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Samenvatting 
 

In het Bestuursverslag legt het schoolbestuur verantwoording af over het beleid. Bestuur en toezicht zijn 

gescheiden. Eerst leest u het verslag van de toezichthouder (hoofdstuk 1). Dit wordt gevolgd door 

hoofdstuk 2 dat algemene gegevens beschrijft. De hyperlinks in het verslag verwijzen naar meer 

documenten voor meer informatie. 
 

Ouders kiezen bewust voor onze school om de identiteit (hoofdstuk 3). Die is niet meetbaar, maar wel 

merkbaar onder andere in de kernwaarden. De meeste leerlingen wonen in de gemeente Woerden, de 

rest komt uit de dorpen in de omgeving. We laten het spreidingsgebied zien en tonen uit welke kerkelijke 

gemeenten de kinderen komen.  
 

Het onderwijs (hoofdstuk 4) realiseert het team met het Zwols Model. Om de effecten van het onderwijs 

te zien, volgen de leerkrachten de resultaten van de leerlingen door observaties en toetsen. De 

Eindtoets van Cito analyseren ze en trekken hier lessen uit. Engels geven we vanaf groep 1 en de 

leerkrachten van groep 4 tot en met 8 experimenteren met een andere aanpak van de vakken 

aardrijkskunde, natuuronderwijs en vaderlandse geschiedenis. Worden wie je zijn mag en Passend 

Onderwijs sluiten op elkaar aan.  
 

In de klas gebeurt het! De leerkracht voor de groep is erg belangrijk. De overheid steekt daar nu sterk 

op in. De personele wijzigingen komen aan bod. Ten opzichte van andere scholen is het ziekteverzuim 

hoog. In een organogram laten we zien hoe de lijnen in de school lopen. Over individuele en 

teamscholing kunt u lezen in hoofdstuk 5. 
  

Het binnenonderhoud is goed in beeld bij de directie. De voorbereidingen voor de renovatie van de 

toiletten vroegen veel tijd. In de meivakantie 2015 worden de toiletgroepen opgeknapt. Per 1 januari 

2015 is de decentralisatie van het buitenonderhoud een feit. De verantwoordelijkheid hiervoor verschuift 

van de gemeente naar de school. De gemeente Woerden overweegt nog een stap verder te gaan, 

namelijk door-decentralisatie. Dan komt de verantwoordelijkheid voor renovatie, uitbreiding en 

nieuwbouw ook bij het schoolbestuur. Over de consequenties hiervan moet meer duidelijkheid komen, 

voor het schoolbestuur hiermee instemt. Zo vraagt huisvesting (hoofdstuk 6) nu en in de toekomst 

aandacht. 
 

Rond de school zijn meerdere belanghebbenden (hoofdstuk 7). Omdat de overheid ‘boven ons’ staat, 

spreken we van verticale verantwoording over het beleid. Horizontale verantwoording legt het 

schoolbestuur af aan belanghebbenden die ‘naast’ ons staan, zoals ouders en kerken. De ouders zijn 

onze belangrijkste belanghebbenden. Verantwoorden en dialoog voeren gaat verder dan contact 

onderhouden. Onze website passen we aan om horizontale verantwoording en dialoog beter vorm te 

geven. De school werkt samen met verschillende partijen, want éénpitter kun je alleen zijn, als je 

samenwerkt. 

 

In hoofdstuk 8 zien we dat het resultaat € 53.000 bedraagt. Het is hoger dan verwacht en veroorzaakt 

door extra inkomsten van Passend Onderwijs, Weer Samen Naar School en de onderwijsakkoorden. 

Door deze cijfers is het Eigen Vermogen toegenomen en de kengetallen laten een positief beeld zien.  

 

Hoofdstuk 9 biedt het toekomstperspectief. De prognose laat de daling van het aantal leerlingen zien. 

Dit leidt tot vermindering van inkomsten en heeft consequenties voor de personele bezetting. De externe 

ontwikkelingen van de Wet Werk en Zekerheid en de cao 2014-2015 hebben invloed op het personeel. 

Passend Onderwijs zorgt voor wijzigingen in de bekostiging van zorg en begeleiding. Decentralisatie 

van het buitenonderhoud geeft de school meer verantwoordelijkheid.  
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1. Verslag van de toezichthouder 
 
In het verslagjaar 2014 is op de Jan de Bakkerschool opnieuw reformatorisch onderwijs gegeven aan 

kinderen uit Woerden en omstreken. We zijn de HEERE dankbaar dat deze mogelijkheid er nog steeds 

is, zeker als we letten op ontwikkelingen met betrekking tot godsdienstvrijheid en vrijheid van onderwijs, 

nationaal en internationaal. 

 

De samenstelling van het toezichthoudend bestuur heeft in het verslagjaar geen wijzigingen ondergaan. 

Het bestuur is als volgt samengesteld: de heer L.A. Kroon, voorzitter, de heer P.A. Dekker, secretaris, 

de heer S.J. Elshout, penningmeester en de heren A.A.C. van Vliet en G.C. van der Wijngaard, 

algemene leden. 

 

Het bestuur heeft in 2014 zeven keer vergaderd. Bij alle vergaderingen is de directeur aanwezig 

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

goedkeuring van de begroting van school en stichting en het Bestuursverslag 2013, het vaststellen van 

het formatieplan, het treasurystatuut en de werkkostenregeling. Het bestuur heeft in een aantal 

vergaderingen aandacht besteed aan het nieuwe strategisch bestuursbeleidskader voor de periode 

2014-2018, dat begin 2015 wordt afgerond. Ook is er gesproken over sociale veiligheid en seksuele 

diversiteit aan de hand van een handreiking van de VGS. Het bestuur heeft een gesprek gevoerd met 

de vertegenwoordigers van de MR om het functioneren van medezeggenschap in de school te 

evalueren en heeft voorstellen besproken voor de aanpassing van het medezeggenschapsstatuut en 

het reglement voor de verkiezing van medezeggenschapsraadsleden. 

