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1. Schoolbestuur 
 

.1 Organisatie 
 

Contactgegevens 

 Naam schoolbestuur: Stichting Reformatorische Onderwijs voor Woerden en omgeving 

 Bestuursnummer: 43188 

 Adres: Irisstraat 2, 3442 XH Woerden  

 Telefoonnummer: 0348 - 416036 

 Email: info@jandebakkerschool.nl  

 Website: www.jandebakkerschool.nl  
 

Contactpersoon 

Met wie kan er contact op worden genomen met vragen naar aanleiding van dit Bestuursverslag? 

 Jan Willem van Leeuwen 

 Directeur 

 06-29730273 

Juridische structuur 

De Jan de Bakkerschool is de enige school die van de stichting uitgaat. Het schoolbestuur heeft een 
toezichthoudende rol. Vijf bestuursleden vormen het schoolbestuur voor de Jan de Bakkerschool. De 
directeur is gemandateerd voor de bestuurlijke taken. De ‘Statuten’ van de school en het ‘Strategisch 
Bestuursbeleidskader’ geven inzicht in de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
 

Organisatiestructuur 

De structuur binnen de organisatie ziet er in 2019 als volgt uit: 

 

Governance code 

In de ‘Code Goed Bestuur in het primair onderwijs’ zijn basisprincipes vastgelegd omtrent 

professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. 

mailto:info@jandebakkerschool.nl
http://www.jandebakkerschool.nl/
https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/11/20130312-statuten-Jan-de-Bakkerschool-A5.pdf
https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/20180716-SBK-2018-20122-def-2.pdf
https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/20180716-SBK-2018-20122-def-2.pdf
https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
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De Jan de Bakkerschool houdt zich aan deze code, en heeft haar principes vastgelegd in de ‘Statuten’ 

van de school en het ‘Strategisch Bestuursbeleidskader’.  

 

Functiescheiding 

De Code Goed Bestuur benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern 

toezicht binnen organisaties voor primair onderwijs. Binnen onze stichting maken wij gebruik van het 

Mandaat-/volmachtmodel, waarbij de functie van het bestuur is gemandateerd aan een functionaris in 

dienst van het bevoegd gezag. Het bestuur komt hiermee feitelijk bij de algemene schoolleiding (de 

directeur) te liggen en het toezicht bij het bestuur. Dit model is uitgewerkt op pagina 8 en 9 van de 

publicatie ‘Bestuursstructuren in het primair onderwijs’. 

 

Bestuur / Intern toezichtsorgaan 

Het toezichthoudend bestuur bestond op 31 december 2019 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 

 

De bestuursleden krijgen geen honorarium en geen vrijwilligersvergoeding. Onkosten kunnen worden 

gedeclareerd. Het bestuur is integraal toezichthouder.  

 

Het verslag van het Intern Toezicht is te vinden in bijlage 1 van dit Bestuursverslag.  

 

Medezeggenschap 

De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouderleden. De MR adviseert het 

bestuur en stemt zo nodig in met besluiten. De MR heeft een eigen jaarverslag gepubliceerd over 

2019, wat is bijgevoegd in bijlage 2 van dit Bestuursverslag. 

 

 

 

 

 

 

https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/11/20130312-statuten-Jan-de-Bakkerschool-A5.pdf
https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/20180716-SBK-2018-20122-def-2.pdf
https://jandebakkerschool-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jwvleeuwen_jandebakkerschool_nl/EURRRNcz-VxKoSL824XzaVkB_GefFwbk46v20dHf2RMFkA?e=VxPvL8
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.2 Profiel 
 

Missie  

De missie van de school luidt: ‘Worden wie je zijn mag’. Het werkwoord ‘worden’ slaat op groei, op 

ontwikkeling. Vanuit levensbeschouwelijk oogpunt duidt ‘worden’ op vernieuwing door het geloof in de 

Heere Jezus Christus. Je moet veranderd, bekeerd worden. Het gaat om de vernieuwing van het hart, 

elke dag weer en dat komt tot uiting in je doen en laten. In pedagogische zin slaat ‘worden’ op 

ontwikkeling van het hoofd, het hart en de handen. Dit mag plaats vinden op de manier die bij jou 

past. Je mag er zijn zoals je geschapen bent. Dan is het goed. 

 

Visie 

Onze visie op de rol van onze school in de vorming van het kind en de daaruit voortvloeiende ambitie 

ten aanzien van onderwijs en opvoeding, bestaat uit de volgende elementen (in volgorde van 

prioriteit):  

1. We willen kinderen onderwijzen en opvoeden met de missie: 'Worden wie je zijn mag'.  

2. We willen ouders en medeopvoeders ondersteunen bij het opvoeden van hun kind(eren).  

3. We willen vanuit onze maatschappelijke opdracht betekenis hebben voor de omgeving van onze 

school en de Woerdense samenleving in den brede. 

 

Kernactiviteiten 

De kernactiviteit van het schoolbestuur is enerzijds het meedenken bij en het goedkeuren van de 

plannen die de school maakt. Anderzijds houdt het schoolbestuur zich bezig met het toezicht op de 

uitvoering van de goedgekeurde plannen. 

Daarnaast heeft het bestuur de rol als werkgever en het bestuur laat zich daarom iedere 

bestuursvergadering informeren over het welbevinden en het functioneren van het team. Tenslotte 

heeft het bestuur de taak om toe te zien dat er wordt gewerkt overeenkomstig onze visie en onze 

missie; ofwel, het bewaken van onze identiteit. Daarom worden de leerkrachten jaarlijks in hun klas 

bezocht door een delegatie van het bestuur. 

De kernactiviteiten van de school zijn enerzijds statisch, omdat we ten allen tijde gestalte geven aan 

onze gecontinueerde visie. Anderzijds zijn onze kernactiviteiten dynamisch omdat we jaarlijks onze 

focus aanpassen aan dat wat de school nodig heeft. In ons jaarplan zijn onze dynamische 

kernactiviteiten uitgewerkt.  

 

Strategisch beleidsplan 

De twee belangrijkste doelen die voortvloeien uit onze visie, missie en ambitie zijn: 

 Geven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan leerlingen uit Woerden en omgeving. 

 Faciliteren van opvoeders door het (laten) leveren van opvoedingsondersteunende activiteiten 

De strategie om deze doelen te behalen is uitgewerkt in ons Strategisch Bestuursbeleidskader 2018-

2022. In ons Schoolplan 2019-2023 is er kleur en duiding gegeven aan de lijnen die in het Strategisch 

Bestuursbeleidskader zijn gelegd. Het jaar 2019 is een overgangsjaar wat betreft ons Schoolplan. Het 

eerste deel van het kalenderjaar hebben we gewerkt met het Schoolplan 2015-2019. De plannen uit 

beide schoolplannen kennen enige overlap. Dit komt omdat de plannen voor 2019 uit schoolplan 

2015-2019 die nog niet waren afgerond opnieuw zijn meegenomen in het schoolplan 2019-2023. 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/20180716-SBK-2018-20122-def-2.pdf
https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/20180716-SBK-2018-20122-def-2.pdf
https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/20200217-Schoolplan-2019-2023-ondertekend.pdf
https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/20150609-Schoolplan-2015-2019.pdf
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.3 Identiteit 
 

Toegankelijkheid & toelating 

In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we beschreven dat de school in beginsel 

toegankelijk is voor alle kinderen. Dat betekent dat wij investeringen zullen doen in aanpassing van 

het gebouw / het meubilair als blijkt dat dit nodig is voor onze leerlingen. Op bladzijde 13 van ons SOP 

is beschreven aan welke kinderen wij waarschijnlijk geen passend onderwijs kunnen bieden. Het doet 

ons verdriet als wij een kind geen onderwijs kunnen bieden, en dit zullen wij dan ook nooit op 

voorhand besluiten, maar altijd na gesprekken met de ouders van het betreffende kind. 

 

De toelating/inschrijving van leerlingen vindt plaats als er aan de volgende voorwaarden voldaan 

wordt:  

1. Het kind is vier jaar;  

2. Het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf is afgegeven aan de school;  

3. Het onderwijskundig rapport van de andere school/instelling is afgegeven aan de school;  

4. Het (voorlopige) inschrijfformulier is ingevuld en ingeleverd;  

5. Het inschrijfformulier is getekend door de beide ouders/verzorgers en de directie van de school;  

6. De ouders behoren tot onze doelgroep zoals beschreven in hoofdstuk 1.2 van onze schoolgids, of 

ontvangen een uitzondering van het bestuur.* 

* Het bestuur verleent uitzondering op deze regel aan ouders met wie een gesprek is gevoerd waarin 

zij aangeven in te stemmen met de grondslag en de doelstelling van de stichting. 

