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1. Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de S ch ng Jenaplanonderwijs Epe e.o. 
De S ch ng Jenaplanonderwijs Epe is een s ch ng die met circa 16 personeelsleden basisonderwijs verzorgt 
voor ongeveer 155 kinderen in Epe en omstreken. De s ch ng hee  1 school onder haar hoede, jenaplanschool
’t Hoge Land in Epe. 

1.1. Belangrijkste bijdrage aan de samenleving
Het bestaansrecht van de school is het onderwijsconcept.  De school hee  geen buur unc e. Alle mensen die 
hun kinderen aanmelden voor onze school, zijn ouders die bewust kiezen voor niet-regulier onderwijs. De 
belangstelling voor de school komt dan ook veelal tot stand door contacten met bestaande ouders van de 
school of door media informa e deling. 

Belangrijkste doelstelling van de afgelopen jaren
Het geven van boeiend, eigen jds, betekenisvol onderwijs gericht op samenwerken en leven. 
Daarom hebben we de afgelopen jaren ook flink ingestoken op de kwaliteit van het jenaplanonderwijs. 

Voor ons als jenaplanschool zijn de jenaplanessen es iets wat ons extra stuurt en rich ng gee . Deze essen es 
zijn onderdeel van de 21ste -eeuwse vaardigheden en zorgen dat kinderen breed ontwikkeld zijn voor het 
leven.

1.2. Hebben we onze doelstellingen gerealiseerd?
We hebben afgelopen jaar bezoek gehad van de inspecteur en zij vindt dat wij daar goed in geslaagd zijn. Ze 
was erg te spreken over de uitwerking van de visie binnen de school. De afspraken zijn terug te zien in de 
groepen en jdens de lessen. De kinderen zijn ac ef en betrokken, er is een rus ge werksfeer en er zijn 
duidelijke instruc es. Er is veel aandacht voor de  sociaal-emo onele ontwikkeling. Ook KiVa, het an -
pestprogramma werd posi ef beoordeeld. 
Daarnaast concludeerde ze dat de kinderen sterk betrokken zijn bij school en bij hun eigen ontwikkeling. Door 
het gebruik van de por olio’s en de daarin opgenomen rapportages, leren kinderen hun eigen leerdoelen te 
stellen en daar twee keer per jaar samen met hun ouders, stamgroepleiders op te reflecteren. 

Ze was ook erg te spreken over de stamgroepvergaderingen en de kinderraad, waardoor kinderen 
verantwoordelijkheid krijgen en ook invloed hebben op het dagelijkse schoolleven. 
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Daarnaast vindt inspec e dat de opbrengsten van onze kinderen hoger moeten zijn, gezien de popula e. We 
hebben vastgelegd wat ons onderwijsaanbod is en wat we daarin willen verbeteren, maar we hebben daarmee 
geen meetbare doelen vastgelegd voor onze kinderen en stamgroepleiders. Door meer met meetbare doelen 
te gaan werken, zullen de opbrengsten ook omhoog moeten gaan. We zoeken daarin een balans tussen wat we
als jenaplanschool belangrijk vinden en wat er verwacht mag worden van de kinderen. De verleiding is groot 
om meer jd te steken in nog meer taal en rekenen, maar we zullen het steeds naast onze conceptwaarden 
moeten leggen: levensecht betekenisvol onderwijs, school waar je leert samenleven.  Dat is ook waarom 
ouders voor onze school kiezen. 

1.3. Regelgeving
Omdat we de meetbare doelen niet geformuleerd hebben, is de verantwoording naar RvT, ouders en inspec e  
onvoldoende. We kunnen ons niet verantwoorden op de gestelde doelen. Daarmee is onze kwaliteitszorg op 
onvoldoende gezet. We zijn er druk mee bezig om dit halverwege 2019 op voldoende te krijgen. We ontvangen 
hulp van de PO-raad. Zij hebben een traject lopen, speciaal voor 1-pi ers. Onder deze begeleiding werken we 
aan een passend kwaliteitssysteem.
Dit alles moet terugkomen in het jaarverslag en het informa eboekje. Dan is de verantwoording naar ouders 
en RvT ook kloppend. Deze items zijn bij de kop gepakt en er wordt werk van gemaakt, zodat dit verbeterd is in 
het bestuursverslag 2019. 

