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Samenvatting 
 

In dit Bestuursverslag 2018 legt het schoolbestuur van de Jan de Bakkerschool verantwoording af van het gevoerde beleid. Eerst 

leest u het verslag van de toezichthouder (hoofdstuk 1) en daarna volgen (in hoofdstuk 2) de algemene gegevens. Dit verslag is voor 

de inspectie van het onderwijs (verticale verantwoording) en voor betrokkenen bij de school (horizontale verantwoording).  

 

De keuze voor de Jan de Bakkerschool maken ouders bewust en om de levensbeschouwelijke identiteit (hfst.3). Die is niet meetbaar, 

maar wel merkbaar. Ze is zichtbaar in de boom met kernwaarden die in de school hangt. 

Het merendeel van de populatie, 121 leerlingen, woont in de gemeente Woerden. De rest komt uit de dorpen in de omgeving. De 

kinderen bezoeken verschillende kerkelijke gemeenten.  

 

Onze missie ‘Worden wie je zijn mag’ en Passend Onderwijs sluiten op elkaar aan (hfst. 4). Het team realiseert Passend Onderwijs 

met het Zwols Model. De leerkrachten volgen de ontwikkelingen van de leerlingen door observaties en met toetsen. De Eindtoets 

van Cito analyseren we. Uit de conclusies trekken we lessen voor de toekomst. De score van de Eindtoets 2018 was hoger dan ooit. 

Dit stemt tot dankbaarheid. In het verslagjaar zijn er twee methodes vernieuwd, de natuuronderwijs- en de taalmethode. De 

implementatie van de in 2017 vernieuwde methodes, aardrijkskunde en geschiedenis, is afgerond. 

Engels geven we vanaf groep 1 en Spaans geven we vanaf groep 6 aan leerlingen die dat wensen. In groep 4 tot en met 8 wordt 

20% tot 25% van het jaar thematisch gewerkt. Dit geven we gestalte door twee keer per jaar hoofdstukken uit de methodes voor 

aardrijkskunde, natuuronderwijs en vaderlandse geschiedenis uit te werken tot een betekenisvol thema, samengevat als 

‘betekenisvol thematisch werken’ (BTW).  

In het verslagjaar hebben we inspectiebezoek gehad met een hoge waardering voor ons onderwijs. 

 

Eén van onze zeven principes vanuit handelingsgericht werken (HGW) is dat de leerkracht ertoe doet (hfst. 5). De leerkracht is 

degene die gestalte geeft aan onze principes en die handen en voeten geeft aan de doelen die we op school met elkaar stellen. Het 

schoolbestuur en de directie houden een vinger aan de pols op het gebied van identiteit en kwaliteit. De overheid, vertegenwoordigd 

door de inspectie, legt de nadruk op de kwaliteit. Het oordeel van de inspectie is terug te vinden in het inspectieverslag. 

De personele wijzigingen komen in dit verslag aan de orde en het ziekteverzuim vermelden we. Het organogram toont hoe de lijnen 

in de school lopen en we vermelden de individuele en de teamscholing. 

 

Op 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de gemeente naar de school overgegaan (hfst. 6). De 

gemeente Woerden en de schoolbesturen hebben in het verslagjaar een Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld voor 2019-

2033. Het IHP is het beleidskader voor het onderwijshuisvestingsbeleid en bevat een meerjarenperspectief. De Jan de Bakkerschool 

komt in aanmerking voor renovatie/nieuwbouw over 5 tot 10 jaar. Onze school blijft ook na een eventuele renovatie/nieuwbouw 

solitair gevestigd, wat inhoudt dat we niet met meerdere scholen één pand betrekken. 

 

De school kent meerdere belanghebbenden aan wie we ons verantwoorden (hfst. 7). De overheid staat ‘boven ons’, daarom spreken 

we over verticale verantwoording. Horizontale verantwoording over het beleid legt het schoolbestuur af aan belanghebbenden die 

‘naast’ ons staan, waarvan de ouders de belangrijkste zijn. Verantwoorden en dialoog voeren gaan verder dan contact onderhouden 

en informeren. Op de website geven we horizontale verantwoording en dialoog nu beter vorm. De school werkt samen met 

verschillende partijen, een voorwaarde om éénpitter te kunnen zijn.  

 

Het totale resultaat van de exploitatie (hoofdstuk 8) bedraagt € 8.496 en is substantieel hoger dan begroot. Op de rijksbijdragen is 

een positief verschil wat onder meer te danken is aan de nieuwe CAO en het vervroegd vrijkomen van gelden voor 

werkdrukverlichting. De personele lasten zijn vanwege de nieuwe CAO-afspraken hoger dan begroot en de afschrijvingen zijn lager.  

 

Het toekomstperspectief staat in hoofdstuk 9. De prognose laat een daling van het aantal leerlingen zien. Dit betekent vermindering 

van inkomsten en heeft consequenties voor de personele bezetting. Zo lang de financiële situatie het toestaat blijven we werken met 

8 groepen. Er is meer zekerheid gekomen over de toekomstige organisatie en financiering van de onderwijshuisvesting. De 

toekomstige nieuwbouw/renovatie van de Jan de Bakkerschool vraagt doordenking. Het nieuw vormgegeven Strategisch 

beleidskader 2018-2022 vormt het kader voor het in 2019 te schrijven Schoolplan 2019-2023 
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 Verslag van de toezichthouder 
 

In het verslagjaar 2018 is op de Jan de Bakkerschool reformatorisch onderwijs gegeven aan kinderen 

uit Woerden en omstreken. We zijn de Heere dankbaar voor de vrijheid en de mogelijkheid die we 

hebben om onderwijs te geven bij een open Bijbel.  

 

In 2018 zijn er geen wijzigingen opgetreden binnen het bestuur. Het bestuur van de Jan de 

Bakkerschool bestaat uit 5 toezichthouders. De meeste bestuurlijke taken zijn gedelegeerd aan de 

directeur, die daarmee als bestuurder functioneert. Het bestuur heeft daarnaast de rol als werkgever 

en bewaker van de identiteit van de school. De bestuursleden krijgen geen honorarium en geen 

vrijwilligersvergoeding. Onkosten kunnen worden gedeclareerd. 

 

Het toezichthoudend bestuur bestond op 31 december 2018 uit de volgende personen: 

 Dhr. L.A. Kroon: voorzitter 

Beroep: Directeur Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten 

Nevenfuncties: Docent Cursus Godsdienst Onderwijs (CGO), lid werkveldcommissie CGO 

HBO Pastoraal werk, lid Raad van Advies Kliksafe, lid Werkgroep Gezin deputaatschap KGJO 

Gereformeerde Gemeenten, ouderling Gereformeerde Gemeente Woerden 

 Mw. C.W. Nederveen-Middelkoop: secretaris 

Beroep: Fulltime moeder 

Nevenfuncties: secretaris bibliotheekcommissie Bethlehemkerk te Woerden, lid commissie 

Sociale Netwerkondersteuning van Bethlehemkerk te Woerden, taalcoach bij Stichting 

Ontmoeting 

 Dhr. A. van de Schootbrugge: penningmeester 

Beroep: Business Controller bij Shell 

 Dhr. J.W. van Toor: Algemeen lid 

Beroep: Coördinator Voorlichting & PR bij Zending Gereformeerde Gemeenten 

 Dhr. K.  Baan: Algemeen lid 

Beroep: melkveehouder en ZZP-accountant  

Nevenfuncties: secretaris vervoersstichting Jan de Bakkerschool Woerden, ouderling 

Christelijk Gereformeerde Kerk Nieuwkoop 

 

Het bestuur heeft in 2018 zeven keer vergaderd. Bij zes vergaderingen is de directeur aanwezig 

geweest. In verband met het vertrek van dhr. A.P. Schalk heeft het bestuur een vergadering belegd 

waarbij de directeur niet aanwezig was. Het schoolbestuur ziet toe op rechtmatige verwerving en 

rechtmatige en doelmatige besteding van de middelen. De school voldoet aan de minimum 

kengetallen waaraan de financiële positie moet voldoen. Voor de toetsing van de doelmatigheid van 

de bestedingen heeft de inspectie geen kaders vastgesteld. Het bestuur ziet erop toe dat de 

bestedingen gericht zijn op het realiseren van de ambities zoals die in het schoolplan en in de 

meerjarenbegroting verwoord zijn, waarbij de uitgaven proportioneel dienen te zijn in relatie tot de te 

verwachten opbrengsten. Dit vraagt een zekere mate van soberheid en zakelijkheid waarbij goed 

werkgeverschap bij personele aspecten ook in aanmerking genomen wordt.  

 

De belangrijkste activiteiten van toezicht door het bestuur in het afgelopen jaar zijn: de goedkeuring 

van de begroting van de school en de stichting, het Bestuursverslag 2017, het vaststellen van het 

formatieplan en het vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst met Kind en Co. 