 

De directie behoudt zich het recht voor om niet over te gaan op inschrijving als:  

1. Aan het bovenstaande niet voldaan is;  

2. Het kind niet zindelijk is;  

3. De school niet is ingericht op de handicap van het kind en het niet haalbaar blijkt om dit te 

veranderen;  

4. De school geen passend onderwijs kan verzorgen. 

 

Geografische gebieden en afnemers 

De Jan de Bakkerschool heeft een streekfunctie. In 2019 komt 36% van de kinderen uit de het gebied 

rondom Woerden en de overige kinderen uit Woerden. 

In onderstaande grafiek zijn de geografische voedingsgebieden in beeld gebracht. 
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https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/SOP-2019-2020-def.pdf
https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/schoolgids-versie-2019-JUISTE-VERSIE.pdf
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De leerlingen zijn lid van verschillende kerkgemeenten in (de buurt van) Woerden. In onderstaande 

tabel zijn deze denominaties uitgesplitst.  

 

In onze prognoses zien we al jarenlang dat onze populatie voor 70% bestaat uit kinderen van de Ger. 

Gem. Woerden. Door de doopcijfers van deze gemeente in een grafiek te zetten, en fictief te 

vermeerderen met 30% krijgen we een prognose die de laatste jaren een hoge nauwkeurigheid bleek 

te geven. Deze grafiek is hieronder bijgevoegd. We hebben aanwijzingen dat de daling in onze andere 

kerken minder sterk is. Hierdoor zal de verdeling van 30% / 70% veranderen, waardoor de prognose 

die in hoofdstuk 3 is bijgevoegd wat hogere getallen voorspelt dan de prognose op basis van de 

doopcijfers die hieronder is weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teldatum 1 oktober 2017 1 oktober 2018 1 oktober 2019 
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Aantal 

leerlinge
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e  

Ger. Gem. 140 72.5% 139 72.4% 141 72.7% 

PKN 19 9.8% 17 8.6% 13 6.7% 

HHK  15 7.8% 15 7.8% 19 9.8% 

Oud Ger. Gem.  7 3.7% 8 4.2% 8 4.1% 

Ger. Gem. in Ned.  8 4.2% 8 4.2% 6 3.1% 

Chr. Ger. Kerken  4 2% 3 1.6% 5 2.6% 

Overig   2 1.0% 2 1.0% 
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Tenslotte vermelden we in onderstaande tabel de cijfers van onze instroom en onze uitstroom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 

Totaal instroom  21 37 35 24 26 

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

Instroom door verhuizing 1 11 9 5 0 

Aantal leerlingen dat teruggeplaatst is van het 

SBO 

0 0 1 0 0 

Totaal uitstroom  35 38 32 26 30 

Uitstroom naar het VO 32 29 24 23 29 

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

Uitstroom door verhuizing 3 8 6 3 0 

Uitstroom naar het SBO  0 1 1 0 1 

Aantal leerlingen dat sneller uitstroomt naar het 

VO 

0 0 1 0 0 
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.4 Dialoog 
 
Belanghebbende partijen 

De Jan de Bakkerschool heeft relaties met allerlei instanties. De school geeft informatie aan de ouders 

via maandelijkse nieuwsbrieven en de school- en jaargids. Ook is veel informatie terug te vinden op 

beveiligde deel van onze website, als bruisend middelpunt van onze horizontale verantwoording. De 

schoolleiding en het bestuur overleggen ook regelmatig met de medezeggenschapsraad. 

De contacten met de gemeente Woerden worden steeds frequenter. De gemeente heeft een Lokaal 

Educatieve Agenda (LEA) waar regelmatig gesproken wordt over: huisvesting, schoolbegeleiding, 

Voor- en Vroegschoolse Educatie, schoolmaatschappelijk werk, gezondheid, vroegtijdig 

schoolverlaten, leerplicht, alcohol- en drugsgebruik en het voorkomen van jeugdcriminaliteit. De 

Rijksoverheid geeft de gemeenten steeds meer taken. De gemeente bespreekt dit soort zaken dan 

weer met de school.   

In onderstaand schema staan de belangrijkste partijen genoemd met wie de school regelmatig contact 

hebben.  

Organisatie of groep Beknopte omschrijving 

Ouders Frequent overleg over de ontwikkeling van de 
kinderen. 

Commissies met ouders (op vrijwillige basis) Er  zijn naast de MR, vier commissies waar 
frequent overleg mee wordt gevoerd. Dit is de 
TSO-commissie, de kernwaardecommissie, de 
schoonmaakcommissie en de ouderraad. 

Gemeente Woerden Frequent overleg over voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE), huisvesting, leerplicht, 
jeugdhulp etc. 

Kind&Co Met deze voorschoolse voorziening wordt 
overlegd over de doorgaande lijn in de 
ontwikkeling van de kinderen. 

‘Driestar College’ in Gouda en ‘Van Lodenstein 
College’ in Amersfoort 

Met het voortgezet onderwijs wordt overlegd 
over de doorgaande lijn in de ontwikkeling van 
de leerlingen. Ook is er een jaarlijkse ‘warme 
overdracht’ van de schoolverlaters. 

‘Samuelschool ZML’ in Gouda en ‘Ds. N.H. 
Beversluisschool’ in Gouda 

Met het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt 
overlegd over de verwijzing van leerlingen met 
een zware ondersteuningsvraag. 

Kerken De plaatselijke kerken zijn in 2019 betrokken 
door een gezamenlijke avond te organiseren 
met team en bestuur van de school, samen met 
de kerkenraden van de kerken die onze 
leerlingen bezoeken 

‘Driestar Educatief’ en ‘Driestar 
Onderwijsadvies’  

Overleg over en onderzoek naar de juiste 
begeleiding van leerlingen. Daarnaast 
advisering en implementatie van nieuwe 
methodes / werkwijzen 

Organisatieadviesbureau Both & De Bruijn  Advisering bij vorming nieuw beleid (zoals het 
schoolplein) en coaching op het gebied van 
leidinggeven. 

Medezeggenschapsraad Frequent overleg waarbij advies en/of 
goedkeuring wordt gegeven voor w.b.t. de 
plannen van de school. 

Directieoverleg Rijnland Onze school neemt deel aan een directieoverleg 
van 6 scholen in het Rijnland. (Eben-
Haëzerschool te Boskoop, De Akker te Lisse, 
Gomarusschool te Leiderdorp, de 
Rehobothschool te Alphen aan den Rijn, de 
Wegwijzer te Berkenwoude en het Kompas te 

http://www.jandebakkerschool.nl/
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Montfoort.) De directeuren van deze scholen 
overleggen een aantal keer per jaar. Hier wordt 
kennis gedeeld die op de scholen gebruikt 
wordt. Daarmee voorkomen we dat iedereen 
apart ‘het wiel uitvindt’. Ook de ICT-
coördinatoren binnen de voormalige federatie 
overleggen regelmatig. 

Berséba Onze school is aangesloten bij het 
reformatorische Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs ‘Berséba’. In dit 
samenwerkingsverband wordt de zorg voor alle 
leerlingen in het reguliere basisonderwijs en in 
het (speciaal) basisonderwijs gecoördineerd en 
besproken. Zie uitgebreidere toelichting in 
onderstaande paragraaf. 

 

De Jan de Bakkerschool is aangesloten bij het landelijk samenwerkingsverband Berséba (PO0001), 

zie www.berseba.nl. De kernactiviteiten van Berséba zijn als volgt te duiden: 

- Berséba werkt samen met alle scholen aan een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod op elke 

school, dat de totale ontwikkeling van alle leerlingen ondersteunt en versterkt.  

- Berséba ondersteunt basisscholen om consequent en consistent de ondersteuningsmogelijkheden 

voor leerlingen uit te breiden en te verdiepen. 

 - Berséba stimuleert scholen om met nieuwe aanpakken meer kwetsbare kinderen op de eigen school 

te begeleiden.  

- Berséba draagt er samen met de speciale (basis)scholen zorg voor, dat er voor leerlingen met te 

complexe ondersteuningsvragen voor het basisonderwijs een dekkend netwerk van voorzieningen is, 

al dan niet in samenwerking met zorgpartners.  