1.4. Con nuïteit
De school hee  de laatste jaren een constante stroom van nieuwe kinderen, waardoor we gemiddeld tussen de
150 en 155 kinderen hebben. Daardoor hebben we mooie gelijkgestemde stamgroepen in school. Sinds 2018 
hee  s ch ng jenaplanonderwijs Epe e.o. een nieuw bestuurlijke structuur, waarbij het uitgangspunt is:  een 
pla e organisa e met een duidelijke scheiding van toezicht en bestuur. Er is gekozen voor het TWO er model 
met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur bestaat uit de directeur-
bestuurder.

1.5. Risico’s en onzekerheden
Risicobeoordelingen zijn een integraal onderdeel van de jaarlijkse planning- en control cyclus. Hieronder 
worden de belangrijkste risico’s en onzekerheden beschreven die in de komende jaren wellicht voor kunnen 
gaan komen en welke maatregelen hiervoor zullen worden genomen om deze risico’s en onzekerheden te 
reduceren. 

 Wet- en regelgeving
Niet voorziene wijzigingen in de wet- en regelgevingen kunnen grote impact hebben op de s ch ng. Denk 
hierbij onder andere aan bezuinigingen binnen het onderwijs. Ook binnen andere s ch ngen en 
verenigingen in het primair onderwijs zal deze onzekerheid zich voordoen. Hierdoor ondervindt de 
s ch ng als 1-pi er extra nadeel ten opzichte van andere s ch ngen/ verenigingen in het primair 
onderwijs. Denk daarbij ook aan WWZ-regeling. De s ch ng hee  na zich uitgebreid te hebben laten 
informeren gekozen voor een eigen risico drager schap. De effecten hiervan worden con nue gemonitord. 
Afgelopen jaar was het ziekteverzuim hoog. 
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 Passend Onderwijs
Passend onderwijs hee  een mooi basisbeginsel in zich. Ook binnen de gemeente Epe willen we deze 
gedachte gestalte geven, door het uitgangspunt: Alle kinderen binnen Epe behouden. Daarom is in 2016 
een start gemaakt met een werkgroep Exper secentrum, waarin alle besturen van Epe die te maken 
hebben met 0 – 23 jarigen, zi ng hebben. Samen wordt gekeken naar de ideale zorg voor (bijna) alle 
kinderen in Epe. De besturen binnen de gemeente Epe zijn een groot voorstander van: 1 kind, 1 gezin, 1 
plan. De werkgroep exper secentrum zal een dekkend aanbod gaan bieden voor de kinderen. Dat is in 
verregaande vorm doorontwikkeld. De samenwerking met de andere besturen in Epe is goed. Het kind 
staat centraal in ons handelen en denken. In hoeverre stappen genomen worden, is a ankelijk van de 
besturen met zijn belangen. Tevens mogen wij bij Zeeluwe een beroep doen op het solidariteitsfonds, 
omdat we een 1-pi er zijn. De risico’s bij veel zorgleerlingen is anders niet te dragen voor een 1-pi er. 

 Leerlingenaantal
In 2018 zijn we zorgvuldig geweest met de aanname van zij-instromers. Er zijn kinderen niet aangenomen 
omdat we voor hen geen passend onderwijs konden bieden. Tevens hebben er kinderen onze school 
verlaten. Twee kinderen naar een hoogbegaafdenschool, 2 kinderen naar klassikaal onderwijs, 2 kinderen 
naar een andere school i.v.m. specifieke zorgvraag jongste kind, en 2 kinderen zijn vertrokken naar een 
school met een prikkelarme omgeving. 
Daarnaast hebben we veel jonge kleuters mogen verwelkomen in onze school. Met de 1 oktober telling 
waren er 2 kinderen minder dan het jaar daarvoor. Het aantal hangt ook af van de groo e van de groep 
schoolverlaters. We merken dat we geen buur unc e hebben. Alle kinderen komen vanuit de 
belangstellingsfactor. Dat betekent dat het in een dorp als Epe heel belangrijk is dat er posi ef naar je 
gekeken wordt als school.  