 

Verder is het bestuur geïnformeerd over ontwikkelingen met betrekking tot: 

 identiteit (hoe dit gestalte krijgt in het onderwijs),  

 onderwijs (onderwijskwaliteit en –resultaten, schoolontwikkeling, het vak Engels in het onderwijs, 

de voortgang van de aandachtspunten uit het inspectierapport 2013 en het pestprotocol),  

 personeel (personeelsbeleid en –ontwikkeling),  

 huisvesting (de decentralisatie van het buitenonderhoud en de plannen van de gemeente Woerden 

voor een doordecentralisatie van de schoolhuisvesting), 

 communicatie en relaties (horizontale verantwoording en dialoog, het schoolondersteuningsprofiel 

en het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs Berséba, ouder- en leerlingtevredenheid 

en daaruit voortvloeiende actiepunten, de vervoerstichting en samenwerking binnen Rijnland). 

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

managementrapportages van de directeur. Ook in dit verslagjaar was de accountant Ernst & Young (via 

de VGS).  

 

In het verslagjaar hebben bestuur en directeur deelgenomen aan de conferentie voor toezichthouders 

georganiseerd door de PO Raad op 30 oktober 2014. De bestuurswerkgroep professionalisering heeft 

in het verslagjaar verder gewerkt aan het ontwikkelen van een toezichtkader voor intern toezicht, dat 

gebaseerd wordt op het nieuwe strategisch bestuursbeleidskader. 

 

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. Er is twee keer een open bestuursvergadering geweest. 

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

kerkenraden van de kerken en gemeenten waaruit kinderen naar onze school komen, waarbij ook het 

team aanwezig was. Hierbij heeft dr.ir. S.M. de Bruijn, lector nieuwe media van Driestar Educatief, een 

boeiende schets gegeven van de kansen en bedreigingen die deze nieuwe media voor het onderwijs 

hebben.  

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 de bestuursleden L.A. Kroon en A.A.C. van Vliet op 5 april 2014 de 

algemene ledenvergadering van de VGS bezocht. 

De contacten met de gemeente Woerden en de Rijnland verlopen primair via de directeur. 

 

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

directeur te houden.  

 

Namens het toezichthoudend bestuur, 

P.A. Dekker 
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2. Algemeen 
 

Inleiding 

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

gevoerde beleid in 2014. De directeur is de auteur van dit verslag. Bij het schrijven van dit verslag is 

rekening gehouden met de uitkomst van het onderzoek naar de leesbaarheid van het vorige verslag. 

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 A.P. Schalk. U kunt hem via apschalk@jandebakkerschool.nl mailen over de 

inhoud van het verslag. 

 

Worden wie je zijn mag 

Zo luidt de missie van Jan de Bakkerschool, een reformatorisch basisschool. Het doel van de stichting 

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

beschrijft de school 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 

opvoedingsondersteunende 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 hebben de toezichthoudende rol voor 

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

De school heeft een directeur en twee bouwcoördinatoren die samen het managementteam vormen. 

Inhoudsdeskundigen voor zorg 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 moeten gescheiden zijn. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.jandebakkerschool.nl/
mailto:apschalk@jandebakkerschool.nl
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3. Identiteit 
 
Ouders kiezen bewust voor onze school om de identiteit. Die is niet meetbaar, maar wel merkbaar 

onder andere in de kernwaarden die zichtbaar in de school zijn.  

De meeste leerlingen wonen in de gemeente Woerden, de rest komt uit de dorpen in de 

omgeving. In een grafiek staat het spreidingsgebied en in een andere grafiek tonen we uit welke 

kerkelijke gemeenten kinderen komen.  

 

3.1 Identiteit is merkbaar 

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

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

met elkaar. We hebben dit zichtbaar gemaakt. 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 lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. Zo benadrukken we de Bijbelse 

oorsprong van de kernwaarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.1: Boom met kernwaarden 

 

3.2 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 totaal aantal kinderen daalt en de verdeling van de kinderen over de kerkgenootschappen wijzigt 

enigszins.  

 

3.3 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 denkt na over de toekomst van het vervoer.  

 

3.4 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 2012 1 oktober 2013  1 oktober 2014 

Gezindte Aantal  

leerlingen 

Percentage Aantal 

leerlingen 

Percentage  Aantal 

leerlingen 

Percentage  

Ger. Gem. 151 65,9 147 67,7 144 68,5 

PKN 40 17,5 32 14,7 30 14,3 

HHK  14 6,1 13 6 13 6,2 

Oud Ger. Gem.  11 4,8 11 5,1 10 4,8 

Ger. Gem. in Ned.  7 3,1 9 4,1 9 4,3 

Chr. Ger. Kerken  6 2,6 5 2,3 4 1,9 

Totaal aantal leerlingen 229  217  210  

137
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135 138

130
133

39 42 43 46
41 40 39

57 56 52

43 50 47

38

48
43

39 35
30

24 27

Aantal lln Aantal lln Aantal lln Aantal lln Aantal lln Aantal lln Aantal lln

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Demografische ontwikkelingen

Woerden Harmelen, Kamerik en Zegveld (gemeente Woerden)