 

Klachtenbehandeling 

In het verslagjaar zijn de externe vertrouwenspersonen niet benaderd door een ouder, leerkracht of 

leerling. We verwijzen hiervoor naar de jaarverslagen van de vertrouwenspersonen, van 2018-2019, 

en van 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/jaarverslag-vertrouwenspersonen-2018-2019.pdf
https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/4.5-jaarverslag-vertrouwenspersonen-2019-2020.pdf
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2. Verantwoording beleid 
 

.1 Onderwijs en kwaliteit 
 

Onderwijskwaliteit 

Kinderen kunnen zich het beste ontwikkelen in een vertrouwde en veilige omgeving. Daarvoor is nodig 

rust, ruimte, regelmaat, respect en reflectie (bezinning). Om dit te kunnen realiseren zijn (financiële) 

middelen nodig. Die middelen zijn beperkt. Dit brengt met zich mee dat het noodzakelijk is bij het 

vormen van beleid van meet af aan doelen en middelen te koppelen. Het onderwijsaanbod wordt 

uitgewerkt in het schoolplan. Het Schoolplan 2019-2023 beschrijft onze onderwijskwaliteit. In het 

schoolplan staan per thema kwaliteitsindicatoren weergegeven. 

Het schoolplan is het centrale werkdocument voor de directie en het team. In het schoolplan worden, 

gezien vanuit de dagelijkse onderwijspraktijk, de lijnen getrokken naar de beleidsgebieden personeel, 

huisvesting en financiën. De onderwijskundige doelen staan beschreven in de jaarplannen van de 

school. Jaarlijks worden de doelen en de kwaliteit geëvalueerd en waar nodig worden er interventies 

gepleegd om de kwaliteit op peil te houden of te verhogen. De school doet hiervan verantwoording in 

de jaarverslagen, die worden gepubliceerd op de website en die (samengevat) een plaats krijgen in 

onze papieren jaargids. 

Tevens wordt jaarlijks de het ondersteuningsprofiel van de school aangepast aan de actualiteit.  

Het bestuur houdt niet alleen toezicht aan de voorkant, bij het maken van de plannen. Ook aan de 

achterkant wordt toezicht gehouden. Dit vindt enerzijds plaats middels opbrengstanalyses van de 

meetbare resultaten zoals de Cito-toetsen en anderzijds via managementrapportages van de niet-

meetbare praktijk op de werkvloer, zoals het pedagogisch klimaat. 

Tenslotte worden er cyclisch leerlingtevredenheidstesten afgenomen waarvan de uitslagen in de 

jaargids worden gepubliceerd, én er worden oudertevredenheidsonderzoeken gehouden.  

 

Doelen en resultaten 

Voor de komende vier jaar hebben we een aantal grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld. 

Deze ontwikkeldoelen (streefbeelden) vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2019-2023:  

https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/20200217-Schoolplan-2019-2023-ondertekend.pdf
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Deze streefbeelden zijn onze doelen voor de komende 4 jaar en in het verslagjaar zijn de volgende 

subdoelen gehaald: 

 

Streefbeeld 1: Het team heeft zich verdiept in een nieuwe 

methode voor bijbelonderwijs. De methode ‘Hoor het Woord’ is 

geselecteerd als geschikte methode. Omdat de methode nog  

niet uitontwikkeld is hebben we nog meer informatie nodig 

voordat we kunnen overgaan tot aanschaf. We wachten op 

voltooiing van de methode om de knoop te kunnen doorhakken 

of deze methode ons biedt wat wij nodig hebben. Daarnaast 

besteden wij iedere twee maanden tijd aan de kernwaardes 

van de school, door in de hal van de school een kernwaarde 

zichtbaar op te hangen (gevisualiseerd als een gekleurde 

appel in de boom van ons logo) en door kernwaardekaarten 

mee naar huis te geven die de kernwaardekaartcommissie 

heeft samengesteld. 

 

Streefbeeld 2: Afgelopen jaar hebben we alle kinderen van 

groep 5-8 een weerbaarheidstraining gegeven, georganiseerd 

door het bedrijf ‘Grol weerbaarheid’. Kinderen leren elkaars en 

hun eigen grenzen bewaken. Hierbij hebben we de link gelegd 

naar onze kernwaarde ´respect´.  

 

Streefbeeld 3: Afgelopen jaar hebben we teambrede scholing 

gehad met hoogbegaafdheidsinstituut Novilo. De vernieuwde 

inzichten over het werken met vijf verschillende niveaus in de 

klas, zijn opgenomen in ons plan ‘gedifferentieerd werken’. 

Deze scholing van Novilo is slechts een gedeelte van een reeks studiedagen die plaatsvinden tussen 

2018 en 2021. 

 

Streefbeeld 4: De communicatie vanuit de school is duidelijker gestructureerd met een maandelijkse 

nieuwsbrief op iedere laatste dinsdag van de maand, structurele berichten vanuit de klas op de 

groepspagina van onze website en ouders die actief meedenken in commissies, genoemd onder het 

kopje ‘belanghebbende partijen’ van dit verslag. We hebben in 2019 twee goedbezochte 

informatieavonden georganiseerd, een BBQ voor al onze vrijwilligers, we zijn gestart met het 

organiseren van koffie-ochtenden voor onze ouders en rond de christelijke feestdagen sturen we 

kaarten naar de buurtbewoners. Ook zijn de buurtbewoners uitgenodigd voor de opening van ons 

nieuwe plein. Tenslotte zijn alle belangrijke documenten op één pagina openbaar gepubliceerd op 

onze website.  

 

Streefbeeld 5: In 2019 hebben we twee periodes van 4-6 weken gereserveerd voor ‘Betekenisvol 

Thematisch Werken’. In deze periode werken de kinderen thematisch, waarbij er vanuit de drieslag 

‘hoofd, hart en handen’, vooral aandacht is voor ‘handen’. 

 

Streefbeeld 6: Tijdens de teambijeenkomsten van Novilo, rond ‘executieve functies’ en ‘de 7 

uitdagingen’ zijn de eerste stappen gezet om de vaardigheden ´samenwerken´ en´ kritisch denken´ te 

implementeren in onze manier van lesgeven. Ook is er een ouderavond gepland voor 2020 waarin 

ouders meegenomen worden in hun rol bij het ontwikkelen van executieve functies. 

 

Onderwijsresultaten 

De onderwijsresultaten van de Jan de Bakkerschool zijn gemiddeld hoog. Datzelfde geldt dan ook 

voor de uitstroom richting het voortgezet onderwijs. Resultaten zijn in te zien op de website 

www.scholenopdekaart.nl. Zie hier een directe link.  

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de Eindtoets van de laatste jaren met elkaar vergeleken: 

 

https://www.jandebakkerschool.nl/belangrijke-documenten/
http://www.scholenopdekaart.nl/
https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/11461/1069/Jan-de-Bakkerschool/Resultaten-eindtoets
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Inspectie 

Het laatste vierjaarlijkse onderzoek van de Onderwijsinspectie heeft plaatsgevonden in december 

2018. De inspecteur heeft een positief oordeel gegeven. Het rapport is zowel op onze eigen site, als 

op de site van ´Scholen op de kaart´ te vinden. Voor een korte terugblik op dit inspectiebezoek 

verwijzen we naar het bestuursverslag 2018. 

 

Visitatie 

Het samenwerkingsverband visiteert eenmaal in de vier jaar onze school en geeft adviezen om de 

ondersteuningsstructuur te verbeteren. In het verslagjaar 2019 heeft er geen visitatie plaatsgevonden 

op de Jan de Bakkerschool. 

 

Passend onderwijs 

In het schoolplan 2019-2023 staan de doelen voor passend onderwijs. Deze zijn uitgewerkt in het 

ondersteuningsprofiel 2019-2020. Eenvoudig gezegd, alle leer- en gedragsproblemen op onze school 

verdienen aandacht. Soms is er hulp in de klas nodig, soms is er hulp buiten de klas nodig. En als die 

beiden niet afdoende zijn, dan is er onderzoek nodig welke extra behoeften er zijn voor het kind. En 

met de uitslag van deze onderzoeken in onze hand, doen we weer nieuwe investeringen om kinderen 

optimaal te kunnen helpen.  

 

Om deze doelen te behalen moet er geïnvesteerd worden. Onze investeringen bestaan uit vaste 

lasten (ons personeel) en uit variabele lasten (externe inzet). De externe inzet betreft enerzijds kosten 

van de orthopedagoog van Driestar Educatief. Anderzijds investeren wij in passend onderwijs door 

onderwijsadviseurs van Driestar in te zetten om de leerkracht te scholen. Dit heeft in 2019 

geresulteerd in studiemomenten over ‘afgestemd rekenen’, advisering inzake de leergang begrijpend 

lezen, en hulp bij de implementatie van de taalmethodes ‘TaalActief’ en ‘TaalOceaan’. 