1.6. De verwach ngen voor de toekomst
Ons concept gee  ruimte en mogelijkheden voor een individu. Een kind mag bij ons zichzelf zijn en wordt als 
een geheel gezien. Wij willen gemo veerde in plaats van gemoe veerde kinderen. We willen een uitdagende, 
rijke leeromgeving, met veel levensechte situa es. Leren in het werkelijke leven. Daar heb je een goed team 
voor nodig, die achter het gedrag van een kind kijken. 
We merken nu al hoeveel kinderen in een gestreste situa e leven met veel externe druk. We verwachten ook 
in de toekomst aan een behoe e te voldoen op pedagogisch/didac sch vlak vanuit ons concept. We realiseren 
ons dat we kinderen moeten voorbereiden op een toekomst met versnelde ontwikkelingen, waarin ook veel te 
herstellen is, door verkeerd gebruik van de aarde. Onze kinderen hebben de toekomst. Zij moeten het gaan 
doen. Bedenk dat de kinderen die in 2019 op school komen omdat ze 4 jaar worden, in 2083 met pensioen 
gaan. Zij komen nog veel tegen op hun levenspad. En daaraan willen wij een goede start geven. 
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Duurzaamheid
Als school waar je kinderen wilt laten kennismaken op het werkelijke leven, speelt duurzaamheid een grote rol.

 School: 
o scheiding afval: papier, glas, plas c, restafval, ba erijen, cartridges, oude mobieltjes e.d.
o ketel vervangen door een zuiniger ketel, minder gasverbruik
o verlich ng met bewegingscensoren, dus licht uit wanneer er niemand is
o alle plas c borden e.d. zijn vervangen door echt spullen, o.a. bij de kringloop weggehaald. We

willen geen plas c bekers e.d. meer gebruiken.
o Kinderen hebben allemaal een dopper ontvangen, zodat er geen plas c flesjes/pakjes meer 

nodig zijn. 
 Kinderen:

o Ballonnen verboden in de school
o Pakjes drinken wordt afgeraden. Gebruik de dopper.
o Rommel rond de school opruimen
o Moestuintjes ontstaan
o Zuinig zijn met papierverbruik
o Brievenbus voor eenzame ouderen: hierin kan post gedaan worden voor oudere mensen die 

nooit post ontvangen. 

Elk jaar besteden we aandacht aan het thema duurzaamheid. Afgelopen jaar hebben de kinderen veel jd 
gestoken in denken en werken over de plas c afvalberg. Door het project, zijn we als pilotschool gevraagd om 
duurzaamheid verder uit te bouwen. In 2019 pakken we het verder op.
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2. Thema’s vanuit wet- en regelgeving

2.1. Werkdrukregeling
De werkdruk was het enige nega eve item dat voortkwam uit het personeelstevredenheidsonderzoek 2017. 
Op basis van dat resultaat hebben we ac e ondernomen om de werkdruk te verminderen. 

Gezien de opbouw van een jenaplanschool ga je uit van stamgroepen. De verdeling van de stamgroepen is:
Gr 1-2: onderbouw
Gr. 3-4-5: middenbouw
Gr. 6-7-8: bovenbouw

De laatste jaren waren de groepen niet in evenwicht. De MB en BB groepen hadden een gemiddelde 
groepsgroo e van 23 kinderen, de twee BB-groepen waren ruim over de 30 kinderen. De behoe e was erg 
groot om nog een derde BB-groep in te ze en. Door de groeiforma egelden en met wat bijbetaling uit het 
eigen vermogen, waren we in 2018 in staat om op de ochtend een derde BB-groep te formeren. In de middag 
werden de 3 BB-groepen weer samengevoegd. Zo gauw bekend werd dat er werkdrukmiddelen beschikbaar 
kwamen, hebben we als team gesproken over de mogelijkheden qua inzet. Unaniem is gekozen voor het 
beschikbaar stellen van het totale bedrag voor de derde BB-groep. De P-MR hee  daar ook mee ingestemd. 
Daarnaast is ook gekeken naar de overige werkdruk: wie doet wat, hoe organiseren we het, komen we de 
afspraken na, moeten we gas terugnemen bij de doorontwikkeling van de school? Daarvoor hebben we externe
begeleiding binnen gehaald. Deze kosten zijn betaald door inhuur en scholing. 