Buiten gemeente Woerden Gebruik van het georganiseerde vervoer
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3.5 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 67% van de leerlingen. Uit de 

prognose blijkt dat het leerlingenaantal daalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 3.5  Leerlingenaantal en prognose op 1 oktober 

 

De daling van het leerlingaantal zet door. Dat blijkt uit de cijfers van dit moment. Natuurlijk heeft dit 

consequenties. In de meerjarenbegroting houden we hier rekening mee. Op termijn zal dit ook gevolgen 

hebben voor de personele bezetting.  
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4. Onderwijs 
 

Het onderwijs realiseert het team met het Zwols Model. Om de effecten van het onderwijs te zien 

volgen de leerkrachten de resultaten van de leerlingen door observaties en toetsen. De Eindtoets 

van Cito analyseren we en trekken hier lessen uit. Engels geven we vanaf groep 1 en we 

experimenteren met een andere aanpak van de vakken aardrijkskunde, natuuronderwijs en 

vaderlandse geschiedenis. Worden wie je zijn mag en Passend Onderwijs sluiten op elkaar aan.  
 

4.1 Zwols Model 

‘Worden wie je zijn mag’ realiseren we met 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 gewerkt aan het pedagogisch klimaat. In plaats van schoolregels heeft het team 

kernwaarden gekozen. Ook is een pestprotocol vastgesteld. 
 

4.2 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 staat in het tien-minuten-gesprek van november centraal.  

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. 
 

4.3 Opbrengstgericht werken 

Bij opbrengsten denkt het team aan de resultaten voor lezen, spelling en rekenen. Aan het begin van 

het cursusjaar stellen directeur, IB-er en leerkrachten ambitieuze, maar 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 is er een tussenevaluatie. Dan kijken de opstellers van de doelen of 

we op de goede weg zijn en stemmen het onderwijsaanbod hierop af. In juni evalueren we de resultaten.  

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. 
 

4.4 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.  

 Tabel 4.4 Cito eindtoets 

 

In 2014 is de gemiddelde score lager dan we verwachtten. De leerkrachten van groep 8 sloten aan bij 

de onderwijsbehoeften van deze kinderen. Ze zochten veel in tweetallen naar oplossingen. In de trits 

denken, delen, uitwisselen moet meer aandacht zijn voor zelfstandig, individueel oplossen.  

Jaar 2012 2013 2014 

Ondergrens 533,7 533,7 534 

Bovengrens  537,7 537,7 538 

Score landelijk gemiddelde, ongecorrigeerd met leerling-gewicht 535,1 534,7 534,4 

Score Jan de Bakkerschool, ongecorrigeerd met leerling-gewicht 538,7 532 534,3 
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Op de website van de inspectie staat het rapport van onze school. De score voor Taal ligt boven het 

landelijk gemiddelde. De score voor Getallen en bewerkingen bij rekenen is laag. In de groepen 3 tot 

en met 8 hangen de doelen nu in het lokaal. Hierdoor letten de collega’s extra op de doelen en koppelen 

uitleg sneller aan de doelen. We leggen extra nadruk op Getallen en bewerkingen. Ook Hanteren van 

studieteksten en Hanteren van Informatiebronnen scoren laag. Omdat de resultaten hiervan al langer 

tegenvallen is er extra aandacht voor en nemen we vanaf cursusjaar 2014-2015 de toets 

Studievaardigheden af. De uitkomst bespreken we en daarna passen we de lesstof aan.  
 

4.5 Onderwijsontwikkeling 

In het augustus 2014 is My name is Tom ingevoerd en geven de leerkrachten van groep 1 tot en met 8 

wekelijks Engels. De muziekmethode Meer met muziek gebruiken we in alle groepen. De kernwaarden 

krijgen aandacht onder andere tijdens de lessen sociaal emotionele ontwikkeling.  

Het team doet een proef met Betekenisvol curriculum. Dit is een andere aanpak van aardrijkskunde, 

natuurkennis en vaderlandse geschiedenis. Hoofdstukken uit de methodeboeken voor deze vakken 

brengen we onder in een thema. We voegen hier handvaardigheid en tekenen bij. Een maand werkten 

de groepen 4 tot en met 8 aan hun eigen thema. Een groep maakte een museum, terwijl een andere 

groep een reisgids voor Frankrijk maakte. Deze werkwijze hebben we één keer geprobeerd. Om een 

definitieve keuze voor deze aanpak te maken, zullen we deze werkwijze nog een keer uitproberen.  

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 Schoolondersteuningsplan. 

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 
 

Het deelnamepercentage aan het SBO is voor onze school 0,36%, terwijl het gemiddelde 

deelnamepercentage voor het samenwerkingsverband 1,79% is. Geen leerling is blijven zitten. 
 

4.6 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.   

In- en uitstroom  

 

09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 

Totaal instroom  23 39 37 37 24 

Instroom zonder dat er sprake is van verhuizing 0 7 0 0 0 

Instroom door verhuizing 5 8 6 3 2 

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

Totaal uitstroom  31 31 40 35 30 

Uitstroom naar het VO 25 25 29 29 26 

Uitstroom zonder dat er sprake is van verhuizing  0 2 1 2 0 

Uitstroom door verhuizing 6 3 8 4 3 

Uitstroom naar het SBO  0 1 2 0 0 

Aantal leerlingen dat sneller uitstroomt naar het VO 0 0 0 0 1 
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5. Personeel 
 
In de klas gebeurt het! De leerkracht voor de groep is erg belangrijk. De overheid steekt daar nu 

sterk op in. De personele wijzigingen komen aan bod. Ten opzichte van andere scholen is het 

ziekteverzuim hoog. In een organogram laten we zien hoe de lijnen in de school lopen. De 

individuele en de teamscholing komt aan de orde. 