 

Onze school is aangesloten bij het landelijk samenwerkingsverband Berséba. We krijgen van het 

samenwerkingsverband rond de €135 per leerling per jaar, om passend onderwijs te geven. De 

salariskosten van de onderwijsondersteuning (OA-hulp en IB-hulp) liggen gemiddeld rond de €500 per 

leerling per jaar. De school zet daarom ook middelen in vanuit de reguliere bekostiging. Naast een 

vast bedrag op basis van het aantal leerlingen, stelt Berséba arrangementen beschikbaar, waardoor 

het mogelijk wordt gemaakt een leerling met een relatief grote ondersteuningsvraag op te vangen op 

de reguliere school. In 2019 hebben we een arrangement (€2819,-) ontvangen voor een cluster-3 

leerling en een arrangement (€1268) voor begeleiding bij hoogbegaafdheid. Ook op het gebied van 

externe inzet worden er duizenden euro’s meer kosten gemaakt, dan we ontvangen. Ook bij de 

externe inzet worden er dus financiële middelen vanuit de reguliere bekostiging ingezet. 

Middels het document ‘Verantwoording inzet middelen Passend Onderwijs’ legt de school 

verantwoording van de besteding af aan het samenwerkingsverband.  

 

Berséba geeft een toelaatbaarheidsverklaring af in het geval een leerling in het S(B)O beter geholpen 

kan worden. De Jan de Bakkerschool verwees in 2019 1 leerling naar het SBO. 

 

Jaar 2017 2018 2019 

Ondergrens 534 534,3 533,2 

Score landelijk gemiddelde, gecorrigeerd met leerling-

gewicht 

535,6 534,9 535,7 

Score Jan de Bakkerschool, ongecorrigeerd met leerling-

gewicht 

537,6 540,3 541,4 

https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/20181219-Vierjaarlijks-onderzoek-bestuur-en-school-5307629-1-IVHO_EDOCS.pdf
https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/11461/60/Jan-de-Bakkerschool/Waardering-Inspectie
https://www.jandebakkerschool.nl/belangrijke-documenten/
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.2 Personeel en professionalisering 
 

Doelen en resultaten 

Een belangrijk middel om de gestelde doelen van de school te bereiken is de inzet van personeel. De 

man of vrouw voor de klas doet ertoe. De Jan de Bakkerschool vindt het daarom belangrijk om te 

investeren in het personeel en een goede begeleiding te bieden. In de financiële paragraaf is te zien 

dat hier in 2019 zwaar op ingezet is. Op de school zijn veel activiteiten ontwikkeld in het kader van de 

professionalisering. Allereerst gebeurde dit in schoolverband, waarbij er in 2019 trainingen zijn 

geweest van Novilo op het gebied van hoogbegaafdheid, Driestar Educatief op het gebied van 

implementatie van nieuwe methodes en Grol Weerbaarheid op het gebied van groepsdynamiek. 

Daarnaast is het personeel bezig met individuele opleidingstrajecten in het kader van de persoonlijke 

ontwikkeling. Dit zijn soms scholingen met een deel van het team (Zoals EHBO en BHV) en soms 

volledig individuele scholingen. Zo is er een leerkracht gestart met de IB-opleiding en er is een 

leerkracht gestart met de opleiding SVIB. 

De ter beschikking staande budgetten worden door de school op een verantwoorde wijze ingezet. Dat 

wil zeggen, dat gemaakte kosten van teambrede scholing altijd zijn terug te voeren op ons school- en 

ons jaarplan. De scholing is nodig om onze doelen te kunnen bewerkstelligen. Wij hopen dat de 

vergaarde kennis zijn vruchten voor onze school mag afwerpen!    

 

Uitkeringen na ontslag 

Er is in 2019 niemand ontslagen en er is dan ook geen sprake geweest van een transitievergoeding. 

 

Aanpak werkdruk 

Met het personeel van de school is overleg gevoerd over de inzet van de middelen die zijn ontvangen 

om de werkdruk te verlagen.  Er is gesproken over de knelpunten die werknemers ervaren en de 

oplossingen die zij voor zich zien. In dit gesprek kwam naar voren dat de medewerkers erg tevreden 

waren met de werkwijze die we hebben doorgevoerd in 2018, waardoor we die werkwijze hebben 

gecontinueerd en verder hebben uitgebouwd. 

Die besteding van het werkdruk geld bestond in 2019 uit de volgende vier punten: 

 Het faciliteren van ´meer handen in de klas´ door de onderwijsassistentie uit te breiden; 

 De studiemomenten worden gehouden op lesvrije middagen en niet meer na schooltijd; 

 Leerkrachten kunnen twee middagen per jaar een vrije middag opnemen voor 

werkdrukverlichting onder voorbehoud dat de vaste invaller die dag beschikbaar is. 

 We behouden 8 groepen in het jaar 2020-2021, ondanks de consequentie dat dit onder de 

streep geld kost. 

De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met deze keuzes. In 2019 zijn de werkdrukgelden 

opnieuw verhoogd, en deze gelden zijn ingezet door het aantal uur onderwijsassistentie verder op te 

schroeven. 

 

Een andere maatregel om de werkdruk terug te dringen is het uitwerken en inzichtelijk maken van de 

taak-uren. In 2019 zijn de uren van de collega’s inzichtelijk gemaakt voor iedereen. Collega’s die meer 

uren maakten dan dat ze betaald kregen, hebben hun takenpakket verkleind. Hierdoor is het gevoel in 

de school ontstaan dat het werk eerlijker is verdeeld.  

 

In de Quickscan van 2014 en 2019 kwam naar voren dat de werkdrukbeleving een aandachtspunt is, 

in de meest recente Quickscan van 2020 blijkt dat dit geen aandachtspunt meer is. In de volgende link 

is de Quickscan te vinden met het thema ‘Welzijn personeel’. Onder die paraplu valt ook het kopje 

werkdruk. De vergelijking tussen de antwoorden in het jaar 2014-2015 en het jaar 2019-2020 laten 

onder het kopje ‘werkdruk’ zien dat de werkdrukbeleving van de collega’s zichtbaar is verbeterd. 

 

https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/Vergelijking-Quickscan-2015-en-2020.pdf
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Prestatiebox 

De Jan de Bakkerschool heeft in 2019 de middelen vanuit de prestatiebox voornamelijk ingezet voor 

talentontwikkeling door uitdagend onderwijs. Er is geïnvesteerd in brede teamscholing op het punt van 

talentontwikkeling, onder leiding van Novilo. Het resterende bedrag is gebruikt voor een brede aanpak 

voor duurzame onderwijsverbetering, onder andere op het gebied van begrijpend lezen en rekenen. 

We kunnen wel zeggen dat de middelen vanuit de prestatiebox zijn ingezet ten gunste van de 

professionalisering van de leerkrachten.  

 

Strategisch personeelsbeleid 
Het bestuur benoemt personen die de grondslag van de school van harte onderschrijven en geschikt 

zijn voor de betreffende functie. Bij de benoeming van een nieuwe directeur in 2019, is er dan ook 

eerst uitgebreid overleg geweest met het team, voor het opstellen van een profiel. Waar heeft het 

team behoefte aan en welke persoonlijkheid hebben we de komende jaren nodig in ons team? Deze 

manier van werken, waarbij veel wordt overlegd, is kenmerkend voor de Jan de Bakkerschool. Denken 

vanuit behoeftes van mensen, zonder de stip op de horizon uit het oog te verliezen.  

Het personeelsbeleid wordt jaarlijks besproken met het personeel. Eerst de inzet van het personeel 

voor het volgende cursusjaar: wat is er nodig en welke groepen vormen we? Collega’s geven hun 

formatievoorkeuren op voor het komend cursusjaar, en in 2019 hebben we iedereen kunnen indelen 

bij één van zijn of haar voorkeuren.  

In 2019 hebben we het gesprek met elkaar gevoerd over strategisch personeelsbeleid. Doet iedereen 

dat waar hij goed in is? Na deze besprekingen, die plaatsvonden rondom het nieuwe schoolplan, is 

besloten om in 2020 te starten met PCM. Het Process Communication Model gaat ons helpen om 

elkaars kwaliteiten nog beter in beeld te krijgen en gaat ons helpen met het indelen van ‘werk naar 

vermogen’. 