Ook is gesproken over de opbrengsten van het onderwijs, deeltijdbeleid, benoemingsbeleid, toelating 

van leerlingen die niet direct tot de doelgroep behoren, het opstarten van peutergroep Jan de Bakker, 

het bevorderen van de ouderbetrokkenheid. Verder is het reglement vertrouwenspersonen 
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geactualiseerd. En tenslotte ontving het bestuur een bezoek van de inspectie, waarbij het beoordeeld 

werd op het bestuurlijk handelen. 

 

Verder is het bestuur geïnformeerd over ontwikkelingen met betrekking tot: 

 Identiteit (die niet meetbaar is, maar wel merkbaar);  

 Onderwijs (de schoolontwikkeling, media-opvoeding, veiligheid en werkdruk);  

 Personeel (personeelsbeleid en –ontwikkeling);  

 Huisvesting (de plannen van de gemeente Woerden over de toekomstige organisatie en 

financiering van de onderwijshuisvesting); 

 Communicatie en relaties (horizontale verantwoording en dialoog, communicatie met 

éénoudergezinnen, het samenwerkingsverband Berséba, de vervoerstichting en samenwerking 

met de ‘Rijnland-scholen’). 

Het bestuur hield toezicht op het functioneren van de organisatie mede aan de hand van de 

(financiële) managementrapportages van de directeur. In het verslagjaar koos het bestuur voor 

controle door Van Ree Accountants (via de VGS).  

 

Het bestuur hanteert de Code voor Goed Bestuur voor het Primair Onderwijs van de PO Raad. Zij 

heeft invulling gegeven aan de horizontale verantwoording ten opzichte van haar belanghebbenden 

door het bestuurlijk jaarverslag te verspreiden naar alle bij de school betrokkenen, dat wil zeggen 

ouders, kerkenraden en de onderwijsinspectie.  

Alle beleidsdocumenten, waarvoor instemming of advies van de MR nodig is, zijn door de directeur 

aan hen voorgelegd. Met hun opmerkingen is rekening gehouden bij het vaststellen van het beleid.  

Het bestuur heeft in het verslagjaar een bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van de 

kerkenraden van de kerken en gemeenten waaruit kinderen naar onze school komen.  

Er is een keer een open bestuursvergadering geweest. Verder houdt het bestuur door middel van de 

klassenbezoeken voeling met de praktijk in de klassen en de manier waarop identiteit daarin zichtbaar 

wordt.  

 

De Jan de Bakkerschool is aangesloten bij de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). 

Namens het bestuur hebben L.A. Kroon en A.P. Schalk op zaterdag 7 april 2018 de algemene 

ledenvergadering van de VGS bezocht..  

De contacten met de gemeente Woerden en de collega-scholen in ‘Rijnland’ verlopen primair via de 

directeur. 

 

In het verslagjaar is het werkgeverschap ingevuld door onder andere een functioneringsgesprek met 

de directeur te houden. De directeur, dhr. A.P. Schalk, gaf halverwege het jaar te kennen dat hij een 

nieuwe baan gevonden had. Het bestuur heeft vervolgens een zorgvuldige wervings- en 

selectieprocedure gestart. Dit had als resultaat dat we per 1 februari 2019 een nieuwe directeur 

konden benoemen, de heer J.W. van Leeuwen. 

 

Namens het toezichthoudend bestuur, 

C.W. Nederveen-Middelkoop, 

Secretaris. 
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 Algemeen 
 

 Inleiding 

In dit Bestuursverslag legt het schoolbestuur van de Jan de Bakkerschool verantwoording af van het 

gevoerde beleid in 2018. Dit verslag is geschreven door de directeur. Dit verslag is voor de inspectie 

van het onderwijs (verticale verantwoording) en voor betrokkenen bij de school (horizontale 

verantwoording).  

 

 Algemene gegevens 

Het adres van de Jan de Bakkerschool is Irisstraat 2, 3442 XH Woerden. Telefoonnummer is 0348-

416036. De website van de school draagt de naam www.jandebakkerschool.nl. De contactpersoon is 

de directeur de heer J.W. van Leeuwen . U kunt hem via jwvleeuwen@jandebakkerschool.nl mailen 

over de inhoud van het verslag. 

 

 De missie van de school 

De missie van de school luidt: ‘Worden wie je zijn mag’. Het doel van de stichting is basisonderwijs 

onderwijs verzorgen aan kinderen vanaf 4 jaar. In het Strategisch Beleidskader beschrijft het 

schoolbestuur haar missie, visie, doelen en strategie. Het gaat om kwalitatief hoogwaardig 

reformatorisch onderwijs voor kinderen uit Woerden en de omgeving, en om het (laten) leveren van 

opvoeding ondersteunende activiteiten voor opvoeders. 

 

 De juridische structuur en de interne organisatiestructuur  

De school gaat uit van de stichting Reformatorische Onderwijs voor Woerden en omgeving. Onze school 

is de enige school die van de stichting uitgaat. Vijf bestuursleden vormen het toezichthoudende 

schoolbestuur voor de Jan de Bakkerschool. De directeur is gemandateerd voor de bestuurlijke taken.  

De directeur en twee bouwcoördinatoren vormen samen het managementteam van de school. 

Inhoudsdeskundigen voor ondersteuning en begeleiding zijn de IB-ers en de ICT-er stimuleert het 

computergebruik en initieert mediaopvoeding. De IB-ers vormen de vaste kern van het 

ondersteuningsteam in het kader van Passend Onderwijs. Verder zijn er leerkrachten, een RT-

leerkracht, een managementassistente, enkele onderwijsassistenten, een lerares Spaans en een 

conciërge. De taken van de teamleden staan in de schoolgids. 

 

 Bestuur en toezicht 

Bestuur en toezicht zijn gescheiden. Het schoolbestuur heeft de toezichthoudende rol, terwijl aan de 

directeur bestuurstaken zijn gemandateerd. De statuten van de school en het managementstatuut 

geven inzicht in de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De school hanteert de Code Goed 

Bestuur PO. 

In het verslagjaar heeft het schoolbestuur het Strategisch Beleidskader na enkele wijzigingen opnieuw 

vastgesteld. In hoofdstuk 1, het verslag van de toezichthouder, zijn de onderwerpen uit 2018 verder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jandebakkerschool.nl/
mailto:jwvleeuwen@jandebakkerschool.nl
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 Identiteit 
 
De keuze voor de Jan de Bakkerschool maken ouders bewust en om de levensbeschouwelijke identiteit. 

Die is niet meetbaar, maar wel merkbaar. Ze is zichtbaar in de boom met kernwaarden die in de school 

hangt. 

Het merendeel van de populatie, 121 leerlingen, woont in de gemeente Woerden. De rest komt uit de 

dorpen in de omgeving. De kinderen bezoeken verschillende kerkelijke gemeenten.  

 

.1 Identiteit is merkbaar 

Het Strategisch beleidskader beschrijft onze visie, missie, doelen en strategie. De identiteit doortrekt 

heel ons onderwijs en is merkbaar in zaken zoals de toelating, de methodekeuze en de omgang met 

elkaar. We hebben een boom met kernwaarden om onze identiteit zichtbaar te maken. Het team koos 

vijf kernwaarden. Met ouders en kinderen spraken we over de inhoud hiervan. In de lokalen en de 

gangen hangen posters met de boom uit ons logo, waar de kernwaarden als appels in hangen. In de 

stam staat de verwijzing naar de opdracht van God uit de Bijbel: God liefhebben boven alles en je naaste 

als jezelf. Zo benadrukken we de Bijbelse oorsprong van de kernwaarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.1: Boom met kernwaarden 

 

.2 De school en de ouders 

Onze school is een bijzondere school en bestemd voor de kinderen uit gezinnen die lid zijn van kerken 

in het voedingsgebied die behoren tot de Reformatorische gezindte. De verdeling van de kinderen over 

de verschillende kerkgenootschappen is in de onderstaande tabel zichtbaar. De ouders kiezen bewust 

voor onze school vanwege de identiteit. 
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Tabel 3.2 Aantal leerlingen per gezindte 

 

Het totaalaantal kinderen daalt en de verdeling van de kinderen over de kerkgenootschappen wijzigt 

enigszins. In de prognose hanteren we 70% van de kinderen uit de Gereformeerde Gemeenten. 

 

.3 Woonplaats kinderen 

De meeste leerlingen van onze school wonen in de gemeente Woerden, de stad of de dorpen die bij 

Woerden horen. Een deel van de kinderen komt met het georganiseerde vervoer naar school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 3.3 Woonplaats van kinderen en deelname georganiseerd vervoer 

 

De school heeft voor een deel een streekfunctie. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het vervoer 

neemt geleidelijk af. De vervoerstichting ontwikkelde visie op de toekomst van het vervoer.  

 

.4 Het toelatingsbeleid 

Kinderen van ouders uit de doelgroep worden in beginsel toegelaten. Over toelating van kinderen die 

geen lid zijn van de bedoelde kerken beslist het schoolbestuur. 