De gelden van de werkdrukregeling zijn volledig opgenomen in de personele bemensing. De overige kosten 
voor inzet werkdrukvermindering zijn betaald uit de lumpsum van 2018. Ook voor komend jaar worden de 
gelden opgenomen in de personele beze ng.  Voor augustus-december 2018 is € 10.046 gebruikt, zie daarvoor
ook de onderstaande tabel. Voor januari-augustus 2019 is € 14.064 opgenomen in de begro ng.

Bestedingscategorie Besteed bedrag 2018 Toelich ng
Personeel € 10.046 Personele bemensing voor een 

derde groep in de bovenbouw
Materieel
Professionalisering
Overig

2.2. Presta e boxgelden
In het kader van het bestuursakkoord hee  het ministerie extra financiële middelen ter beschikking gesteld in 
de vorm van de Presta e box. De presta e box is een extra rijks-bekos ging voor de professionalisering van 
schoolleiders en leraren, bekos ging voor opbrengstgericht werken en bekos ging voor cultuureduca e. Over 
de besteding van de middelen uit de Presta e box legt het schoolbestuur jaarlijks verantwoording af volgens de
reguliere systema ek van de jaarrekening. Er is namelijk sprake van bijzondere bekos ging en niet van een 
subsidieregeling met aparte verantwoordingslasten. 

De middelen zijn als aanvulling op de lumpsum vergoeding ingezet in de vorm van extra begeleiding en 
incidenteel forma eve impulsen binnen de school. De volgende ac viteiten zijn ondernomen:

- In 2018 is de nieuwe website online gegaan en er is gewerkt aan verbetering van het materiaal 
voor nieuwe toekoms ge ouders. 

- De informa eve schoolgids wordt door geschoven naar 2019. De vraag is hoeveel de informa e 
toevoegt naast de website.

- Er lee  een wens binnen 3 jenaplanscholen om gezamenlijk een bus te hebben, om met kinderen 
de wereld in te trekken en te leren in het werkelijke leven. Denk daarbij aan culturele plaatsen, 
kunstmusea, natuurac viteiten. We wens is nog steeds aanwezig. Helaas is de financiering 
daarvan niet haalbaar zonder extra ondersteuning. 

- In 2017 is een teamlid begonnen aan de gymopleiding. Ze hee  deze opleiding met goed gevolg 
afgerond in 2018. Daarnaast is teamlid begonnen met de beeldcoachopleiding, om in school 
stamgroepleiders verder te helpen in hun ontwikkeling. Alle stamgroepleiders hebben hun BHV 
op orde en hebben nieuwe mensen zich bij laten scholen in het KiVa-programma. 
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- Gedurende de open week werden belangstellende ouders uitgenodigd om kennis te maken met 
onze school. 

- Er zijn twee studieweken geweest voor het volledige team, naast de losse studiedagen. Deze 
weken zijn gebruikt voor plannen maken en wegze en en voor evalua e en borging. In totaal 
hebben we 100 uren besteed aan gezamenlijke schoolontwikkeling. 

- Teamleden hebben zich gespecialiseerd op zorggebied, technisch lezen, passend onderwijs, 
woordenschatontwikkeling, levend rekenen

- De school hee  veel collega’s en studenten ontvangen als stageplek.
- We hebben extra begeleiding ingezet op het werken aan een professionele organisa e. Door de 

komst van een directeur-bestuurder is er gewerkt aan een breder gedragen organisa e, waardoor
er een andere taakverdeling is ontstaan. Een breder gedragen verantwoordelijkheid voor 
onderdelen van de school binnen het team. Daardoor is het draagvalk van de organisa e als 
geheel, beter gewaarborgd.

