Nettoresultaat 

 

14 
 

10 
 

-10 
 

-11 

 

Bovenstaand overzicht laat de begroting zien voor de komende jaren. In 2018 wordt een 

positief resultaat verwacht van 10.000 euro. Op de langere termijn worden negatieve 

resultaten gepresenteerd wat vanuit de financiële buffers mogelijk is. In de begroting is nog 

geen rekening gehouden met de extra middelen die beschikbaar komen voor het verlagen 

van de werkdruk. 

 

Balans – begroting 

 

ACTIVA 

 

Ultimo 2017 
 

Ultimo 2018 
 

Ultimo 2019 
 

Ultimo 2020 

  

x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

x € 1.000 

         Immateriële vaste activa 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Materiële vaste activa 

 

226 
 

305 
 

282 
 

279 

Financiële vaste activa 

 

15 
 

- 
 

- 
 

- 

         Totaal vaste activa 

 

240 
 

305 
 

282 
 

279 

         Voorraden 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Vorderingen 

 

40 
 

41 
 

48 
 

48 

Effecten 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Liquide middelen 

 

500 
 

395 
 

388 
 

410 

         Totaal vlottende activa 

 

540 
 

436 
 

436 
 

458 

         Totaal activa 

 

780 
 

741 
 

718 
 

737 

         
         PASSIVA 

 

Ultimo 2017 
 

Ultimo 2018 
 

Ultimo 2019 
 

Ultimo 2020 

  

x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

x € 1.000 

         Algemene reserve 

 

549 
 

536 
 

530 
 

524 

Best. reserve publiek 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
Best. reserve privaat 

 

9 
 

12 
 

8 
 

3 

Best. fonds publiek 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Best. fonds privaat 

 

20 
 

- 
 

- 
 

- 
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         Eigen vermogen 

 

578 
 

548 
 

538 
 

527 

  
       

Voorzieningen 

 

132 
 

113 
 

93 
 

123 

Langlopende schulden 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Kortlopende schulden 

 

70 
 

87 
 

87 
 

87 

  
       

Totaal passiva 

 

780 
 

748 
 

718 
 

737 

 

Bovenstaande tabel toont de balans over 2017 en de jaren hierop volgend. De balans van 

2017 is gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2018 zijn echter berekend op 

basis van een voorlopige inschatting van 2017 per het najaar 2017. Hierdoor kunnen er 

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

 

Interne risicobeheersings- en controlesystemen 

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

cyclus waarbij de directie samen met een externe adviseur van VGS de ontwikkeling van de 

financiële prestaties monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het 

bestuur. De basis voor de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de 

meerjarenbegroting die voorafgaand aan elk jaar door de directies wordt opgesteld en ter 

fiattering aan het bestuur 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 ook sprake is 

van risico’s. Eén van de grootste risico’s is misschien wel de politieke instabiliteit op 

verschillende fronten. Jaarlijks is dit een terugkomend fenomeen. In de begroting is reeds 

aandacht besteed aan de extra middelen die nu in het regeerakkoord naar voren komen. Er 

is dus sprake van een positief risico/scenario. Vooralsnog is hierop sturen nog onzeker. 

 

Een ander risico is het verloop van het leerlingaantal. Omdat de school een streekfunctie 

heeft, is de instroom moeilijk te bepalen. Fluctuaties in het leerlingaantal kunnen het gevolg 

zijn, hier is moeilijker op te sturen. De directie houdt deze ontwikkeling (voor zover 

mogelijk) nauwkeurig in de gaten. 

Daarnaast heeft de vereniging een risico met betrekking tot de schoolwoning. Hoewel het 

hier gaat om private middelen zijn hier wel kosten aan verbonden. Structurele 

huurinkomsten zijn onzeker, terwijl er wel onderhoudslasten worden gerealiseerd. Omdat 

de woning voor nog geen 100.000 euro op de balans staat is bij verkoop van de woning het 

risico beperkt. 

 

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

bijvoorbeeld aan evt. risico’s rondom de onderwijskwaliteit en de naleving van de code 

‘Goed Bestuur’. Zie voor dit laatste punt het verslag van het toezichthoudend orgaan.  
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Beheersing van 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 15%.  

 

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

te onderkennen, om indien nodig acties te ondernemen om de impact van het risico te 

verkleinen. De meerjarenbegroting is hiervoor een belangrijke tool. Het effect van een 

dalend leerlingaantal of een uit de pas lopend kostenpatroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in 

de meerjarenbegroting aanpassingen doorgerekend worden.  

 

De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen jaar 

toereikend geweest. Er zijn geen belangrijke risico’s opgetreden die de continuïteit van de 

organisatie in gevaar gebracht hebben. Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de 

systemen door te voeren.  

 

Als het gaat om het thema risicomanagement stelt het bestuur zich de komende periode het 

doel om de strategische beleidsplannen tegen het licht te houden. Mogelijk verouderd beleid 

daarna te updaten. Op deze manier de risico’s te benoemen en hierover een oplossing te 

vinden. 

 

 

 