Teldatum 1 oktober 2016 1 oktober 2017 1 oktober 2018 

Gezindte Aantal 

leerlingen 

Percentage Aantal 

leerlingen 

Percentage  Aantal 

leerlingen 

Percentage  

Ger. Gem. 138 69.4 140 72.5 139 72.4 

PKN 21 10.5 19 9.8 17 8.6 

HHK  17 8.5 15 7.8 15 7.8 

Oud Ger. Gem.  10 5 7 3.7 8 4.2 

Ger. Gem. in Ned.  8 4 8 4.2 8 4.2 

Chr. Ger. Kerken  5 2.5 4 2 3 1.6 

Overig     2 1.0 

Totaal aantal leerlingen 199  193  192  
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.5 Het toekomstperspectief 

Op 1 oktober vindt de jaarlijkse leerling telling plaats. Het aantal kinderen op deze datum bepaalt de 

inkomsten voor het volgende cursusjaar. Elk jaar na 1 oktober stellen we de prognose bij, zodat we op 

basis van actuele informatie kunnen plannen. Onze prognose baseert de directeur op de dooplijst van 

de Gereformeerde Gemeente van Woerden. Uit deze gemeente komt ongeveer 70% van de leerlingen. 

Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal daalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 3.5  Leerlingenaantal en prognose op 1 oktober 

 

Op 1 oktober 2016 telden we voor het eerst minder dan 200 leerlingen. Deze daling heeft zich in 2017 

en 2018 doorgezet. In 2019 verwachten we een kleine opleving, maar op de lange termijn zet de daling 

naar verwachting door. In de meerjarenbegroting houden we rekening met minder inkomsten. Als deze 

daling doorzet zullen we in de toekomst het aantal klassen moeten verminderen waardoor deze daling 

ook invloed heeft op de personele inzet. 
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 Onderwijs 
 

Onze missie ‘Worden wie je zijn mag’ en Passend Onderwijs sluiten op elkaar aan. Het team realiseert 

Passend Onderwijs met het Zwols Model. De leerkrachten volgen de ontwikkelingen van de leerlingen 

door observaties en met toetsen. De Eindtoets van Cito analyseren we. Uit de conclusies trekken we 

lessen voor de toekomst. De score van de Eindtoets 2018 was hoger dan ooit. Dit stemt tot 

dankbaarheid. In het verslagjaar zijn er twee methodes vernieuwd, de natuuronderwijs- en de 

taalmethode. De implementatie van de in 2017 vernieuwde methodes, aardrijkskunde en geschiedenis, 

is afgerond. 

Engels geven we vanaf groep 1. In groep 4 tot en met 8 wordt 20% tot 25% van het jaar thematisch 

gewerkt. Dit geven we gestalte door twee keer per jaar hoofdstukken uit de methodes voor 

aardrijkskunde, natuuronderwijs en vaderlandse geschiedenis uit te werken tot een betekenisvol thema, 

samengevat als ‘betekenisvol thematisch werken’ (BTW).  

In het verslagjaar hebben we inspectiebezoek gehad met een hoge waardering voor ons onderwijs. 
 

.1 Zwols Model 

‘Worden wie je zijn mag’ realiseren we door het gebruik van het Zwols Model. Dit onderwijsconcept 

combineert de verworvenheden van het klassikaal onderwijs met optimale differentiatie. Zelfstandigheid 

leren de kleuters al met het planbord. In het kader van differentiatie zijn de kinderen uit groep 3 tot en 

met 8 voor rekenen, taal en lezen ingedeeld in niveaugroepen. Sommige kinderen werken op een eigen 

spoor. In het verslagjaar is een verbeterplan geschreven met daarin een uitbouw van de differentiatie 

naar een 5e niveau. Dit 5e niveau is ontwikkeld voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. In het 

verslagjaar zijn de kijkwijzers voor de klassenbezoeken ingezet, de kernwaarden gehanteerd en het 

pestprotocol ingezet waar nodig.  
 

.2 Onderwijsprestaties 

De leerkrachten van groep 1 en 2 observeren de kleuters met KIJK. De rapportage ontvangen de ouders 

in februari en juni in het rapport en deze worden tijdens het tien-minuten-gesprek toegelicht.  

In november vult de leerkracht van groep 3 tot en met 8 het pedagogisch leerlingvolgsysteem ZIEN in. 

De uitkomst bespreken ze tijdens het tien-minuten-gesprek van november met de ouder(-s). 

De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 maken methode gebonden toetsen voor de 

basisvaardigheden. In februari en juni nemen we de Cito-toetsen af. Groep 8 maakt de Eindtoets van 

Cito. 
 

.3 Opbrengstgericht werken 

De leerkrachten denken hierbij aan de resultaten voor lezen, spelling en rekenen. Aan het begin van 

het cursusjaar stellen directeur, IB-er en leerkrachten ambitieuze, haalbare doelen voor lezen, spelling 

en rekenen. Hierbij kijken we naar de eis van de inspectie en naar de voorgeschiedenis van de groep. 

Na de Cito-toets in februari kijken we bij de tussenevaluatie of we op de goede weg zijn en stemmen 

het onderwijsaanbod eventueel bij. In juni evalueren we de resultaten van de eindtoets.  

De leerkracht bespreekt de resultaten van de Cito toetsen met de IB-er tijdens de groepsbespreking. 

Volgt een leerlingbespreking, dan nodigen we hierbij de ouders uit.  

In februari en juni ontvangen de ouders een overzicht van de Cito-toets resultaten bij het rapport. In 

februari bespreekt de leerkracht tijdens de tien-minuten-gesprekken het resultaat met de ouders. 
 

.4 Cito eindtoets 

In groep 8 neemt de leerkracht de Cito Eindtoets af. De resultaten, uitgedrukt in een getal tussen 501 

en 550, maakt vergelijken van de opbrengsten uit voorgaande jaren en met andere scholen mogelijk. 

We zien de laatste jaren een trend van stijgende cito-resultaten, wat stemt tot dankbaarheid. 
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 Tabel 4.4 Cito eindtoets 

 

 

 Wat hebben we gedaan? 

In 2018 is het ouderportaal van ParnasSys geopend en ingericht voor de ouders. Omdat de resultaten 

van de kinderen nu van dag tot dag digitaal zijn in te zien, zijn we van drie rapportperiodes naar twee 

rapportperiodes per jaar gegaan. De onderwijsbehoeften van onze leerlingen, zowel de belemmerende 

als de stimulerende factoren, worden sinds 2018 beschreven in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. 

Er is dit jaar extra aandacht geweest voor ‘activerend lesgeven’, een van de pijlers van het door de 

school gebruikte ‘Zwols Model’. Elk jaar wordt er een pijler van dit model uitgediept in de 

teamvergaderingen. Er heeft in 2018 collegiale consultatie plaatsgevonden op het thema ‘activerend 

lesgeven’. Dit houdt in dat collega’s bij elkaar op bezoek gaan om van en met elkaar te leren. 

In 2018 is er een verbeterplan rondom differentiatie goedgekeurd en in gebruik genomen. In het 

verbeterplan is onder meer opgenomen dat we bij verschillende vakken ‘voortoetsen’ als er vermoedens 

zijn dat de leerling de stof al beheerst. Bij een positief resultaat kan de leerling eerder starten met 

verbreding en verdieping.  

In 2018 is er gestart met een nieuwe digitale omgeving, genaamd MOO 2. Deze omgeving komt in de 

plaats van DeKlas.nu, waar voorheen mee werd gewerkt.  

De nieuwe methodes van aardrijkskunde en geschiedenis zijn in 2018 verder geïmplementeerd en 

ingebed in het curriculum. Ook is er in 2018 gestart met een nieuwe methode natuuronderwijs, genaamd 

‘Wondering the world’, en met een nieuwe methode voor taal genaamd ‘Taalactief’. De invoering van 

Taalactief is actief gemonitord door Driestar Onderwijsadvies onder leiding van Arie Visser. Deze 

monitoring bestond uit klassenbezoeken en teamscholing. Ook het ontwerp van onze rekenlessen heeft 

dit jaar onder leiding van Wilma Veldhoen aandacht gehad waardoor de collega’s nog meer handvatten 

hebben om de lessen effectief vorm te kunnen geven. 

Ook is in 2018 het besluit genomen om mediaopvoeding een eigen plaats te geven in het curriculum. 

Daarvoor gaan we de methode Stapp gebruiken en inzetten. 

In 2018 is gestart met een studiemoment rondom het PCM (Process Communication Model). Dit model 

helpt ons om gerichter naar ons eigen gedrag en communicatie met leerlingen te kijken en ons handelen 

daar op aan te passen. Hier hopen we in 2019 verder mee aan de slag te gaan. 

Tenslotte is er in 2018 ook een start gemaakt met scholing op het gebied van hoogbegaafdheid. 