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuimpercentage van de Jan de Bakkerschool is laag, ten opzichte van het gemiddelde. 

De cijfers van 2019 worden pas in de loop van 2020 gepubliceerd, waardoor deze gegevens een jaar 

achterlopen. We kunnen al wel vermelden dat het cijfer in 2019 licht gestegen is, maar nog steeds vér 

onder het gemiddelde ligt. 

Bron: Vervangingsfonds 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezigheid per jaar 2016 2017 2018 

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

Verzuimpercentage Evangelisch, Gereformeerd, 

Reformatorisch 

4,2 % 3,8 % 4,3% 

Verzuimpercentage Jan de Bakkerschool  1,4 % 1,4 % 1,6% 
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.3 Huisvesting en facilitair 

 

Doelen en resultaten 

Een goede huisvesting en inrichting is een belangrijke voorwaarde voor het geven van goed onderwijs 

en een veilige leeromgeving. Binnen de door de overheid hiervoor beschikbaar gestelde gelden zal 

een en ander moeten gerealiseerd.  In 2018 is er een Meerjarenonderhoudsplan vastgesteld met 

daarin de doelen voor de komende jaren. Jaarlijks wordt gekeken of we alle investeringen die in het 

onderhoudsplan staan ook daadwerkelijk uitvoeren. Soms wordt besloten om een onderhoud niet uit 

te voeren, dit heeft vaak verband met de verwachte complete renovatie van de school in de periode 

2022-2028, waardoor sommige investeringen niet rendabel zijn. In het IHP, het ‘Integraal 

Huisvestingsplan’ van de gemeente Woerden, worden deze plannen verder toegelicht. 

De Jan de Bakkerschool heeft de beschikking over 11 lokalen, een gemeenschapsruimte die gebruikt 

wordt als handvaardigheids- en computerruimte en een speellokaal.  

Voor de Jan de Bakkerschool is een veiligheidsplan opgesteld dat jaarlijks wordt geactualiseerd. De 

ARBO-plannen en de risico inventarisatie (RI&E) zijn actueel (2019) en voldoen aan de normen. Als 

gevolg van wet- en regelgeving maakt de school veel werk van het sociale en fysieke 

veiligheidsbeleid. Op onze school is dan ook een coördinator Sociale Veiligheid benoemd. 

 

Duurzaamheid 

Onze school werkt op twee manieren aan duurzaamheid.  

Enerzijds door middel van bewustwording bij leerlingen, denk bijvoorbeeld aan afvalverwerking en 

omgang met energie. We scheiden bijvoorbeeld ons afval en we maken kinderen bewust van 

manieren om energie te besparen. Zo hebben we in 2019 een sponsortocht gehouden waarbij de 

leerlingen afval hebben geprikt in regio Woerden. 

Anderzijds proberen we te werken aan duurzaamheid door te investeren in onze ‘energievreters’, 

bijvoorbeeld door aanpassingen te doen in de CV-installatie, wat voor 2020 op de planning staat. Bij 

deze aanpassingen worden we echter wel geremd door de onzekerheid over nieuwbouw van de 

school. In het IHP is te zien dat onze school tussen 2022 en 2028 aan de beurt is voor renovatie of 

nieuwbouw. Dit zorgt ervoor dat veel investeringen niet rendabel zijn, omdat ze een langere tijd nodig 

heb om terugverdiend te kunnen worden. We besparen daarom middelen die we t.z.t. kunnen inzetten 

om een vliegende start te maken met ons nieuwe gebouw, als het gaat over duurzaamheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/Meerjarenonderhoudsplan-MJOP.pdf
https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/Integraal-huisvestingsplan-Woerden-2019-2033.pdf
https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/Integraal-huisvestingsplan-Woerden-2019-2033.pdf


17 

 

.4 Financieel beleid 

 
Doelen en resultaten 

De wijze waarop onze financiële doelstellingen worden gerealiseerd is beschreven in het voorwoord 

en hoofdstuk 1 van de begroting 2019-2023.  

In hoofdstuk 3 wordt de realisatie beschreven, die volgens plan is verlopen.  

Op enkele posten zijn fors meer kosten gemaakt dan begroot. Dat betreft enerzijds de kosten voor de 

ontwikkeling van een nieuw schoolplein en anderzijds de hogere kosten van professionalisering. 

Doordat er op andere fronten bespaard kon worden, heeft dit geen grote invloeden op de begroting 

voor 2020, wat is toegelicht in de begroting van 2020-2024. 

 

Onderwijsachterstandenmiddelen 

Onze school ontvangt geen middelen voor onderwijsachterstanden. Er zijn te weinig 

doelgroepleerlingen om voor deze middelen in aanmerking te komen. 

 

Treasury  

In 2019 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/Begroting-2019-2023-Jan-de-Bakkerschool-getekend.pdf
https://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/Begroting-2020-2024-Jan-de-Bakkerschool.pdf
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.5 Risico’s en risicobeheersing 

 
Intern risicobeheersingssysteem 

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. Dit gaat ten koste van personele inzet.  

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

komende jaren te maken met een teruggang 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. Er wordt 

een dalende instroom verwacht, wat negatieve gevolgen heeft voor de bekostiging. De monitoring van 

het leerlingenaantal is een voortdurend punt van aandacht en wordt van jaar tot jaar bijgesteld en 

besproken.  

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

langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het uiterste geval ontslag. Ook de 

mogelijkheid van interne overdraagbaarheid van taken en risico’s omtrent arbowetgeving spelen 

hierbij een rol. Als deze zaken zich voordoen kan er sprake zijn van financiële gevolgen. Waar 

mogelijk wordt hier aandacht aan geschonken om zo het risico te beperken en de financiële gevolgen 

beperkt te houden.  

In het verlengde hiervan zijn er diverse risico’s omtrent onderwijskwaliteit te onderkennen. De 

deskundigheid van personeel speelt hier een belangrijke rol. Risico’s zijn het verlies van leerlingen of 

inspanningskosten om de onderwijskwaliteit op peil te krijgen. Er wordt het personeel zoveel als 

mogelijk de gelegenheid geboden om zich bij te scholen en zo de onderwijskwaliteit op peil te houden.  

Ook als het gaat om huisvesting bestaat er een risico op onverwachte lasten. De lopende discussie 

over een andere opbouw van de voorziening groot onderhoud speelt hierbij mee. De voorgestelde 

methode is om de voorziening groot onderhoud per onderhoudscomponent toe te passen. Dit kan in 

de toekomst zorgen voor een substantiële hogere benodigde voorziening groot onderhoud. Dit heeft 

dan een rechtstreeks effect op het eigen vermogen. Daarnaast moet gedacht worden aan risico’s die 

kunnen gaan spelen bij nieuwbouw of renovatie. Ook leegstand is een risico dat zich voor kan 

voordoen.  

Voor de genoemde risico’s met een financieel gevolg wordt er een risicobuffer aangehouden, al zal de 

eerste stap altijd zijn om te beoordelen of een risico binnen de begroting opgevangen kan worden. 
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De gevolgen van de Coronacrisis voor onze organisatie zijn in dit stadium moeilijk in te schatten. Voor 

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

beperkt. 

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

risico’s rondom de onderwijskwaliteit, identiteit, communicatie en de naleving van de code ‘Goed 

Bestuur’. Zie voor dit laatste punt het verslag van het toezichthoudend orgaan.  

 

Beheersing van de risico’s 

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

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

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

gebruik gemaakt van het standaard risicoprofiel van 15%.  

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

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

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

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

doorgerekend worden.  