 
5.1 Personele veranderingen 

Met het bestuur vierde het team het jubileum van de leerkrachten Verduijn en Van der Wijngaard, die 

beiden 25 jaar leerkracht zijn op onze school. Beiden re-integreren na ziekte. Juf Verduijn nam 

stapsgewijs meer verantwoordelijkheid in groep 3, in aanloop naar het zwangerschapsverlof van juf Van 

der Horst. Collega Van der Wijngaard is voor de zomervakantie ontslagen uit het ziekenhuis. Zij 

ondersteunde na de vakantie de leerkrachten van groep 6, gaf individueel en in groepjes extra instructie 

en deed administratief werk voor de groep. Zij komt steeds meer in de groep om te observeren en lessen 

te geven. 

Juf Van Buren is voor de zomervakantie getrouwd. Voor haar huwelijk werkte zij op twee scholen, nu 

alleen op onze school. Omdat zij geen volledige werkweek heeft, geeft juf Vreeken op vrijdag aan groep 

6 les.  

Juf Den Boer nam de plaats in van juf Van Binsbergen in groep 7. Zij vervangt de meester als hij op 

woensdag ambulant is of compensatieverlof heeft.  

In oktober kreeg juf Pos een zoontje. Tijdens haar zwangerschaps- en ouderschapsverlof heeft juf Van 

der Horst in groep 4 vervangen. Beide leerkrachten gaven deze groep vorig jaar ook les.  

Meester van Agthoven is eind december gevallen. Hij brak zijn sleutelbeen en enkele ribben. Hiervan is 

hij voorspoedig hersteld, maar de antibiotica die hij toegediend kreeg, leidde tot een nare 

leverontsteking. 

 

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 
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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. 

 

5.2 Het ziekteverzuim van het personeel  

Het verzuim van onze personeelsleden is vergeleken met landelijke cijfers.  

 

Afwezigheid per jaar 2011 2012 2013 

Landelijk verzuimpercentage onderwijzend personeel 6,7 % 6,9 % 6,5 % 

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

Verzuimpercentage Jan de Bakkerschool   1,0 % 8,3 % 

Grafiek 5.2 Ziekteverzuim 

 

Het verzuim is hoger dan vorig jaar vanwege de langdurige ziekte van twee collega’s die bijna het hele 

jaar ziek zijn geweest. Beide collega’s zijn in 2014 gestart met re-integratie.  

 

5.3 Scholing van het team 

Levenslang leren geldt ook voor leerkrachten en is bedoeld om bij te blijven in het vak. De 

groepsleerkrachten krijgen individueel en gezamenlijk scholing. De individuele scholing bestaat meestal 

uit kortlopende cursussen.  

Het team volgt een training Engels om beter met My name is Tom te werken en om de eigen vaardigheid 

te verbeteren. De collega’s van de groepen 4 tot en met 8 oriënteren zich op Betekenisvol curriculum.  
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6. Huisvesting 
 

Het binnenonderhoud is goed in beeld bij de directie. De voorbereidingen voor de renovatie van 

de toiletten zijn in volle gang en in de meivakantie worden de toiletgroepen opgeknapt. Per 1 

januari 2015 is de decentralisatie van het buitenonderhoud een feit. De verantwoordelijk hiervoor 

verschuift van de gemeente naar de school. De gemeente Woerden overweegt nog een stap 

verder te gaan, namelijk door-decentralisatie. Dan komt de verantwoordelijkheid voor renovatie, 

uitbreiding en nieuwbouw ook bij het schoolbestuur. Over de consequenties hiervan moet meer 

duidelijkheid komen, voor het schoolbestuur hiermee instemt. Zo vraagt huisvesting nu en in de 

toekomst aandacht. 

 

Hoe is het met het onderhoud 

De school is verantwoordelijk voor het binnenonderhoud. De school heeft een inspectie uit laten voeren 

en 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 dienst doen. 

 

Renovatie van de toiletten 

Bij de renovatie in 2010 zijn de toiletten niet opgekapt, omdat daar toen geen geld voor was. Het 

schoolbestuur besloot ze in drie fasen verspreid over 2014 tot en met 2016 aan te pakken. In december 

2013 kwam door het Herfstakkoord onverwacht extra geld. Een deel hiervan is gereserveerd voor deze 

renovatie die we in een keer in 2015 aanpakken.  

Een commissie van bestuursleden en deskundige (oud-)ouders bestudeerden in 2014 het bouwbesluit 

en de regelgeving; schreven een plan van aanpak; maakten tekeningen van de negen toiletgroepen en 

lieten een installateur onderzoek doen naar de situatie onder de vloer. Eind 2014 zijn de voorbereidingen 

zo ver klaar dat de commissie vier bedrijven een offerte maken om in de meivakantie 2015 de renovatie 

uit te laten voeren.  

 

Decentralisatie van het buitenonderhoud 

De verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud gaat op 1 januari 2015 van de gemeente Woerden 

naar het schoolbestuur. Dit heet decentralisatie. De school heeft hiervoor niet kunnen sparen en krijgt 

geen ‘bruidsschat’ van de gemeente Woerden. Vanaf de genoemde datum krijgt de school meer 

middelen en grotere verantwoordelijkheden. In de aanloop bereidt een werkgroep bestaande uit 

personen uit het consensusoverleg Huisvesting van de gemeente Woerden de wijzigingen voor.  