2.3. Huisves ng
Het schoolgebouw is gebouwd voor ons onderwijsconcept en in 1981 in gebruik genomen als jenaplanschool. 
We hebben een royale hal voor weekslui ngen e.d. Tevens is er een grote keuken waarin door de kinderen 
gekookt kan worden. Er is een techniekhoek voor technische kinderen en een grote koffietafel waar ouders ’s 
ochtends samen koffie en thee kunnen drinken.
Onze school hee  de beschikking over 9 leslokalen, een speelzaal, een ruime hal en vier werkruimtes die door 
de directeur, de interne begeleider, de administra ef medewerkster en de conciërge gebruikt worden. Sinds 
augustus 2009 gebruiken we één lokaal voor de naschoolse opvang en de peuteropvang. 
Opslagruimte is een probleem in het gebouw en ook een tekort aan kleine kamertjes waar je gesprekken kunt 
voeren met ouders of met een klein groepje kinderen kunt werken. 
Het onderhoud van het schoolgebouw wordt gepland met behulp van een Meerjaren Onderhoudsplan, 
opgesteld door Onderwijsbureau Meppel. Mede hierdoor is de staat van onderhoud op dit moment voldoende 
tot goed. Jaarlijks wordt er geld voor onderhoud gereserveerd en wanneer de situa e zich aandient, kan er 
geïnvesteerd worden. Wanneer er wel gereserveerd is, maar het onderhoud is nog niet noodzakelijk, dan 
wordt het uitgesteld. Het gebouw is daarin leidend. 
In december 2018 zijn de laatste punten van de risico inventarisa e & evalua e (RI&E) uitgevoerd. Tevens 
hebben we geïnvesteerd in een nieuwe verwarmingsketel. De oude ketel liet ons regelma g in de steek. De 
kosten voor repara e waren hoog, daarom is voor jdig over gegaan naar de aanschaf van een nieuwe ketel.
Door het s jgen van de temperatuur kan het zeer warm worden in school. Om toch een luchtdoorstroming te 
hebben in de lokalen, zijn er drie dakkoepels geïnstalleerd. 
Het gebouw is uit 1981. Elke vakan e komt de schilder binnenwerk verrichten. Door het frisse schilderwerk en 
het goed schoon houden van het gebouw, oogt het fris en modern. 
Er hebben twee werkzaterdagen plaats gevonden met ouders, om de buiteninrich ng op orde te houden. 
Snoeiwerk, repara e en valzand is vervangen. 
Bij de voorschoolse opvang Kiddo’s is de motor van de dakven lator gerepareerd. De GGD komt regelma g 
me ngen verrichten naar de luchtkwaliteit. Door de kapo e ven lator werd niet meer aan de norm voldaan. 
Door repara e voldoen we weer aan de norm.

2.4. Wachtgelden
Schoolbesturen zijn conform de regelgeving in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) verplicht om hun 
vacature met voorrang aan te bieden aan (ex)werknemers die zijn aangemerkt als eigen wachtgelders. Eigen 
wachtgelders zijn (ex)werknemers die vanuit de afloop van een dienstverband een ontslaguitkering ontvangen. 
Tweejaarlijks wordt vanuit het Par cipa efonds een lijst ontvangen met de eigen wachtgelders. Op dit moment
zijn er geen eigen wachtgelders aan wie bij voorrang een vacature moet worden aangeboden.

2.5. Zaken met een poli eke of maatschappelijke impact
De S ch ng is in zeer hoge mate a ankelijk van de overheid. De onvoorspelbaarheid van overheidsbeleid en 
regelingen leidt ertoe dat er gaandeweg het jaar wijzigingen in het rijksbeleid plaatsvinden, die het uitwerken 
en volgen van een strakke begro ng onmogelijk maken. 
Er deden zich verder geen zaken met poli eke of maatschappelijke impact voor.
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2.6. Beleid bij ontslag
Binnen de s ch ng wordt ontslagbeleid gevoerd. Dit houdt in dat bij gedwongen afvloeiing medewerkers in het
risicodragende deel van de forma e (RDDF) zullen worden geplaatst. De plaatsing in het RDDF moet ten minste
een jaar voor het moment waarop de vermoedelijke gedwongen afvloeiing zal plaatsvinden kenbaar worden 
gemaakt aan de desbetreffende medewerker(s). Slechts hele func es kunnen worden opgenomen in het RDDF.
Deel jdontslag is derhalve niet mogelijk. Bij het bepalen van de afvloeiingsvolgorde is aanslui ng gezocht bij de
Wet Werk en Zekerheid en de CAO-PO.
Mocht sprake zijn van andere redenen om over te gaan tot ontslag, bijvoorbeeld in geval van een verschil van 
inzicht over de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, dan wordt een verzoek tot ontbinding van
de arbeidsovereenkomst ingediend bij de rechtbank. Hiertoe wordt slechts overgegaan na vele gesprekken en 
in samenspraak met de werknemer. Na ontslag zal een werknemer aanspraak maken op een uitkering 
krachtens de WW, eventueel aangevuld met de bovenwe elijke uitkering conform de WOPO. Het oordeel van 
de rechtbank is daarbij leidend.
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3. Visie en besturing