Hiervoor is instituut Novilo gecontracteerd. Novilo heeft op onze school een nul-meting gedaan rondom 

hoogbegaafdheid en zij begeleiden ons de komende jaren bij het zetten van stappen omtrent het 

onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. 

 

.5 Onderwijsontwikkeling 

In augustus 2014 is My name is Tom ingevoerd en geven de leerkrachten van groep 1 tot en met groep 

8 elke week Engels. De muziekmethode Meer met muziek gebruiken we in alle groepen. De 

kernwaarden krijgen aandacht onder andere tijdens de lessen sociaal emotionele ontwikkeling.  

De leerkrachten van groep 4 tot en met 8 werken één maand per jaar thematisch. Bij deze aanpak van 

aardrijkskunde, natuurkennis en vaderlandse geschiedenis voegen ze hoofdstukken uit de verschillende 

methodeboeken samen in een voor de kinderen betekenisvol thema. Ook de lessen handvaardigheid 

en tekenen zijn erbij gevoegd. Deze periode staat bekend als BTW (Betekenisvol thematisch werken).  
 

Jaar 2016 2017 2018 

Ondergrens 534,2 534 534 

Score landelijk gemiddelde, gecorrigeerd met leerling-gewicht 534,9 535,6 534,9 

Bovengrens 536,2 536 536 

Score Jan de Bakkerschool, ongecorrigeerd met leerling-gewicht 534,5 537,6 540,3 



13 

 

De Wet Passend Onderwijs is 1 augustus 2014 van kracht. De Jan de Bakkerschool is bij het 

samenwerkingsverband Berséba aangesloten en we werken conform ons School-ondersteuningsplan. 

Dit is opgenomen in ons Schoolplan 2015-2019. Hierin is de basisondersteuning voor alle kinderen van 

de school beschreven en hoe we kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte begeleiden.  

 

Tabel 4.5  In- en uitstroom gedurende gehele schooljaren 

 

Tabel 4.5 geeft de in- en uitstroomgegevens gedurende gehele schooljaren. Leerlingen die na 1 oktober 

is- en uitstromen zijn wel in bovenstaande tabel opgenomen, maar tellen formeel pas mee op 1 oktober 

2017. Om deze reden komen de getallen uit grafiek 3.5 en tabel 4.5 niet met elkaar overeen. Het 

deelnamepercentage aan het SBO voor de achterliggende vier jaar is van onze school 1%, terwijl het 

gemiddelde deelnamepercentage voor het samenwerkingsverband 2,3% is. In 2018 zijn er drie 

leerlingen blijven zitten. Deze cijfers zijn onder het landelijk gemiddelde. 

Eén leerling heeft een klas overgeslagen en één leerling is sneller doorgestroomd naar groep 2. 
 

.6 Kwaliteitszorg 

De groepsleerkrachten volgen de prestaties van de kinderen voor lezen, spelling en rekenen, leggen 

deze vast en bespreken ze met de ouders. De directeur, de IB-er en de groepsleerkracht evalueren 

jaarlijks de Citotoetsen. De aanpak van ondersteuning en begeleiding van leerlingen bespreken 

directeur en IB-ers jaarlijks met de regiomanager van Berséba.  

De onderwerpen uit het schoolplan vertaalt de directeur met het team naar een jaarplan per cursusjaar. 

Klassenbezoeken worden in het kader van de gesprekkencyclus afgelegd door de directeur en 

bouwcoördinatoren. De collega’s bezoeken elkaar in de groep tijdens collegiale consultaties, waardoor 

leren van elkaar vorm krijgt.  

 

 

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Totaal instroom  24 21 37 35 24 

Instroom zonder dat er sprake is van verhuizing 0 0 0 0 0 

Instroom door verhuizing 2 1 11 9 5 

Aantal leerlingen dat teruggeplaatst is van het SBO 0 0 0 1 0 

Totaal uitstroom  30 35 38 32 26 

Uitstroom naar het VO 26 32 29 24 23 

Uitstroom zonder dat er sprake is van verhuizing  0 0 0 0 0 

Uitstroom door verhuizing 3 3 8 6 3 

Uitstroom naar het SBO  0 0 1 1 0 

Aantal leerlingen dat sneller uitstroomt naar het VO 1 0 0 1 0 
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 Personeel 
 
Eén van onze zeven principes vanuit handelingsgericht werken (HGW) is dat de leerkracht ertoe doet. 

De leerkracht is degene die gestalte geeft aan onze principes en die handen en voeten geeft aan de 

doelen die we op school met elkaar stellen. Het schoolbestuur en de directie houden een vinger aan de 

pols op het gebied van identiteit en kwaliteit. De overheid, vertegenwoordigd door de inspectie, legt de 

nadruk op de kwaliteit. Het oordeel van de inspectie is terug te vinden in het inspectieverslag. 

De personele wijzigingen komen in dit verslag aan de orde en het ziekteverzuim vermelden we. Het 

organogram toont hoe de lijnen in de school lopen en we vermelden de individuele en de teamscholing. 

 
.1 Personele veranderingen 

Aan het eind van het verslagjaar heeft de directeur, meester Schalk, afscheid genomen van de school. 

Ook is Lizanne van Stuijvenberg, de managementassistente, vertrokken van onze school. Haar opvolger 

is Marina Kroneman voor twee dagen per week. Juf Van Buren vervult sinds het vertrek van Lizanne de 

rol van managementassistent voor één dag. Er zijn sinds het verslagjaar dus twee 

managementassistentes. 

In het verslagjaar zijn geen personeelsleden ontslagen. Indien uitkering bij ontslag plaats zal vinden, 

wordt de rechtmatigheid van de uitkering getoetst aan de kantonrechtersformule en aan de onderwijs-

gerelateerde wet- en regelgeving 

 

 Hoe staat het met de verschillende functies in de school? 

De schoolgids geeft een overzicht van de verschillende functies in de school. Sinds enkele jaren zijn er 

meer promotiemogelijkheden voor leerkrachten. De bouwcoördinatoren, IB-ers en ICT-er hebben een 

functie met meer verantwoordelijkheden. Samen met de directeur denken zij mee over onderwijskundige 

ontwikkelingen en komen met initiatieven. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.1 Organogram: Zo lopen de lijnen 

 

Het managementteam van de school bestaat uit de directeur en de bouwcoördinatoren. De IB-ers 

vormen de vaste kern van het ondersteuningsteam van de school. De ICT-er coördineert het 

computeronderwijs en komt met voorstellen voor verdere uitbouw van ICT-toepassingen in het 

onderwijs. 

 

 

Directie

Con-
gierge

BC 
Onder-
bouw

Manage-

ment

assistent

ICT-

er

BC 
Boven-
bouw

OA

Spaans

RT

OA

RT



15 

 

 

 

 

.2 Het ziekteverzuim van het personeel  

Het verzuim van onze personeelsleden is de laatste jaren laag vergeleken met de landelijke cijfers. De 

landelijke gegevens van 2018 ontbreken omdat die pas in het najaar van 2019 worden gepubliceerd. 

Het verzuimpercentage voor de Jan de Bakkerschool in 2018 is al wel bekend en ligt op 1,55%. Dit is 

een lichte stijgende lijn t.o.v. 2016 en 2017 maar het blijft ver onder het landelijk gemiddelde. 

Tabel 5.2 Ziekteverzuim; bron Vervangingsfonds 

 

.3 Scholing van het team 

In het kader van Levenslang leren volgen de werknemers gezamenlijke en individuele scholen om bij te 

blijven in het vak. Er is in schooljaar 2017-2018 door drie leerkrachten scholing gevolgd voor het 

observatie instrument KIJK, wat we gebruiken in de kleuterbouw. In schooljaar 2018-2019 is er voor 

KIJK scholing gevolgd door twee leerkrachten. 

Er is door twee leerkrachten scholing gevolgd over het voeren van gesprekken met ouders, door één 

leerkracht is er scholing gevolgd over het geven van feedback en door twee collega’s is er een training 

gevolgd voor het geven van effectief rekenonderwijs. 

De IB’ers hebben in het verslagjaar een training gevolgd voor het vak rekenen. Daarnaast is er 

teamscholing gevolgd wat is verwoord in het hoofdstuk ‘onderwijs’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezigheid per jaar 2015 2016 2017 

Landelijk verzuimpercentage onderwijzend personeel 6,3 % 6,2 % 5,9 % 

Verzuimpercentage Evangelisch, Gereformeerd, Reformatorisch 4,1 % 4,2 % 3,8 % 

Verzuimpercentage Jan de Bakkerschool  5,2 % 1,4 % 1,4 % 
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 Huisvesting 
 

Op 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de gemeente naar de school 

overgegaan. De gemeente Woerden en de schoolbesturen hebben in het verslagjaar een Integraal 

Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld voor 2019-2033. Het IHP is het beleidskader voor het 

onderwijshuisvestingsbeleid en bevat een meerjarenperspectief. De Jan de Bakkerschool komt in 

aanmerking voor renovatie/nieuwbouw over 5 tot 10 jaar. Onze school blijft ook na een eventuele 

renovatie/nieuwbouw solitair gevestigd, wat inhoudt dat we niet met meerdere scholen één pand 

betrekken. 