 

Is door-decentralisatie een optie? 

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

dat de verantwoordelijkheid voor renovatie en nieuwbouw naar de scholen gaat. Eerst moet meer 

bekend zijn over verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeente en de schoolbesturen voor 

een besluit genomen kan worden.  
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7. Communicatie en relaties 
 

Rond de school zijn meerdere belanghebbenden. Omdat de overheid ‘boven ons’ staat, spreken 

we over verticale verantwoording over het beleid. Horizontale verantwoording leggen we af aan 

belanghebbenden die ‘naast’ ons staan, zoals ouders en kerken. De ouders zijn onze 

belangrijkste belanghebbenden. Verantwoorden en dialoog voeren gaat verder dan contact 

onderhouden. Onze website passen we aan om horizontale verantwoording en dialoog beter 

vorm te geven. De school werkt samen met verschillende partijen, want éénpitter kun je alleen 

zijn, als je samenwerkt.  

 

7.1 Horizontale verantwoording en dialoog 

De school hecht veel waarde aan goed, open contact 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 meer op schoolniveau.  

Verantwoording en dialoog gaan verder dan contact onderhouden. Wat is het verschil tussen 

verantwoorden en dialoog? Verantwoording is het antwoord geven op vragen die belanghebbenden 

moeten stellen om te bepalen of we de goede dingen goed doen. Dialoog is 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. 

Tot nu toe vult de school verantwoorden vooral in door te informeren. De directeur wil ook evalueren, 

toetsen, raadplegen en participeren. 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.  

Om verantwoording en dialoog beter vorm te geven passen we de website aan en volgden de directeur 

en de teamleden scholing.  

 

7.2 Klacht 

In onze school streven de medewerkers naar kwaliteit. Helaas maken ze ook fouten. Twee 

vertrouwenspersonen zijn door het bestuur aangesteld. De vertrouwenspersonen hebben in 2014 geen 

klachten gekregen om te behandelen.  

 

7.3 Tevredenheidspeiling 

Ouders zijn tevreden over het onderwijsleerproces. Het leefklimaat scoort minder goed. Ze doelen op 

de omgang met elkaar, het pleingedrag en pesten. De leerlingen voelen zich veilig en hebben het naar 

hun zin in de groep. Het leefklimaat in de groep scoort laag. In de groep gebeuren vervelende dingen, 

niet iedereen hoort erbij. Leerkrachten moeten alerter zijn op pesten. Het pedagogische klimaat kreeg 

aandacht. Kernwaarden zijn ingevoerd en een pestprotocol is vast gesteld. Onderlinge verhoudingen, 

omgaan met elkaar en pesten vraagt blijvende inzet en aandacht. 

 

7.4 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. Bij de beleidsontwikkeling 

van de inhoudelijke kant van begeleiding en ondersteuning zijn de directeur en de IB-ers betrokken. 

Begeleidingsmiddelen ontvangt de school nu van Berséba. Leerling gebonden financiering is voorbij.  

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

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

samen trajecten, leren van elkaar en doen aan collegiale consultatie.  
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Zij spreken met elkaar over bestuur en toezicht, het schoolplan, kwaliteitszorg, 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.  
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8. Financiën 
 

Het resultaat van de exploitatie bedraagt ongeveer € 53.000 en is hoger dan verwacht. Het 

resultaat is beïnvloed door extra inkomsten vanwege Passend Onderwijs, Weer Samen Naar 

School en de onderwijsakkoorden. Door deze cijfers is het Eigen Vermogen toegenomen en de 

kengetallen laten een positief beeld zien.  
 

8.1 Analyse van het nettoresultaat 

  Realisatie 2014 

(A)  Begroting 2014 (B)  [ A -/- B ] 

  x € 1.000  x € 1.000    

       

Baten       

(B1) Rijksbijdragen  938  908  30 

(B2) Overige overheidsbijdragen  -  -  - 

(B3) Overige baten  63  46  17 

Totaal baten  1.001  954  46 

       

Lasten       

(L1) Personele lasten  782  749  34 

(L2) Afschrijvingen  31  32  -1 

(L3) Huisvestingslasten  46  51  -5 

(L4) Overige instellingslasten  90  91  -1 

Totaal lasten  950  923  27 

       

Saldo baten en lasten  51  31  20 

       

(R1) Saldo fin. baten en lasten  2  1  1 

Nettoresultaat  53  32  21 

 

Het verslagjaar 2014 werd gekenmerkt door een resultaat van circa 53.000 euro, daar was gerekend 

met een resultaat van circa 32.000 euro. Het resultaat is opgebouwd uit een positief resultaat van ruim 

49.000 euro op schoolniveau en een positief resultaat van ruim 4.000 euro inzake de stichting. De 

negatieve afwijking van circa 21.000 euro ten opzichte van de begroting had verschillende oorzaken, 

waarvan de belangrijkste hieronder worden toegelicht. 

 

De afwijking op de rijksbijdragen bedraagt circa 30.000 euro. Hiervan heeft circa 17.000 euro betrekking 

op de inkomsten vanuit Passend Onderwijs (inclusief rugzakfinanciering). Met ingang van augustus 

2014 worden deze middelen verantwoord onder de rijksbijdragen. Daarnaast geldt dat er 

rugzakfinanciering is ontvangen, welke niet begroot was (circa 7.000 euro). In 2014 zijn er verder ook 

extra gelden verwerkt vanuit de gesloten akkoorden, het gaat om circa 6.000 euro. 