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

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

gebracht hebben.  
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3. Verantwoording financiën 
 

 
.1 Realisatie staat van baten en lasten en balans 

 
1. Staat van baten en lasten 

  
Realisatie 2018 

 
Realisatie 2019 

 
Begroting 2019 

 Verschil   
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
Baten 

 

 

 

     
Rijksbijdragen 

 
1.037 

 
1.095 

 
1.046 

 
48 

Overige 
overheidsbijdragen 

 

- 

 

- 
 

- 
 

- 

Overige baten 
 

22 
 

57 
 

17 
 

40 

Totaal baten 
 

1.059 
 

1.152 
 

1.063 
 

89 

 

 
 

 
     

Lasten 
 

 
 

     

Personele lasten 
 

877 
 

923  912  11 

Afschrijvingen 
 

23 
 

30  28  2 

Huisvestingslasten 
 

51 
 

51  52  -1 

Leermiddelen 
 

42 
 

42  42  1 

Overige instellingslasten 
 

58 
 

56  52  3 

Totaal lasten 
 

1.051 
 

1.102  1.085  17 

 

 
 

 
     

Saldo baten en lasten 
 

8 
 

49  -22  72 

 

 
 

 
     

Saldo fin. baten en lasten 
 

- 
 

-  1  -1 

 

 
 

 
     

Nettoresultaat 
 

8 
 

49  -22  71 

 

 
 

 
     

Bestemmingsreserve 
 

- 
 

37  -  37 

 

 
 

 
     

Genormaliseerd resultaat 
 

8 
 

13  -22  35 

 

 
 

 
     

 

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

Hieronder is de verdeling van het totale resultaat weergegeven. 
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Realisatie 2018 

 
Realisatie 2019 

 
Begroting 2019 

 
Verschil 

Jan de Bakkerschool 
 

7.266 
 

44.417 
 

-21.751 
 

66.168 

Stichting 
 

1.229 
 

5.041 
 

-100 
 

5.141 

Totaal 
 

8.496 
 

49.458 
 

-21.851 
 

71.309 

 
Algemeen 

Een belangrijke ontwikkeling die invloed heeft op de exploitatie van 2019 is de besluitvorming rondom 

het afsluiten van de nieuwe cao. Begin januari 2020 is uiteindelijk met terugwerkende kracht vanaf 1 

maart 2019 een nieuwe cao afgesloten. De afspraken in deze cao hebben substantiële consequenties 

op de jaarresultaten 2019 en 2020. In deze cao is namelijk afgesproken dat alle medewerkers vanaf 

januari 2020 een verhoging van het salaris ontvangen van 4,5%. Daarnaast ontvangen zij twee 

eenmalige uitkeringen; eenmaal 33% van het verhoogde maandloon en eenmaal 875 euro (naar 

werktijdfactor). Zowel de verhoging van 4,5% als de uitkeringen vinden plaats in 2020. De middelen 

om deze uitbetaling te kunnen doen heeft echter al plaatsgevonden in de bekostiging 18/19 en de 

verhoogde bekostiging van 19/20. De eenmalige uitkering van 875 euro wordt betaald uit een 

eenmalige uitkering van 150 miljoen euro die in december 2019 door de scholen is ontvangen. Het 

matchen van de opbrengsten met de kosten is niet mogelijk gebleken waardoor het resultaat 2019 

een veel hogere realisatie laat zien. Deze hogere realisatie is bovenstaand inzichtelijk gemaakt door 

middel van een ‘genormaliseerd resultaat’. Het overschot in 2019 zal immers als tekort weer 

terugkomen in het verslagjaar 2020. Het overschot is in een bestemmingsreserve opgenomen zodat 

ook volgend jaar nog duidelijk is om welk bedrag het gaat.  

Het verschil in realisatie 2019 ten opzichte van 2018 heeft als belangrijkste oorzaak dat in de baten er 

hogere ontvangsten zijn geweest voor gestegen loonkosten, indexaties en extra werkdrukmiddelen. 

De lasten laten afwijkingen zien in de loonkosten, naast een iets hogere inzet ten opzichte van 2018, 

vanwege gestegen loonkosten. Daarnaast is de realisatie op een aantal materiële budgetten in 2019 

anders verlopen dan in 2018. 

Wat betreft het verschil tussen de realisatie en begroting 2019 is het effect betreffende de nieuwe cao 

circa 37.000 euro. Daarnaast in de begroting vanuit gegaan dat gestegen lasten voor pensioenen 

worden gecompenseerd in de indexatie van de bekostiging. Het totale effect hiervan op de 

rijksbijdragen is 8.000 euro geweest. De loonkosten laten als gevolg hiervan een vergelijkbare 

overschrijding zien. 

Een andere onverwachte ontwikkeling is het vervroegd vrijkomen van extra middelen voor 

werkdrukvermindering per augustus 2019. Er werd in 2019 een bedrag van 30.000 euro verwacht 

terwijl er door een hogere bijdrage per leerling, een bedrag van 35.000 euro is ontvangen. Deze 

middelen zijn ingezet voor meer (vervangings) inzet.  

 

Toelichting staat van baten en lasten 

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

per categorie ten opzichte van de begroting. 

De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa 48.000 euro. Door de eerder genoemde 

ontwikkelingen (37.000 euro cao, 8.000 euro indexaties, werkdrukgelden 5.000 euro) komen de baten 

50.000 euro hoger uit. Daartegenover staan lagere ontvangsten voor passend onderwijs en 

zorgarrangementen (2.000 euro).  

De overige baten komen 40.000 euro hoger uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de 

ontvangst van een niet-begrote premierestitutie van BWGS van 13.500 euro, bijdragen van Driestar 

Educatief van 8.500 euro en PGB inkomsten van 10.000 euro. De baten (22.000 euro) van de stichting 

zijn hier tevens verwerkt. Deze kwamen circa 9.000 euro hoger uit dan begroot door opbrengsten acties 

en hogere ouderbijdragen. 
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De personele lasten komen op totaalniveau 11.000 euro hoger uit dan begroot. Dit is voor 24.000 euro 

toe te schrijven aan overige personeelskosten, waar een besparing van 13.000 euro aan loonkosten 

tegenover staat: 

 Ondanks de gestegen pensioenpremies en overige indexaties is op de loonkosten een 

besparing gerealiseerd van 22.000 euro. De totale reguliere inzet is per saldo iets lager 

geweest, echter compenseerde de lagere inzet directie (heel het jaar begroot met een hoge 

inschaling) en leerkrachten ruimschoots de hogere inzet onderwijsondersteunend personeel; 

 Daarnaast zijn er loonkosten voor vervanging begroot. Deze lasten vallen circa 9.000 euro 

hoger uit. Naast wat vervanging voor ziekte en zwangerschap heeft er veel ‘overige vervanging’ 

plaatsgevonden. Hier heeft ook extra inzet plaatsgevonden vanwege uitgevoerde directietaken 

door teamleiders aan het begin van het jaar; 

 De overschrijding van 24.000 euro op de overige personele lasten is veroorzaakt door hogere 

kosten (na)scholing en schoolontwikkeling. Deze zijn deels verwerkt onder de inzet extern 

personeel. 
 

De afschrijvingen zijn wat hoger dan daarvoor was begroot. Dit is met name veroorzaakt doordat meer 

is geïnvesteerd.  

De huisvestingslasten en leermiddelen zijn conform begroting gerealiseerd. Tussen de onderliggende 

posten zijn wel wat verschuivingen zichtbaar.   

De overige instellingslasten laten een overschrijding zien van 3.000 euro wat volledig toe te schrijven 

is aan hogere lasten voor de stichting (acties en leerlinggebonden activiteiten waar ook baten 

tegenover staan). 

Er is 550 euro aan rentebaten begroot onder de financiële baten en lasten. Er is geen rente 

ontvangen.  

 

2. Balans 

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

 

ACTIVA 
 

Ultimo 2019 
 

Ultimo 2018 
 

Ultimo 2017 

  
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

       
Immateriële vaste activa 

 
- 

 
- 

 
- 

Materiële vaste activa 
 

193 
 

140 
 

92 

Financiële vaste activa 
 

- 
 

- 
 

- 

Totaal vaste activa 
 

193 
 

140 
 

92 

       
Voorraden 

 
-  - 

 
- 

Vorderingen 
 

71 
 

56 
 

55 

Liquide middelen 
 

702 
 

644 
 

685 

Totaal vlottende activa 
 

773 
 

700 
 

740 

       
Totaal activa 

 
967 

 
839 

 
832 

       



23 

 

PASSIVA 
 

Ultimo 2019 
 

Ultimo 2018 
 

Ultimo 2017 

  
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

       
Algemene reserve 

 
609 

 
602 

 
594 

Bestemmingsreserves publiek 
 

37 
 

- 
 

- 

Bestemmingsreserves privaat 
 

69 
 

64 
 

62 

Bestemmingsfonds publiek 
 

- 
 

- 
 

- 

Bestemmingsfonds privaat 
 

- 
 

- 
 

- 

Eigen vermogen 
 

715 
 

665 
 

657 

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen 
 

115 
 

97 
 

79 

Langlopende schulden 
 

- 
 

- 
 

- 

Kortlopende schulden 
 

137 
 

78 
 

96 

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva 
 

967 
 

839 
 

832 

 

Het resultaat 2019 is in lijn met eerdere jaren afgezien van de genoemde cao afwijking en de realisatie 

op de financiële baten en lasten. 