 

 Hoe is het met het onderhoud 

De school is verantwoordelijk voor het binnen-onderhoud en heeft een inspectie uit laten voeren. Op 

basis van de uitkomst is een onderhoudsplanning gemaakt. Dit plan is uitgangspunt voor de 

onderhoudsbegroting.  

Elk jaar kijken een bouwcoördinator en een deskundige ouder met de Risico-Inventarisatie & Evaluatie 

naar aandachtspunten en verbeterpunten in en om de school. Het grootste deel van het gebouw dateert 

van 1979, maar het verkeert in goede staat en kan naar verwachting nog jaren dienstdoen. 

 

 Decentralisatie van het buitenonderhoud 

De verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud ligt vanaf 1 januari 2015 niet meer bij de gemeente 

Woerden maar bij het schoolbestuur. Dit noemt men decentralisatie. Voor eventuele uitgaven heeft de 

school niet kunnen sparen en ze heeft ook geen ‘bruidsschat’ van de gemeente Woerden ontvangen. 

Vanaf de genoemde datum krijgt de school meer middelen en grotere verantwoordelijkheden.  

 

 Is door-decentralisatie een optie? 

De wethouder onderwijs van de gemeente Woerden overweegt door-decentralisatie. Dit betekent dat 

ook de verantwoordelijkheid voor renovatie en nieuwbouw naar de scholen gaat. De school ontvangt 

dan jaarlijks een bedrag van de gemeente, waarbij de gemeente wel de zorgplicht behoudt. Eerst moet 

meer bekend zijn over verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeente en de 

schoolbesturen voor een besluit genomen kan worden. Een werkgroep uit het consensusoverleg van 

de gemeente Woerden werkt aan de hand van een projectplan de gegevens uit die nodig zijn om 

besluiten te kunnen nemen. De directeur van de school maakt deel uit van deze werkgroep. Het 

adviesbureau HEVO begeleidt het proces, waarbij onder andere de volgende zaken zijn gerealiseerd: 

de nulmeting van alle scholen, kwaliteitseisen voor nieuwbouw, een rekenmodel om kosten af te wegen, 

en verkenning van diverse opties om kwaliteit van onderwijshuisvesting en financiering optimaal af te 

stemmen. Het Voortgezet Onderwijs in Woerden heeft besloten dat door-decentralisatie niet wenselijk 

is. Voor het Primair Onderwijs is gekozen om eerst het IHP vast te stellen voordat het besluit over door-

decentralisatie wordt genomen. 
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 Communicatie en relaties 
 

De school kent meerdere belanghebbenden aan wie we ons verantwoorden. De overheid staat ‘boven 

ons’, daarom spreken we over verticale verantwoording. Horizontale verantwoording over het beleid legt 

het schoolbestuur af aan belanghebbenden die ‘naast’ ons staan, waarvan de ouders de belangrijkste 

zijn. Verantwoorden en dialoog voeren gaan verder dan contact onderhouden en informeren. Op de 

website geven we horizontale verantwoording en dialoog nu beter vorm. De school werkt samen met 

verschillende partijen, een voorwaarde om éénpitter te kunnen zijn.  

 

.1 Horizontale verantwoording en dialoog 

De school hecht veel waarde aan goed, open contact met de ouders. Voor een kind op school komt, 

houden we een entreegesprek met de ouders. De schoolgids beschrijft drie verschillende tien-minuten-

gesprekken verspreid over het schooljaar. Deze gesprekken betreffen het individuele niveau. Tijdens 

Informatieavonden behandelen we de onderwerpen op schoolniveau.  

Verantwoording en dialoog gaan verder dan contact onderhouden. Verantwoording gaat om het 

antwoord geven op vragen die belanghebbenden moeten stellen om te bepalen of we de goede dingen 

goed doen. Dialoog betreft het stellen van vragen aan belanghebbenden om de goede dingen goed te 

doen. Onder verantwoorden valt informeren en evalueren. Bij toetsen, raadplegen en participeren, 

spreken we van dialoog. 

Om duidelijk te maken wat de bedoeling is geven we een voorbeeld: De kernwaarden zijn door het team 

gekozen. Op een Informatieavond vragen we ouders welke inhoud ze deze vijf woorden willen geven. 

Deze dialoog levert hoge betrokkenheid op en levert de school veel op.  

De directeur en de teamleden volgden scholing om verantwoording en dialoog met de nieuwe website 

beter vorm te geven.  

 

.2 Klacht 

In onze school streven de medewerkers naar kwaliteit. We beseffen dat we als mensen helaas ook 

fouten maken. Twee vertrouwenspersonen zijn door het bestuur aangesteld. De vertrouwenspersonen 

hebben in het verslagjaar geen klachten gekregen om te behandelen.  

 

.3 Tevredenheidspeiling 

De leerlingen voelen zich veilig en hebben het naar hun zin in de groep. Leerlingen hebben in de 

tevredenheidstest de school beoordeeld op een schaal van 4. De sfeer op school wordt beoordeeld met 

een gemiddelde score van 3,27. De lessen op school hebben een gemiddelde score van 3,36 en de 

veiligheid op school scoort 3,55. Het gemiddelde rapportcijfer wat de leerlingen aan de school geven is 

een 7,93. De leerkrachten zijn alert op pesten en simuleren dat iedereen er mag zijn zoals hij is. De 

kernwaarden vertrouwen en respect zijn in dit opzicht van groot belang. Deze en de andere 

kernwaarden krijgen ruim aandacht. We hebben het pestprotocol geëvalueerd. Onderlinge 

verhoudingen, omgaan met elkaar en het tegengaan van pesten blijven inzet en aandacht vragen. 

 

.4 Alleen maar samen 

De school is een éénpitter - één school onder één bestuur - maar kan niet zonder samenwerking met 

anderen. In het kader van de wet Passend Onderwijs, die op 1 augustus 2014 van kracht is, is onze 

school aangesloten bij het reformatorisch samenwerkingsverband Berséba. Zowel de directeur als de 

IB-ers zijn betrokken bij de beleidsontwikkeling van Berséba. 

De directeur werkt samen met de directeuren van de scholen van Alphen aan de Rijn, Berkenwoude, 

Boskoop, Leiderdorp, Lisse en Montfoort onder leiding van een extern adviseur. Ze ondersteunen 

elkaar, doen samen trajecten, leren van elkaar en doen aan collegiale consultatie. Zij spreken met elkaar 
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over bestuur en toezicht, het schoolplan, kwaliteitszorg, (her-)registratie schooleider, leiderschap en 

ICT. De ICT-ers van de scholen werken samen in een netwerk. 

De directeur vertegenwoordigt het schoolbestuur in het consensusoverleg van de gemeente Woerden. 

Dit op overeenstemming gericht overleg gaat over huisvesting, waarover in hoofdstuk 6 geschreven is.  

Namens de Eben-Haëzer uit Kamerik en de Jorai uit Zegveld vertegenwoordigt de directeur de 

éénpitters in de Lokaal Educatieve Agenda. Dit overlegorgaan maakt gezamenlijk beleid voor de 

gemeente Woerden.  

De directeur zit in de werkgroep consensusoverleg betreffende de huisvesting namens de éénpitters uit 

Woerden.  

 

.5 Internationalisering 

In groep 1 tot en met groep 8 geven de leerkrachten Engels met de methode My name is Tom. Ook 

wordt er vanaf groep 6 Spaans gegeven aan leerlingen die zich daarvoor inschrijven.  
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 Financiën 
 

.1 Analyse van het nettoresultaat   
Realisatie 2018 

 
Begroting 2018 

 Verschil   
x € 1.000 

 
x € 1.000 

   

     
Baten 

 

     
(B1) Rijksbijdragen 

 
                1.037  

 
                   971  

 
            66  

(B2) Overige overheidsbijdragen 
 

                     -    
 

                     -    
 

             -    

(B3) Overige baten 
 

                     22  
 

                     13  
 

              9  

 

 

     
Totaal baten 

 
                1.059  

 
                   984  

 
            75  

 

 
     

Lasten 
 

     

(L1) Personele lasten 
 

                   877                      838               39  

(L2) Afschrijvingen 
 

                     23                        30                -7  

(L3) Huisvestingslasten 
 

                     51                        54                -3  

(L4) Overige instellingslasten 
 

                   100                        94                 6  

 

 
     

Totaal lasten 
 

                1.051                   1.016               35  

 

 
     

Saldo baten en lasten 
 

                      8                       -32               41  

 

 
     

(R1) Saldo fin. baten en lasten 
 

                     -                           1                -1  

 

 
        

Nettoresultaat 
 

                      8                       -32               40  

 

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

gehele organisatie. Het resultaat van 8.496 euro is als volgt opgebouwd: 

 

  
Realisatie 2018 

 
Begroting 2018 

 
Verschil 

Jan de Bakkerschool 
 

                7.266  
 

             -31.715  
 

      38.981  

Stichting 
 

                1.229  
 

                  -100  
 

        1.329  

Totaal 
 

                8.496  
 

             -31.815  
 

      40.311  

 

 De baten en lasten van de stichting zijn ondergebracht onder de overige baten en de overige 

instellingslasten. De stichting komt met name wat positiever uit doordat de overblijfbaten hoger zijn 

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

opgenomen. De eerste betreft indexaties op de rijksbijdragen in verband met gestegen 

pensioenpremies en de nieuwe cao. Het totale effect hiervan op de rijksbijdragen is circa 51.000 

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

 De tweede onverwachte ontwikkeling is het vervroegd vrijkomen van middelen voor 

werkdrukvermindering. Zoals in dit verslag aangegeven heeft de school in 2018 hier circa 12.500 

euro voor ontvangen. Deze middelen zijn dit jaar ingezet ten behoeve van de werkdrukverlaging, 

wat uiteindelijk ook zorgt voor hogere loonkosten. 