 

Voor de overige baten geldt dat de afwijking circa 17.000 euro bedraagt. Dit betreft o.a. hogere realisatie 

van de inkomsten vanuit het samenwerkingsverband, als gevolg van liquidatie van het oude 

samenwerkingsverband. Daarnaast zijn er diverse overige baten gerealiseerd. De realisatie bedraagt 

circa 27.000 euro waar 10.000 euro begroot was. Daarnaast zijn er nog diverse overige baten 

gerealiseerd: premierestitutie BWGS en Vervangingsfonds en diverse overige.  
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De gerealiseerde afwijking op de personele lasten bedraagt circa 34.000 euro. Hiervan heeft circa 

36.000 euro betrekking op de loonkosten, dit betreft voor een groot deel meer-inzet van personeel, dan 

aanvankelijk begroot was (voornamelijk categorie OP).  

Voor de overige personele lasten geldt dat de realisatie lager ligt dan begroot. Onderling treedt er enige 

verschuiving op: zo ligt de realisatie van de kosten bedrijfsgezondheidszorg hoger dan begroot, als 

gevolg van langdurig zieken (circa 12.600 euro). Hier staat tegenover dat de kosten voor nascholing 

lager zijn dan begroot (circa 7.800 euro). Zo treden er nog een aantal kleinere afwijking op.  
 

De realisatie van de huisvestingslasten ligt circa 5.000 euro lager dan begroot, dit betreft voornamelijk 

de kosten inzake energie en water en schoonmaak.  
 

De overige personele lasten laten een afwijking zien van circa 1.000 euro. Onderling treden er een 

aantal kleine afwijkingen op. De realisatie ligt daarmee nagenoeg volledig in lijn met de begroting. 
 

8.2 Financiële positie 

Activa  Ultimo 2014  Ultimo 2013  Ultimo 2012 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       

Immateriële vaste activa  -  -  - 

Materiële vaste activa  115  145  152 

Financiële vaste activa  -  -  - 

Totaal vaste activa  115  145  152 

       

Voorraden  -  -  - 

Vorderingen  122  82  77 

Liquide middelen  448  388  278 

Totaal vlottende activa  570  470  355 

       

Totaal activa  685  615  507 

       

       

Passiva  Ultimo 2014  Ultimo 2013  Ultimo 2012 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       

Algemene reserve  452  404  300 

Bestemmingsreserves publiek  -  -  - 

Bestemmingsreserves privaat  55  50  58 

Bestemmingsfonds publiek  -  -  - 

Bestemmingsfonds privaat  -  -  - 

Eigen vermogen  507  454  358 

       

Voorzieningen  77  69  40 

Langlopende schulden  -  -  - 

Kortlopende schulden  101  92  109 

Totaal passiva  685  615  507 
 

Het positieve resultaat heeft erin geresulteerd dat het eigen vermogen gestegen is. Voor de materiële 

vaste activa geldt dat de waarde gedaald is met circa 30.000 euro. Er is nagenoeg niets geïnvesteerd 

terwijl er voor circa 28.000 euro aan afschrijvingen heeft plaatsgevonden. Daarnaast heeft er ook een 

desinvestering van circa 3.000 euro plaatsgevonden.  
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Het saldo van de voorzieningen is ultimo 2014 gestegen tot circa 77.000 euro. In 2014 is er voor circa 

17.000 euro gedoteerd (grotendeels voorziening onderhoud) terwijl de onttrekking aan de voorziening 

circa 9.400 euro bedraagt (eveneens grotendeels voorziening onderhoud).  

De kortlopende vorderingen en schulden zijn het gevolg van de bedrijfsvoering, beide laten geen 

schokkende wijzigingen zien ten opzichte van 2013.  

 

8.3 Financiële kengetallen 

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

positie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2012, 2013 en 2014, wordt tevens de algemene 

adviesnorm weergegeven.  

 

De kengetalen laten een positief beeld zien: alle kengetallen zijn of gelijk gebleven of gestegen. Voor 

de liquiditeitsratio geldt dat deze gestegen is tot een waarde van 5,61. Dit is mede dankzij de positieve 

kasstroom. De positieve realisatie wordt uitgedrukt in de rentabiliteitsratio van 5,32%.  

Het weerstandsvermogen laat een stijging zien tot ruim 35% op schoolniveau en ruim 41% op 

bestuursniveau. Deze stijging is met name het gevolg van de positieve realisatie, dit in combinatie met 

een lage investeringsgraad. Door dat er relatief minder activa aanwezig is, is dit kengetal gestegen. 

Investeringen hebben dus duidelijk invloed op dit kengetal. 

Voor de kapitalisatiefactor geldt dat deze een fractie hoger ligt dan de maximaal gestelde norm. Dit geeft 

nog geen reden tot zorg, zeker ook gezien de omvang van het totale kapitaal. Een school wordt 

excessief rijk genoemd bij een factor van 90%. Deze factor zegt iets over de totale omvang van het 

kapitaal, maar niets over de opbouw ervan.  
 

8.4 Investerings- en financieringsbeleid 

Zoals reeds eerder werd gesteld, kenmerkte het verslagjaar 2014 zich door een lage investeringsgraad: 

er werd in totaal voor een bedrag van 1.300 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa, bij een 

afschrijvingslast van circa 28.000 euro. De investering betreft volledig de aanschaf van leermiddelen 

(My name is Tom/leesfontein).  
 

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

kredietverstrekkers. Alle investeringen zijn binnen dit beleid uitgevoerd. 
 

8.5 Treasury verslag 

In 2014 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije 

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

liquiditeitsproblemen voorgedaan. 