3.1. Inleiding
De S ch ng Jenaplanonderwijs Epe e.o. is een onderwijsorganisa e die statutair geves gd is te Epe en 
kantoorhoudend te Epe.

De s ch ng bestaat uit één school voor primair onderwijs, Jenaplanschool ’t Hoge Land. Deze school is 
vormgegeven vanuit het Jenaplanconcept en is in die hoedanigheid ook lid van de Nederlandse Jenaplan 
Vereniging.

De school werkt binnen het Samenwerkingsverband Zeeluwe, geves gd in Harderwijk.
Wij streven er naar een Brede School te zijn voor (minimaal) 2 tot 13 jaar, inclusief peuter- en buitenschoolse 
opvang.

3.2. Visie 
’t Hoge Land is een Jenaplanschool. Door middel van de basisac viteiten gesprek, werk, spel en viering geven 
we ons onderwijs vorm, volgens het pedagogische Jenaplanconcept. We zijn aangesloten bij de Nederlandse 
Jenaplanvereniging (NJPV). 

’t Hoge Land is een Algemeen Bijzondere basisschool en staat in die hoedanigheid open voor ouders en 
kinderen van alle gezindten. Vanuit de basisprincipes jenaplanonderwijs, werken wij als leef-werkgemeenschap
aan de volgende mens-uitspraken:

01. Elk mens is uniek; zo is er maar 1. Daarom hee  ieder kind en elke volwassene een onvervangbare 
waarde.
02. Elk mens hee  het recht een eigen iden teit te ontwikkelen. Deze wordt zoveel mogelijk gekenmerkt 
door: zelfstandigheid, kri sch bewustzijn, crea viteit en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid. Daarbij 
mogen ras, na onaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, sociaal milieu religie, levensbeschouwing of handicap 
geen verschil uitmaken.
03. Elk mens hee  voor het ontwikkelen van een eigen iden teit persoonlijke rela es nodig: met andere 
mensen; met de zintuiglijke waarneembare werkelijkheid van natuur en cultuur; met de niet zintuigelijk 
waarneembare werkelijkheid.
04. Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken.
05. Elk mens wordt als een cultuurdrager en -vernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en 
aangesproken.

Voor onze school betekent het dat we onderwijs verzorgen vanuit de 12 kernkwaliteiten:
1. De rela e van het kind met zichzelf
2. De rela e van het kind met de ander en het andere
3. De rela e van het kind met de wereld

1.1.   Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te ze en, zodanig dat zij zich competent 
kunnen voelen.
1.2.   Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten leren, wanneer zij uitleg 
nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken.
1.3.   Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling.
1.4.   Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek te gaan.

2.1.   Kinderen ontwikkelen zich in een lee ijd heterogene stamgroep.
2.2.   Kinderen leren samen te werken, hulp geven en ontvangen met andere kinderen en daarover te    
reflecteren.
2.3.   Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het harmonieus samenleven in 
de stamgroep en op school, opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan ervaren.

3.1.   Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situa es.
3.2.   Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving.
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3.3.   Kinderen passen binnen wereldoriënta e de inhoud van het schoolaanbod toe om de wereld te leren 
kennen.
3.4.   Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch dag/weekplan.
3.5.   Kinderen leren ini a even te nemen vanuit hun eigen interesses en vragen.