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

categorie ten opzichte van de begroting. 

 (B1) – De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa 66.000 euro. Voor 63.500 euro 

wordt dit verklaard door de eerder genoemde ontwikkelingen. Het overige deel is veroorzaakt door 

een ontvangen indexering voor passend onderwijs en een iets hogere realisatie aan 

zorgarrangementen. In de begroting is een subsidie praktijkleren opgenomen voor 1.275 euro. In 

de jaarrekening is de realisatie van dit bedrag onder de overige baten opgenomen, wat dus een 

verschuiving betreft. 

 (B3) – Binnen de overige baten is een positief verschil van 9.000 euro zichtbaar. Binnen de stichting 

waren 4.000 euro hogere baten. Daarnaast zijn er huurinkomsten van de peuterspeelzaal 

gerealiseerd welke niet werden verwacht. Als laatste is hier een subsidie praktijkleren verantwoord 

van ruim 2.400 euro. Hiervoor was zoals hierboven gesteld 1.275 euro begroot.  

 (L1) – De personele lasten komen op totaalniveau 39.000 euro hoger uit dan begroot. In de 

begroting is 5.000 euro opgenomen onder de overige personele lasten in verband met verwachte 

loonstijgingen. Dit is in 2018 onder de loonkosten gerealiseerd. Na correctie hiervoor komen de 

loonkosten circa 32.000 euro hoger uit dan begroot. De overige personele lasten laten een 

overschrijding van 7.000 euro zien.   

 De overschrijding op de loonkosten wordt voor circa 40.000 euro verklaard door de gestegen 

pensioenpremies en de nieuwe cao. Daarnaast is er per saldo minder inzet gerealiseerd (circa 5.000 

euro). De vervangingskosten zijn lager uitgekomen dan daarvoor was begroot. Begroot was een 

vervanging met een omvang van 0,20 fte waar een bedrag van ruim 11.000 euro bij hoort. 

Gerealiseerd is een vervanging van circa 0,14 fte met 7.000 euro aan kosten, wat ruim 4.000 euro 

minder kosten geeft.  

 Het verschil op de overige personele lasten van 7.000 euro kan worden toegeschreven aan hogere 

lasten van 11.000 euro voor werving en selectie. De scholingskosten laten een lagere realisatie van 

5.000 euro zien. Daar staat tegenover dat de kosten van extern personeel met vrijwel hetzelfde 

bedrag een overschrijding laat zien. Hier zijn kosten van de Driestar opgenomen, welke ook onder 

scholing/schoolontwikkeling zouden kunnen worden opgenomen. Verder is er een besparing 

zichtbaar op de kosten voor bedrijfsgezondheidszorg en kosten voor de federatie.  

 (L2) – De afschrijvingen komen 7.000 euro voordeliger uit dan begroot. Dit wordt met name 

veroorzaakt door uitgestelde/niet uitgevoerde investeringen. In de begroting is gerekend met een 

investeringssom van 94.000 euro terwijl er bijna 71.000 euro daadwerkelijk is geïnvesteerd. 

Daarnaast zijn er verschillende investeringen later in het jaar uitgevoerd dan was gepland.  

 (L3) – De huisvestingslasten laten een besparing van 3.000 euro zien wat met name veroorzaakt 

wordt door lagere onderhoudskosten en een bijstelling naar beneden van de dotatie voor de 

voorziening groot onderhoud voor een bedrag van 2.000 euro.  

 (L4) – De overige instellingslasten, waaronder lasten voor leermiddelen, laten, inclusief de lasten 

van de stichting, een overschrijding zien van 6.000 euro. De leermiddelen zijn vrijwel conform 

begroting. 

 De overige instellingslasten laten een overschrijving zien in de stichting (2.000 euro), onderhoud 

inventaris (3.500 euro), overige bestuurslasten wat met name kosten zijn voor ondersteuning 

peuterspeelzaal (3.000 euro). Daarnaast zijn er wat overige kleine verschillen en is een besparing 

zichtbaar in de telefoon- en kantoorkosten. 
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 (R1) – De rentebaten komen vanwege de aanhoudende lage rente lager uit dan de begroting. 

 Vanaf november 2018 biedt de gemeente voor 4 uur per week financiële hulp (op basis van PGB) 

voor de begeleiding van een van onze leerlingen. Van dit geld wordt de extra inzet betaald van een 

onderwijsassistent voor 5 uur per week, wat nodig is voor de begeleiding van deze leerling tijdens 

pauzes en vrije momenten.  

 

.2 Financiële positie 

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

ACTIVA 
 

Ultimo 2018 
 

Ultimo 2017 
 

Ultimo 2016 

  
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

       
Immateriële vaste activa 

 
               -    

 
               -    

 
               -    

Materiële vaste activa 
 

             140  
 

              92  
 

              91  

Financiële vaste activa 
 

               -    
 

               -    
 

               -    

       
Totaal vaste activa 

 
             140  

 
              92  

 
              91  

       
Voorraden 

 
               -                    -    

 
               -    

Vorderingen 
 

              56  
 

              55  
 

              50  

Liquide middelen 
 

             644  
 

             685  
 

             627  

       
Totaal vlottende activa 

 
             700  

 
             740  

 
             677  

       
Totaal activa 

 
             839  

 
             832  

 
             768  

       

       
PASSIVA 

 
Ultimo 2018 

 
Ultimo 2017 

 
Ultimo 2016 

  
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

       
Algemene reserve 

 
             602  

 
             594  

 
             578  

Bestemmingsreserves publiek 
 

               -    
 

               -    
 

               -    

Bestemmingsreserves privaat 
 

              64  
 

              62  
 

              60  

Bestemmingsfonds publiek 
 

               -    
 

               -    
 

               -    

Bestemmingsfonds privaat 
 

               -    
 

               -    
 

               -    

       
Eigen vermogen 

 
             665  

 
             657  

 
             638  

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen 
 

              97  
 

              79  
 

              55  

Langlopende schulden 
 

               -    
 

               -    
 

               -    

Kortlopende schulden 
 

              78  
 

              96  
 

              74  
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Totaal passiva 
 

             839  
 

             832  
 

             768  

 

 Als gevolg van relatief hoge investeringen is de materiële vaste activa met 48.000 euro gestegen. 

De investeringen komen later in deze paragraaf verder aan bod. 

 De reserves zijn met circa 8.000 euro gestegen wat overeenkomt met het geconsolideerde 

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

(stichting) reserves.  

 De voorzieningen zijn met 18.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 21.000 

euro gedoteerd en circa 3.000 euro onttrokken. Als belangrijkste onttrekkingen zijn te noemen 

onderhoud straatwerk/zandbak.  

 

.3 Financiële kengetallen 

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

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

2018, wordt tevens de algemene adviesnorm weergegeven. 

  

Kengetal Norm 2018 2017 2016 

Liquiditeit 2,00 9,02 7,71 9,12 

Solvabiliteit 0,50 0,79 0,79 0,83 

Rentabiliteit n.v.t. 0,80% 1,80% 6,26% 

Huisvestingsratio max.10% 4,86% 5,34% 5,16% 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15,00% 50,65% 56,00% 55,26% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15,00% 44,51% 49,80% 49,15% 

Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen max.60% 79,24% 80,77% 74,65% 

Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen max.60% 74,38% 75,90% 70,15% 

 

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

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

voldoen. 

 

 De rentabiliteit is al jaren positief. De rentabiliteit is idealiter nul.  

 

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

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

ook de dotatie aan de voorziening groot onderhoud. 

 

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

opvangen van financiële calamiteiten. De standaard adviesnorm bedraagt 15%. Dit kengetal bevindt 

zich op zowel bestuursniveau als schoolniveau ruim boven de norm. Daardoor is de financiële 

positie van de school zeer gezond te noemen. 