Kengetal Norm 2014 2013 2012 

Liquiditeit 2,00 5,61 5,13 3,27 

Solvabiliteit 0,50 0,74 0,74 0,71 

Rentabiliteit n.v.t. 5,32% 9,09% 1,28% 

Weerstandsvermogen 

(bestuursniveau) n.v.t. 
41,76% 30,96% 22,00% 

Weerstandsvermogen 

(schoolniveau) 15,00% 
35,95% 25,93% 15,78% 

Kapitalisatiefactor incl. privaat 

vermogen max.60% 
68,31% 58,35% 51,88% 

Kapitalisatiefactor excl. privaat 

vermogen max.60% 
63,91% 54,40% 46,77% 
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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 en belenen van het 

Ministerie 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 beleggen en belenen. 

Daarnaast is in dit statuut opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. 
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9. 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 externe ontwikkelingen van 

de Wet Werk en Zekerheid en de cao 2014-2015 hebben invloed op het personeel en financiën. 

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

Decentralisatie buitenonderhoud geeft meer verantwoordelijkheid aan de school.  

 

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

2014-2018 Koersvast voorwaarts. Dit beleidsplan vormt het kader voor het Schoolplan 2015-2019. 

Interne en externe ontwikkelingen hebben invloed op wat aandacht moet krijgen.  

 

9.1 Interne ontwikkelingen 

De ontwikkeling van het leerlingenaantal is een belangrijke interne ontwikkeling met grote gevolgen. 

Zoals uit de prognose blijkt, neemt het leerlingenaantal af. Hierdoor dalen de inkomsten, omdat deze 

gerelateerd zijn aan het leerlingaantal. De overheid werkt met het zogenaamde t-1-systeem. Dat 

betekent dat de inkomsten gebaseerd zijn op de leerling telling van een jaar geleden. Terugloop van 

leerlingen werkt in de begroting van 2016 door. De exacte consequenties zijn nog niet bekend, maar 

we hebben ze wel in beeld. 

In het jaar 2015 wordt een grote interne renovatie uitgevoerd aan de negen toiletgroepen. In 2010 is de 

school geschilderd en heeft nieuw linoleum gekregen. De plafondplaten en de verlichting zijn vervangen 

en dubbel glas is geplaatst in de ramen die dat nog niet hadden. Toen was geen geld meer voor het 

opknappen van de toiletten. Besloten werd om deze in 2014 tot en met 2016 in fasen aan te pakken. 

Door het Herfstakkoord van 2013 zijn extra middelen ontvangen die hiervoor ingezet kunnen worden. 

Zo kan in 2015 het werk toch in een keer worden uitgevoerd. De investering bedraagt circa 80.000 euro. 

In de meerjarenbalans is hier rekening mee gehouden. 

 

Toekomstige interne ontwikkelingen 

 

Bovenstaande tabel laat de verwachte ontwikkeling zien van de inzet, de leerling prognose is 

opgenomen in hoofdstuk 3. Het spreekt voor zich dat een lager aantal leerlingen ook zijn invloed heeft 

op de inzet van personeel. Daar komt nog bij de verhouding onderbouw-/bovenbouw leerling veranderd 

in het nadeel van de onderbouw. Dit heeft zijn consequenties voor de bekostiging, want voor een 

onderbouw leerling wordt 1,5 keer zoveel ontvangen als voor een bovenbouw leerling.  

 

Het meerjarenperspectief laat vanaf 2017 een negatieve realisatie zien. Er is in de begroting nog niet 

expliciet gesleuteld aan de inzet. Dit is een bewuste keuze: ieder jaar wordt op meerdere momenten 

gekeken naar de formatie, namelijk bij de begroting en bij het formatieplan. Dan zal kritisch beoordeeld 

worden in hoeverre er actie noodzakelijk.  

Functiecategorie 2014 2015 2017 2017 2018 

Directie 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Onderwijzend personeel 9,48 9,07 9,07 8,90 8,84 

Onderwijsondersteunend 

personeel  2,20 2,51 
2,27 1,94 1,94 

Schoonmaak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vervanging eigen rekening 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Totaal 12,80 12,70 12,46 11,96 11,90 
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Daarbij geldt ook dat de prognose redelijk pessimistisch is opgesteld. De praktijk zal in de komende 

jaren moeten leren in hoeverre deze al dan niet gerealiseerd gaat worden. Dankzij de realisatie van de 

extra gelden kunnen bezuinigingen nog uitgesteld worden. 

 

9.2 Staat van baten en lasten - begroting 

  Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting 

  2014  2015  2016  2017 

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

         

Baten         

(B1) Rijksbijdragen  938  968  951  913 

(B2) Overige overheidsbijdragen  -  -  -  - 

(B3) Overige baten  63  16  16  16 

Totaal baten  1.001  984  967  929 

 

 

 
       

Lasten         

(L1) Personele lasten  782  768  775  762 

(L2) Afschrijvingen  31  26  26  27 

(L3) Huisvestingslasten  46  57  57  57 

(L4) Overige instellingslasten  90  95  92  93 

Totaal lasten  950  947  950  939 

         

Saldo baten en lasten  51  37  17  -10 

(R1) Saldo fin. baten en lasten  2  1  1  1 

Nettoresultaat  53  38  17  -10 

 

9.3 Balans 

 

Activa   Ultimo 2014  Ultimo 2015  Ultimo 2016  Ultimo 2017 

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

         

Immateriële vaste activa                 -                    -                    -                    -    

Materiële vaste activa               115                113                 87                115  

Financiële vaste activa                 -                    -                    -                    -    

Totaal vaste activa               115                113                 87                115  