In 2019 is er voor 83.700 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is een bedrag van 32.500 

euro. Er is in 2019 een bedrag van 26.700 euro afgeschreven, waardoor de boekwaarde van de activa 

is gestegen. 

De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 

Overige materiële vaste activa 54.000 euro 

Inventaris en apparatuur 20.400 euro 

Leermiddelen 7.500 euro 

ICT 1.800 euro 

Totaal 83.700 euro 

 

De overige materiële vaste activa komen grotendeels tot stand door investeringen in nieuwe 

speeltoestellen, een speelvlonder, tuinonderhoud in de patio en het aanleggen van nieuwe bestrating. 

De investeringen binnen de inventaris en apparatuur worden veroorzaakt door de aanschaf van een 

koffiezetapparaat, schommels voor in de patio en een Prowise-bord. De gerealiseerde investeringen 

voor leermiddelen hebben betrekking op de aanschaf van de methode Taaloceaan voor diverse 

groepen. De realisatie met betrekking tot ICT wordt veroorzaakt door de aanschaf van een laptop. 

De reserves zijn met circa 50.000 euro gestegen wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. 

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

reserves. Het overschot dat dit jaar is ontstaan in het resultaat door de verwerking van de cao is in een 

bestemmingsreserve opgenomen zodat ook volgend jaar nog duidelijk is om welk bedrag het gaat. 

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

euro gedoteerd en 7.500 onttrokken (onderhoud vloeren en renovatie bestrating schoolplein). Daarnaast 

is er op basis van het personeelsbestand rekening gehouden met een hoger bedrag per fte waardoor 

de voorziening jubileumuitkering een hogere stand laat zien. 
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.2 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 

Leerlingen 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2024 is rekening gehouden met de volgende 

verwachte leerlingaantallen in de komende jaren.  

 

Teldatum per 1 oktober 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Onderbouw totaal 83 83 71 73 77 69 

Bovenbouw totaal 110 111 97 89 90 85 

Totaal 193 194 168 162 167 154 

 

 
 

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

jaren zien. Het leerlingaantal is afgelopen jaren gedaald. De komende jaren is rekening gehouden met 

doopcijfers. Op basis hiervan wordt de komende jaren een verdere daling van het leerlingaantal 

verwacht, met name in 2020. Er wordt ingezet op een verbetering van de uitstraling van de school, 

waarbij gehoopt wordt op een minder lage instroom dan begroot.  

 

FTE 

Functiecategorie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Directie 0,92 0,91 1,00 1,00 1,00 1,00 

Leerkracht 9,15 9,19 9,08 9,08 9,08 9,08 

Onderwijsondersteunend personeel 2,52 2,65 3,10 2,78 2,78 2,78 

Vervanging eigen rekening 0,14 0,32 0,20 0,20 0,20 0,20 

Totaal 12,73 13,07 13,39 13,06 13,06 13,06 

 

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

jaren. De personeelsinzet zal door de dalende leerlingaantallen en toekomstige oplopende negatieve 

resultaten noodzakelijkerwijs afgebouwd moeten worden. Uiteindelijk zal van jaar tot jaar worden 

bekeken welke inzet redelijk is, mede in relatie tot de resultaten.  
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Staat van baten en lasten  
  

Realisatie 
 

Begroting 
 

Begroting 
 

Begroting 
  

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
  

x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

x € 1.000 

Baten 
        

Rijksbijdragen 
 

1.095  1.093  1.043  964 

Overige overheidsbijdragen 
 

-  -  -  - 

Overige baten 
 

57  20  20  20 

Totaal baten 
 

1.152  1.113  1.062  984 

  
       

Lasten 
 

       

Personele lasten 
 

923  942  932  937 

Afschrijvingen 
 

30  32  36  39 

Huisvestingslasten 
 

51  52  52  52 

Leermiddelen 
 

42  47  47  47 

Overige instellingslasten 
 

56  53  54  54 

Totaal lasten 
 

1.102  1.126  1.122  1.130 

  
       

Saldo baten en lasten 
 

49  -13  -59  -146 

  
       

Saldo fin. baten en lasten 
 

-  1  1  1 

  
       

Nettoresultaat 
 

49  -13  -59  -145 

 

 
 

 
     

Genormaliseerd resultaat 
 

13 
 

-13  -59  -145 

 

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 oplopende negatieve resultaten zien. Het is niet de verwachting 

dat deze resultaten ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen gaan worden. De doelstelling is in principe 

om op een toekomstig resultaat van nul uit te komen, al zijn de komende jaren een negatieve begroting 

wel mogelijk zijn. Iedere begrotingsronde zal bekeken worden wat de mogelijkheden zijn binnen de 

kaders van onder andere de kengetallen. 

De belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbegroting zijn het dalende leerlingaantal en de 

negatieve financiële resultaten, welke naar verwachting consequenties hebben voor de personeelsinzet.  
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Balans  

ACTIVA 
 

Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021  Ultimo 2022 

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

         
Immateriële vaste activa 

 
-  -  -  - 

Materiële vaste activa 
 

193  221  253  271 

Financiële vaste activa 
 

-  -  -  - 

Totaal vaste activa 
 

193  221  253  271 

         
Vorderingen 

 
71  56  56  56 

Liquide middelen 
 

702  544  441  287 

Totaal vlottende activa 
 

773  600  497  343 

         
Totaal activa 

 
967  822  750  614 

         

         
PASSIVA 

 
Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021  Ultimo 2022 

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

         
Algemene reserve 

 
609  588  529  384 

Best. reserve publiek 
 

37  -  -  - 

Best. reserve privaat 
 

69  60  60  60 

Best. fonds publiek 
 

-  -  -  - 

Best. fonds privaat 
 

-  -  -  - 

Eigen vermogen 
 

715  648  589  444 

  
       

Voorzieningen 
 

115  96  83  92 

Kortlopende schulden 
 

137  78  78  78 

  
       

Totaal passiva 
 

967  822  750  614 

 

Bovenstaande tabel toont de balans over 2019 en de jaren hierop volgend. De balans van 2019 is 

gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2020 zijn echter berekend op basis van een 

voorlopige inschatting van 2019 per het najaar 2019. Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen 

ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 

Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa de komende jaren zullen stijgen. De 

belangrijkste investeringen voor de komende jaren zijn; de aanschaf van leerlingsets, vernieuwing van 

de ICT-inrichting, bekabeling en server, aanschaf van pc’s, laptops en digiborden en aanschaf van de 

methoden Wereld in Getallen en Wijzer door het verkeer. 
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Door de huidige begrote resultaten ontwikkelt zich het eigen vermogen overeenkomstig. De 

voorziening groot onderhoud laat een dalend verloop zien door de geplande onttrekkingen de 

komende jaren. De belangrijkste onttrekkingen zijn; vernieuwing van de binnenwanden, schilderwerk, 

onderhoud aan de CV-installaties, vloerafwerkingen en afwerkingen en onderhoud aan de daken. In 

relatie tot de verwachte nieuwbouw of algehele renovatie kunnen de daadwerkelijke onttrekkingen wel 

anders gerealiseerd worden. 
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.3 Financiële positie 
 
 

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 2018 en 2019, worden tevens 

de begrote waarden getoond. De norm geeft de algemene adviesnorm weer. 

Kengetal Norm 2018 2019 2020 2021 2022 

Liquiditeit 2,00 9,02 5,63 7,70 6,37 4,40 

Solvabiliteit 0,50 0,79 0,74 0,79 0,79 0,72 

Rentabiliteit n.v.t. 0,80% 4,29% -1,13% -5,54% -14,76% 

Huisvestingsratio <10% 4,86% 4,63% 4,61% 4,63% 4,60% 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15,00% 50,65% 47,62% 39,01% 32,22% 17,95% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15,00% 44,51% 41,34% 33,53% 26,48% 11,75% 

Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen <60% 79,24% 83,93% 73,83% 70,60% 62,32% 

Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen <60% 74,38% 79,47% 69,27% 65,79% 57,02% 

 

De liquiditeit laat in 2019 een daling zien in verband met tijdelijke hogere kortlopende schulden 

(gemeente Woerden; speeltoestellen). De liquiditeit zal in 2020 weer stijgen, maar laat als gevolg van 

de negatieve resultaten de daaropvolgende jaren weer een daling zien. De solvabiliteit blijft over de 

zichtbare jaren vrij stabiel. Beide kengetallen voldoen ruim aan de gestelde adviesnormen. De school 

kan dus zowel op de korte als de lange termijn aan de verplichtingen voldoen. 