 

 De kapitalisatiefactor komt in beeld zodra de onderwijsresultaten minder zijn. Het kengetal geeft de 

rijkdom van het schoolbestuur aan. Er geldt een maximale norm van 60%. Zowel op publiek als op 

privaat niveau wordt deze norm overschreden. 
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.4  Investerings- en financieringsbeleid 

 In 2018 is er voor 70.744 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot was een bedrag van 

94.000 euro. Er is in 2018 een bedrag van 23.000 euro afgeschreven waardoor de boekwaarde van 

de activa is gestegen. 

De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 

   
ICT 24.868 euro 

Inventaris en apparatuur 17.756 euro 

Leermiddelen 28.120 euro 

Totaal 70.744 euro 

 

De investeringen binnen ICT hebben betrekking op de aanschaf van een server en de aanschaf van 

leerlingcomputers. Binnen inventaris en apparatuur zijn investeringen in digiborden en de stoffering van 

de personeelskamer zichtbaar. De leermiddelen bestaan uit de aanschaf van de leermethodes 

Taalactief en Wondering the World.  

 

.5  Treasury verslag 

In 2018 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn 

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

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

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

voorgedaan. 

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

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

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

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

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

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

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

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

te zijn. 
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 Toekomstperspectief en continuïteit 
 

De prognose laat een daling van het aantal leerlingen zien. Dit betekent vermindering van inkomsten 

en heeft consequenties voor de personele bezetting. De ‘Wet Werk en Zekerheid’ heeft invloed op het 

personeel en financiën. Passend Onderwijs zorgt voor wijzigingen in de bekostiging van zorg en 

begeleiding. In 2018 is een besluit genomen over de toekomstige organisatie en financiering van de 

onderwijshuisvesting in Woerden. Er is besloten dat we doorgaan met 8 groepen zolang de financiële 

situatie dit toestaat. De gemeente Woerden heeft in 2018 besloten dat de Jan de Bakkerschool tussen 

2023 en 2028 aan de beurt is voor totale renovatie in verband met de leeftijd van het schoolgebouw. 

 

Het schoolbestuur heeft het beleid voor de komende jaren beschreven in het Strategisch beleidskader 

2018-2022 Samen onderweg. Dit beleidsplan vormt het kader voor het Schoolplan 2019-2023. Interne 

en externe ontwikkelingen hebben invloed op wat aandacht moet krijgen. 

 

.1 De komende jaren 

In de komende periode ontwikkelen we het schoolplan voor de komende vier jaar. Dit schoolplan is 

gebaseerd op het nieuwe Strategische Beleidskader. Zo bouwen de teamleden het  betekenisvol 

thematisch werken uit, gaan we ons verdiepen in ons beleid rondom hoogbegaafdheid, richten we ons 

op een goede communicatie & PR, en verdiepen we ons in onze rol rondom identeit/vorming, 

pedagogisch beleid en leerkrachtvaardigheid.  

We continueren onze inspanningen op het gebied van opbrengstgericht werken bij de basisvakken. De 

periode doelen voor rekenen en spelling hangen in de lokalen van de groepen 3 tot en met 8. Tijdens 

de groepsbesprekingen kijken we of de streefnormen zijn gehaald. De trends die we ontdekken 

gebruiken we als spiegel; als middel om beter onderwijs te geven. 

Om ‘differentiatie’ beter vorm te geven, gestructureerd aan te pakken en de verbeteringen te borgen is 

een verbeterplan geschreven. Het gaat hierbij om het differentiëren in groepen, dyslexie, dyscalculie en 

hoogbegaafdheid. Het verbeterplan ICT bevat naast mediaopvoeding ook de privacyregeling en de 

vervanging van hardware.  

Horizontale verantwoording en dialoog krijgt blijvend aandacht. We leggen uit wat we doen en vooral 

waarom we dingen doen met betrekking tot de keuzes die we maken, de verbeteringen die we invoeren 

en de ontdekkingen die we doen. Dit beschrijven we op de website van de school.  

 

.2 Kengetallen vertellen hun verhaal 

Toekomstige externe ontwikkelingen 

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

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

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

de begroting 2019. 

 

Toekomstige interne ontwikkelingen 

Teldatum 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Onderbouw totaal 87 83 87 78 82 87 

Bovenbouw totaal 106 109 108 95 87 83 

Leerling totaal 193 192 195 173 169 170 



25 

 

 

 

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

jaren zien. Vanaf het schooljaar 2020 wordt een forse leerlingendaling verwacht aangezien er dan een 

relatief grote groep vertrekt tegenover een lage verwachte instroom.   

 

Functiecategorie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Directie 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Onderwijzend personeel 9,15 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24 

Onderwijsondersteunend personeel 2,52 2,53 2,50 2,50 2,50 2,50 

Vervanging eigen rekening 0,14 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Totaal 12,73 12,97 12,94 12,94 12,94 12,94 

 

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

8 groepen. Doelstelling is om zo lang mogelijk dit aantal groepen in stand te houden. De relatief hoge 

buffers zijn met dit doel daar ook voor gereserveerd. Er is in de bezetting nog geen rekening gehouden 

met de afbouw van personeel waardoor het zichtbaar is welke besparingen er uiteindelijk nodig zijn. 

Van jaar tot jaar zal bepaald worden in hoeverre de begroting negatief uit kan/mag komen.   

 

.3 Risico’s en onzekerheden 

 Interne risicobeheersings- en controlesystemen 

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

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

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

de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de meerjarenbegroting die voorafgaand aan 

elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan de raad van toezicht wordt voorgelegd. In 

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

in hoeverre acties nodig zijn. 

 

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

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

betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve 

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

 

 Belangrijkste risico’s en onzekerheden  

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

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

is sprake van een tekort op de materiële bekostiging. Er zijn nog geen ontwikkelingen die wijzen op een 

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

middelen voor werkdrukvermindering vanaf schooljaar 2021/22. 
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Een ander risico is het lerarentekort. Onze school krijgt tot nu toe de formatie rond en krijgt  de komende 

jaren wellicht te maken met een afbouw van de formatie. Mogelijk risico is echter wel dat het moeilijker 

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

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

voor te blijven. 

 

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

kan fluctueren wat leidt tot wisselingen in de bekostiging.  

 

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

langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het uiterste geval ontslag. Als deze zaken zich 

voordoen kan er sprake zijn van financiële gevolgen.  

 

Ook als het gaat om groot onderhoud bestaat er een risico op onverwachte lasten. Voor de genoemde 

risico’s met een financieel gevolg wordt er een risicobuffer aangehouden, al zal de eerste stap altijd zijn 

om te beoordelen of een risico binnen de begroting opgevangen kan worden. 

 

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

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

voor dit laatste punt het verslag van het toezichthoudend orgaan. 

 

 Beheersing van 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 risicoprofiel van 15%.  

 

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

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

meerjarenbegroting is hiervoor een belangrijke tool. Het effect van een dalend leerlingaantal of een uit 

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

doorgerekend worden.  

 

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

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

gebracht hebben. Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren.  

 

.4 Staat van baten en lasten – begroting  

Het meerjarenperspectief laat vanaf 2017 een negatieve realisatie zien. Dat is een bewuste keuze van 

het schoolbestuur.  
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Realisatie 

 
Begroting 

 
Begroting 

 
Begroting 

  
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

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

       
Baten         

(B1) Rijksbijdragen  

            
1.037  

 
            

1.046  
 

                
1.047  

             1.005  

(B2) Overige overheidsbijdragen  
                 -                      -                          -                      -    

(B3) Overige baten  

                 
22  

 
                 

17  
 

                     
20  

 
                 

 20  

         

Totaal baten  

            
1.059  

 
            

1.063  
 

                
1.066  

 
             

1.024  

  
       

Lasten  
       

(L1) Personele lasten  

               
877  

 
               

912  
 

                   
914  

 
                

921  

(L2) Afschrijvingen  

                 
23  

 
                 

28  
 

                     
28  

 
                  

31  

(L3) Huisvestingslasten  

                 
51  

 
                 

52  
 

                     
52  

 
                  

52  

(L4) Overige instellingslasten  

               
100  

 
                 

94  
 

                     
94  

 
                  

94  

  
       

Totaal lasten  

            
1.051  

 
            

1.085  
 

                
1.087  

 
             

1.098  

  
       

Saldo baten en lasten  

                   
8  

 
                 

-22  
  

                    
 -21  

 
                 

-74  

  
       

(R1) Saldo fin. baten en lasten  

                 -     
                   

1  
 

                       
1  

 
                  

  1  

  
           

Nettoresultaat  

                   
8  

 
               

  -22  
 

                    
 -21  

 
               

  -73  

 

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

investeringen de komende jaren. 