         

Voorraden                 -                    -                    -                    -    

Vorderingen               122                 72                 72                 72  

Liquide middelen               448                467                508                460  

Totaal vlottende activa               570                539                580                532  

         

Totaal activa               685                652                667                647  
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Passiva  Ultimo 2014  Ultimo 2015  Ultimo 2016  Ultimo 2017 

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

         

Algemene reserve               452                464                480                470  

Best. reserve publiek                 -                    -                    -                    -    

Best. reserve privaat                55                 55                 55                 56  

Eigen vermogen               507                518                536                526  

         

Voorzieningen                77                 37                 36                 25  

Langlopende schulden                 -                    -                    -                    -    

Kortlopende schulden               101                 96                 96                 96  

Totaal passiva               685                652                667                647  

 

Voor de balans geldt dat deze bij de begroting is doorgerekend op basis van een verwachte balans 

2014, de definitieve cijfers waren toen logischerwijze nog niet beschikbaar. 

In de doorrekening is rekening gehouden met de verwachte uitgaven rondom investeringen en 

onderhoud.  

9.4 Externe ontwikkelingen 

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) regelt de inzet en het gebruik van arbeidsovereenkomsten voor 

beperkte tijd. Deze WWZ heeft vooral betrekking op de vervanging. De doelstelling is om personeel 

sneller vast te houden, naast flexibiliteit die bij vervanging noodzakelijk is. De uitwerking van de WWZ 

is niet in de nieuwe CAO verwerkt. 

 

De nieuwe cao PO van 2014-2015 heeft drie belangrijke aandachtspunten: werkdrukvermindering en 

taakbeleid, duurzame inzetbaarheid en professionalisering. Het initiatief om de werkdruk te verminderen 

is goed. De consequenties van de nieuwe cao zijn groot. Ze verdienen zorgvuldige afweging van beleid 

en uitwerking binnen de school.  

 

De Wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 van kracht. Onze school is aangesloten bij het 

reformatorisch samenwerkingsverband Passend Onderwijs Berséba. Aan de leerlinggebonden 

financiering komt een eind. Voor drie leerlingen met een rugzak cluster 2 geldt twee jaar een 

overgangsregeling, waarbij de school 75 % van de (oude) middelen ontvangt voor begeleiding. 

Begeleidingsmiddelen komen via Berséba naar de school. Door de overgangsregeling ontvangt de 

school in de komende jaren een steeds groter bedrag voor zorg en begeleiding. Deze bedragen zijn 

verwerkt in de meerjarenbegroting.  

 

Per 1 januari 2015 komt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de gemeente Woerden 

naar de school. De school ontvangt ook de geldmiddelen die eerst naar de gemeente gingen. Voor grote 

uitgaven heeft de school niet kunnen sparen en de gemeente geeft geen bruidsschat mee. De 

verantwoordelijkheid van de school neemt toe. Het consensusoverleg Huisvesting heeft een werkgroep 

de opdracht gegeven voorstellen voor te bereiden. De wethouder stelt door-decentralisatie voor. De 

gemeente Breda heeft ervaring met een investeringsfonds en geeft een voorlichtingsavond. Nader 

onderzoek moet uitwijzen of het schoolbestuur met deze ontwikkeling instemt. 
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9.5 Meerjarenbegroting 

In hoofdstuk 8 is de meerjarenbegroting opgenomen. De interne en externe ontwikkelingen zijn bij het 

opstellen betrokken. De renovatie van de toiletten is opgenomen, maar de concrete gevolgen van de 

daling van het leerlingenaantal niet. Over de decentralisatie van het buitenonderhoud was ook nog te 

weinig bekend. 

 

9.6 Risicobeheersing 

De PO-raad heeft in het kader van Eerst kiezen dan delen een risico-management-model Risico in beeld 

ontwikkeld, dat als zelfevaluatie instrument gebruikt kan worden. Volgens de PO-raad biedt het hulp bij 

het beoordelen van de reikwijdte van het risicomanagement; het inzichtelijk maken van 

aandachtsgebieden voor de toekomst; het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen het risicoprofiel en 

de financiële positie van de instelling. Met het instrument kun je het risico inschatten voor Personeel; 

Onderwijs & identiteit; Financiën; Huisvesting; PR & communicatie en Organisatie. Per domein zijn 

deelvragen geformuleerd. Bij elk onderdeel komen deze vragen naar voren: ‘Wat is de kans van 

optreden’ en ‘Wat is de impact’.  

De rapportage geeft een helder beeld, maar levert geen urgente punten op die de school meteen moet 

aanpakken. Het schoolbestuur werkt aan een intern toezichtskader en streeft ernaar dit gereed te 

hebben in 2015.  
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Bijlage: Verantwoording besteding prestatiebox 
 

Een prestatie is een daad die je goed doet; het resultaat van een actie. De overheid geeft extra 

geld boven de reguliere lumpsum middelen om betere resultaten van het onderwijs te zien. 

Hieraan is de naam prestatiebox gekoppeld. 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 bedoeld 

is 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 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 voeren we een proef uit met 

Betekenisvol curriculum, 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 

heeft besloten om de methode My name is Tom te gebruiken in groep 1 tot en met 8 en volgt 

gezamenlijke scholing.  

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Berséba ontwikkelt 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. 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.  

 

Welke activiteiten zijn ondernomen 

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

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

Ouders hebben tijdens een informatieavond mee kunnen praten over de inhoud van de kernwaarden 

en met de kinderen is over de inhoud gesproken. Zo creëren we breed draagvlak.  

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.  

 

 