De rentabiliteit is positief. De rentabiliteit is idealiter nul, wat ook de streefwaarde is. Door de zichtbare 

negatieve resultaten de komende jaren wordt echter een oplopende negatieve rentabiliteit verwacht. 

Een negatieve rentabiliteit hoeft geen probleem te zijn als de buffers daar hoog genoeg voor zijn. Het is 

wel zaak om de verhouding tussen deze twee variabelen goed te monitoren.  

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

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

dotatie aan het groot onderhoud.  

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

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

zich ruim boven de adviesnorm. Op bestuursniveau is in 2020 een weerstandsvermogen van circa 47% 

zichtbaar. Dit geeft aan dat de stichting financieel zeer gezond is. Door de investeringen in het boekjaar 

is het weerstandsvermogen in 2019 gedaald.  

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

rijkdom van het schoolbestuur aan. Er geldt een maximale norm van 60%. Private middelen mogen 

buiten beschouwing gelaten worden aangezien de overheid hier geen zeggenschap over heeft. De 

maximale norm van 60% wordt ruim overschreden, maar zal naar verwachting de komende jaren 

afnemen. 

 

Reservepositie 

De huidige reservepositie is ruim te noemen. Er is al enige jaren sprake van een verwachte 

leerlingendaling waarvoor is gespaard. De doelstelling is geweest om het huidige aantal van 8 groepen 

in stand te kunnen houden. Hiervoor mag de reserve de komende jaren worden aangesproken. De hoge 

buffer is derhalve bedoeld om een soepelere overgang naar een vermindering van het aantal groepen 

mogelijk te maken.  
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Er is reeds langjarig negatief begroot, met name om inzichtelijk te hebben om welke toekomstige 

tekorten het gaat. In de komende begroting zal concreter invulling worden gegeven aan de afbouw in 

het aantal groepen en personeelsinzet. Het uitgangspunt hierbij blijft dat er voldoende middelen zijn 

om negatief te begroten indien bezuinigingen te grote onderwijskundige effecten hebben.  
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Bijlage 1 Jaarverslag toezichthouder 2019  
  

 
In het verslagjaar 2019 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. 

Het bestuur van de Jan de Bakkerschool bestaat uit vijf toezichthouders. De bestuurlijke taken zijn 

gedelegeerd aan de directeur, die daarmee als bestuurder functioneert. De stichting hanteert hiermee 

een modaliteit zoals verwoord in punt 2C van Artikel 5 van de ‘Code Goed Bestuur in het primair 

onderwijs’. Er zijn in het verslagjaar geen afwijkingen van deze code. 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.  

In 2019 zijn er geen wijzigingen opgetreden binnen het bestuur. Het toezichthoudend bestuur bestond 

op 31 december 2019 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 2019 zes keer vergaderd. Per 1 februari 2019 is er een nieuwe directeur gestart 

op de Jan de Bakkerschool, in de persoon van J.W. van Leeuwen. Bij alle vergaderingen is de nieuwe 

directeur aanwezig geweest. 

 

Het schoolbestuur ziet toe op rechtmatige en doelmatige verwerving en besteding van de middelen. 

Dit doet het bestuur door toezicht te houden bij de totstandkoming en bij de naleving van de begroting. 

De begroting van 2019 is vooraf goedgekeurd en er is vervolgens toezicht gehouden middels 

kwartaalrapportages en tussentijdse financiële managementrapportages. 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.  Het bestuur heeft 

geconstateerd dat alle gelden in 2019 rechtmatig en doelmatig zijn besteed. De school voldoet ruim 

aan de minimum kengetallen waaraan de financiële positie moet voldoen.   

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 2018, de jaarrekening, het 

https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
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vaststellen van het formatieplan, de schoolgids, jaargids, het nieuwe schoolplan 2019-2023, het 

schoolondersteuningsprofiel 2019-2020, de aanleg van het nieuwe schoolplein en het vakantierooster. 

Ook is gesproken over de kernwaarden, de besteding van werkdrukgelden en leerlingprognoses. 

Tenslotte is het eigen bestuurlijk handelen geëvalueerd. Het Strategisch bestuursbeleidsplan is in 

2018 goedgekeurd en daarom in 2019 niet aan bod gekomen. 

Verder is het bestuur geïnformeerd over ontwikkelingen met betrekking tot: 

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

 onderwijs (de schoolontwikkeling, de resultaatopbrengsten, mediawijsheid, veiligheid zoals de 

RI&E 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, het protocol bij overlijden, 

ouderbetrokkenheid, het samenwerkingsverband Berséba, de vervoerstichting en 

samenwerking met de ‘Rijnland-scholen’). 

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, door dit te publiceren op 

de website, te delen met de onderwijsinspectie en er actief naar te verwijzen in de nieuwsbrief.  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, samen met de 

collega’s van de school.  Ook is er een open bestuursvergadering georganiseerd. 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 J.W. van Leeuwen op zaterdag 30 maart 2019 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 de nieuwe directeur te begeleiden aan de hand 

van een strak inwerkplan, onder leiding van een externe coach. Het functioneren van de nieuwe 

directeur is naar tevredenheid, daarom is eind 2019 na overleg met team, bestuur en coach besloten 

om hem een vast contract te bieden. Ook is besloten om een van de andere collega’s, onze intern 

begeleider in de onderbouw, een vast contract te geven. 

 

Namens het toezichthoudend bestuur,  

 

C.W. Nederveen-Middelkoop, Secretaris 
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Bijlage 2 Jaarverslag medezeggenschapsraad 2019 
    

 
In 2019 heeft de MR vijf keer vergaderd, waarvan één keer met het bestuur. We hebben meegekeken 

en meegedacht met een aantal zaken die van belang zijn voor onze school, zoals besteding van geld, 

beoordelen en bespreken van de begroting, kwaliteit van het onderwijs, vaststellen van vakanties en 

vrije dagen. We hebben belangen van onze kinderen op het oog, maar zeker ook die van de ouders 

en de leerkrachten. Een speerpunt van onze MR is om te zorgen voor een heldere communicatie 

vanuit school naar de ouders, maar ook om de geluiden van ouders zorgvuldig te communiceren naar 

de school. 

Naast de reguliere overleg momenten met het bestuur is er tijdens de afgelopen periode ook 

tweemaal een overleg geweest over de maatregelen in de coronatijd.  

 

Bezetting 

Namens het team hebben dit jaar juf Vreeken en juf Hoogendoorn de leerkrachten vertegenwoordigd 

binnen de MR. De oudergeleding bestond uit Eric de Jonge en René Treur. Dit is het laatste jaar dat 

Eric en René de ouders vertegenwoordigen in de MR dus heeft Marjolein van Rooijen zitting genomen 

in de MR om alvast kennis te maken met de werkzaamheden en taken binnen de MR.   

 

Enquête 

Vanuit een vorige enquête werden de twee belangrijkste onderwerpen benoemd, namelijk 

communicatie en pesten en de gevolgen daarvan. Om genoemde onderwerpen meer onder de 

aandacht te krijgen, is een advies geformuleerd en gegeven naar bestuur en directie. 

Wat betreft de communicatie is het zo dat we als MR veel positieve geluiden horen over de sterk 

verbeterde communicatie.  

Ten aanzien van het pesten en de gevolgen daarvan heeft Ernst van Grol elke klas in de groepen 5-8 

een intensieve weerbaarheidstraining gegeven gedurende een aantal weken.   

 

Geluiden van ouders 

Het is van belang dat ouders de weg naar de MR weten en daarom zijn we gestart om meer 

bekendheid te geven aan de taken en werkzaamheden van de MR. We hebben twee keer op de 

ouderavonden gestaan met een stand en flyers uitgedeeld. 

 

PR 

We geven bekendheid aan vergaderingen en schrijven in iedere nieuwsbrief een alinea over het reilen 

en zeilen van de MR. Daarnaast denken we na over pr-activiteiten die we kunnen inzetten om 

leerlingen te werven. Ook dringen we erop aan te anticiperen en proactief te handelen op de krimpend 

aantal leerlingen. 

 

Verduurzaming 

Het welbekende onderwerp van deze tijd waarin we ons verdiepen en een advies formuleren richting 

bestuur. Daarmee zijn veel aspecten gemoeid en de MR vraagt het bestuur om na te denken over het 

verduurzamen van onze school, denk aan zonnepanelen, groene energie en zuinige CV-ketel.  

Medezeggenschapsraad, 

 

Juf Vreeken 

Juf Hoogendoorn 

Eric de Jonge 

Rene Treur 

Marjolein van Rooijen 