Het overzicht laat de komende jaren oplopend negatieve resultaten zien. Dit is ook logisch aangezien 

er nog geen rekening is gehouden met de afbouw van inzet.  Voor 2022 en 2023 is een negatief resultaat 

van circa 134.000 en 138.000 euro zichtbaar. Het is niet de bedoeling om daadwerkelijk deze resultaten 

te gaan realiseren. Van jaar tot jaar zal nader bekeken worden of de omvang van het negatieve resultaat 

acceptabel en gewenst is. Het bestuur onderneemt actie als de negatieve realisatie hoger wordt begroot 

dan €50.000. Het huidige weerstandsvermogen is hoog genoeg om in de komende jaren negatieve 

resultaten te realiseren. 
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Ook is in de begroting nog geen rekening gehouden met mogelijk extra middelen voor 

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

ontvangen zal dit ook moeten worden ingezet en dus tot kosten leiden. 

 

.5 Balans 

ACTIVA 
 

Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021 

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

         
Immateriële vaste activa 

 
               -                    -                    -                    -    

Materiële vaste activa 
 

             140                147                159                202  

Financiële vaste activa 
 

               -                    -                    -                     0  

         
Totaal vaste activa 

 
             140                147                159                202  

         
Voorraden 

 
               -                    -                    -                    -    

Vorderingen 
 

              56                  -                    -                    -    

Effecten 
 

               -                   53                 53                 53  

Liquide middelen 
 

             644                597                557                429  

         
Totaal vlottende activa 

 
             700                650                610                482  

         
Totaal activa 

 
             839                797                770                684  

         

         
PASSIVA 

 
Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021 

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

         
Algemene reserve 

 
             602                562                542                469  

Best. reserve publiek 
 

               -                    -                    -                    -    

Best. reserve privaat 
 

              64                 62                 62                 62  

Best. fonds publiek 
 

               -                    -                    -                    -    

Best. fonds privaat 
 

               -                    -                    -                    -    

         
Eigen vermogen 

 
             665                624                604                530  

  
       

Voorzieningen 
 

              97                 88                 81                 69  

Langlopende schulden 
 

               -                    -                    -                    -    
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Kortlopende schulden 
 

              78                 85                 85                 85  

  
       

Totaal passiva 
 

             839                797                770                684  

Bovenstaande tabel toont de balans over 2018 en de jaren hierop volgend. De balans van 2018 is 

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

inschatting van 2018 per najaar 2018. Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen ontstaan, de langere 

termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 

 

Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa verder zullen toenemen. Dit wordt 

veroorzaakt doordat er de komende jaren substantiële investeringen zijn begroot.  

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

groot onderhoud laat een dalend verloop zien door de geplande onttrekkingen de komende jaren.  

 

.6 Intern toezichtskader 

Het schoolbestuur heeft een intern toezichtskader vastgesteld. Dit kader is gebaseerd op de indeling 

van het Strategisch beleidskader. Het heeft niet alleen dezelfde hoofdstukindeling, maar het beschrijft 

ook per onderwerp waarop het schoolbestuur toeziet. Tevens geeft het voorbeelden van relevante 

vragen bij de deelonderwerpen. Per thema is aangegeven wanneer de rapportage verstrekt wordt en 

ook is vermeld welke andere informatiebronnen het schoolbestuur kan raadplegen. Het intern 

toezichtkader is gekoppeld aan de Bestuurlijke jaaragenda van het schoolbestuur.  

 

 Hoe functioneert het?  

De agenda van de bestuursvergadering correspondeert met de planning van de Bestuurlijke 

jaaragenda. In de rapportage van de directeur sluit deze aan bij de deelvragen waarop het 

schoolbestuur toeziet en geeft antwoord op de relevante vragen.  

 

 Waarom is het er? 

Het schoolbestuur heeft behoefte aan een intern kader om te toetsen of alle aspecten die in het 

Strategisch beleidskader zijn genoemd aan de orde komen.  

 

 Wat doet het bestuur ermee? 

Bij de voorbereiding op de vergaderingen gebruikt het schoolbestuur het Intern toezichtskader als 

middel om te toetsen of de juiste informatie is verstrekt.  

 

.7 Wat vindt de toezichthouder? 

In hoofdstuk 1 van dit Bestuursverslag beschrijft het toezichthoudende bestuur haar werkwijze ten 

aanzien van de ondersteuning en advisering van de directeur.  
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Bijlage: Verantwoording besteding 
prestatiebox 
 

De overheid geeft extra geld boven de reguliere lumpsum middelen om betere resultaten van het 

onderwijs te zien. Hieraan is de naam prestatiebox gekoppeld. Een prestatie is een daad die je goed 

doet; het resultaat van een actie. De school moet de besteding verantwoorden. In het kader van 

Opbrengstgericht werken stellen we streefnormen voor lezen, spelling en rekenen in groep 3 tot en met 

8. Het pedagogische klimaat moet veilig zijn. 

 

 Ambities uit het bestuursakkoord 

Een basisschool krijgt één budget voor personele en materiele kosten: de lumpsum. Daarnaast 

ontvangen we sinds 1 augustus 2012 een extra bedrag via de zogenaamde prestatiebox, die is bedoeld 

om de prestaties van leerlingen, leerkrachten en schoolleiders te vergroten. Het geld kan onder andere 

ingezet worden voor taal, rekenen, wetenschap en techniek, cultuureducatie, talentontwikkeling, 

opbrengstgericht werken en professionalisering van leerkrachten en schoolleiders.  

 

 Waar richt de school zich op? 

De Jan de Bakkerschool richt zich op de opbrengsten van het onderwijs. Het gaat daarbij niet alleen om 

de resultaten op de Eindtoets van Cito in groep 8, maar ook om de Cito toetsen in de groepen 3 tot en 

met 8. Elk jaar stellen de directeur, de IB-er en de leerkrachten streefnormen vast. Halverwege het 

schooljaar bekijken ze de stand van zaken en maken vervolgafspraken voor de rest van het jaar. In de 

vroegschoolse periode meten we in groep 2 de resultaten van het taalonderwijs. Deze toets neemt de 

juf af om te zien of het onderwijsaanbod sluitend is. 

In een veilig pedagogisch klimaat ontwikkelen kinderen. Een van de pijlers van het onderwijsconcept 

Zwols Model is het pedagogisch klimaat. Om vanuit onze visie de vertaling naar de praktijk te maken 

hebben de leerkrachten vijf kernwaarden gekozen. Voor de realisatie van het Zwols Model is 

teamscholing gevolgd. 

Onze school geeft de term excellente school een andere inhoud dan de overheid. Het is voor ons een 

evenwichtig aanbod van onderwijs voor hoofd, hart en handen. Daarom werken we onder andere met 

het concept Betekenisvol thematisch werken, zoals in hoofdstuk 4 bij onderwijsontwikkeling beschreven 

is.  

Met technieklessen beogen we onderwijs aan hoofd, hart en handen te bevorderen. 

Engels eist in het reformatorisch onderwijs de aandacht, omdat de resultaten omhoog moeten. Het team 

gebruikt de methode My name is Tom te gebruiken in groep 1 tot en met 8 en één collega rondde de 

opleiding Cambridge Engels met succes af.  

Met behulp van inpunt van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Berséba ontwikkelt het 

ondersteuningsteam aanbod voor meer-begaafde leerlingen.  

 

 Welke doelen vloeien voort uit deze ambitie? 

Voor de technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen & wiskunde stelt de school jaarlijks 

streefnormen op voor de groepen 3 tot en met 8.  

Bij de invoering van het Zwols Model zijn kijkwijzers gemaakt om de kwaliteit van het lesgeven te meten 

en daarna te verbeteren. In het verslagjaar hebben we de samengestelde kijkwijzer voor groep 1 en 2, 

en de kijkwijzer voor groep 3 tot en met 8 ingezet bij klassenbezoeken. De leerkrachten voeren onder 

leiding van de IB-ers collegiale consultaties uit.  

De kernwaarden krijgen een plaats in de lessen van Sociaal emotionele ontwikkeling, waarbij de 

leerkrachten Soemo-kaarten kaarten gebruiken.  
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 Welke activiteiten zijn ondernomen 

Twee keer per jaar investeren de directeur en de IB-er tijd in gesprekken met de groepsleerkrachten. 

Ze voeren een doelstellingengesprek en ze houden een tussenevaluatie en een eindevaluatie. De 

resultaten analyseren we en trekken lessen de conclusies om het onderwijsaanbod te verbeteren. 

Bij de vakken lezen, spelling en rekenen differentiëren de leerkrachten. De kinderen werken in één-, 

twee- of driesterrenboekjes. Daarnaast ontwikkelen kinderen zich sneller en langzamer dan de groep.  

Voor stimulering van taal is in de voorschoolse periode een prentenboekenbibliotheek in de school. 

Kinderen vanaf 2 jaar kunnen lid worden. Prentenboeken worden interactief aangeboden, waardoor 

ouders leren meer met prentenboeken te doen. In het verslagjaar is een thema boeken gehouden in de 

groepen 1 tot en met 4. De bibliotheek is bezocht, een schrijfster was in de klassen en het 

deelnamepercentage van de prentenboekenbibliotheek is toegenomen. 
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