Deze uitspraken geven rich ng aan ons onderwijs. 

De organisa ecultuur is een leef-werkgemeenschap waarin iedereen een rol hee  en daarmee zijn bijdrage 
naar vermogen levert. 
Zo zijn de taken binnen de school verdeeld tussen teamleden, ouders en kinderen. De teamleden zijn de enige 
betaalde mensen binnen school. Ouders kunnen verschillende rollen hebben. Ze zijn vertegenwoordigd in alle 
lagen van de school. Door het 1-pi er zijn van de school, zijn er weinig lagen in de school te vinden. Het is een 
organisch geheel, waarin iedereen zijn bijdrage levert. 

De kernac viteit van de school is kinderen te begeleiden naar het VO, uitgaande van de kerndoelen 
basisonderwijs. 
Aan het begin van elk schooljaar zijn de meerjarenplannen, die in het schoolplan staan, concreet uitgewerkt in 
een jaarplan. Aan het eind van dat schooljaar wordt dat jaarplan geëvalueerd. Op basis van deze evalua e en 
het meerjaren strategisch beleid uit het schoolplan, wordt een nieuw jaarplan  voor het komende schooljaar 
opgesteld en vastgesteld in het bestuur en in het team.

3.3. Besturing 
Sinds 01-01-2018 hee  de s ch ng de huidige bestuursstructuur met een directeur-bestuurder en een raad 
van toezicht, waarbij de taken en verantwoordelijkheden van de bestuurder zijn vastgelegd in een 
managementstatuut. In 2018 is een nieuw bestuursstatuut getekend door de directeur-bestuurder en de 
voorzi er van de Raad van toezicht. Dat is gebaseerd op het Two er model. 

De raad van toezicht bepaalt de kaders van de s ch ng middels de vaststelling van het meerjaren strategisch- 
en financieel beleid. De directeur-bestuurder hee  binnen deze kaders taken en bevoegdheden passend 
binnen de rol van de bestuurder en de directeur. De directeur-bestuurder zorgt, samen met de team 
coördinator en de intern begeleider, voor de uitvoering van het vastgestelde beleid en doet dit in 
samenwerking met het team.
De Ouderraad is het bestuur van de oudervereniging. Alle ouders zijn automa sch lid van deze 
oudervereniging. In de medezeggenschapsraad zi en twee vertegenwoordigers van het team en twee 
vertegenwoordigers van de ouders.

De MR (Medezeggenschapsraad) adviseert over het beleid van de s ch ng en hee  op een aantal 
beleidsterreinen instemmingsbevoegdheid.

De oudervereniging behar gt de belangen van alle ouders. Het bestuur van de vereniging, de ouderraad, zet 
zich in om de goede betrekkingen met de school te bevorderen. Alle ouders zijn lid en worden uitgenodigd op 
de jaarlijkse ledenvergadering.

Als maatschappelijke organisa e die opereert met publieke gelden, wil de s ch ng transparant zijn. In dit 
jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop onze plannen zijn gerealiseerd en welke 
resultaten er zijn bereikt.
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Het organisa eschema ziet er als volgt uit:

Samenstelling Raad van Toezicht 

Naam Func e
Dhr. M. Heere Voorzi er 
Mw. P. Huisjes Secretaris
Mw. L. van Veen Vice-voorzi er

Samenstelling college van bestuur 

Naam Func e
Mw. J. Bolink Directeur-bestuurder

Toezichthoudende rol
De toezichthoudende rol is in 2018 als volgt ten uitvoer gebracht:

Naam Func e
Dhr. M. Heere voorzi er Raad van Toezicht
Mw. P. Huisjes Secretaris Raad van Toezicht
Mw. L. van Veen Vice-voorzi er Raad van Toezicht

Staf en ondersteuning 

Naam Func e 
Mw. J. Bolink Directeur-bestuurder 
Mw. C. Wezenberg Administra ef medewerkster
Dhr. D. Blaauw Conciërge
Mw. J. Wichers Schoonmaakster
Mw. L. Vlaanderen Intern begeleider

De personele- en financiële administra e wordt verzorgd door het Onderwijsbureau te Meppel.

11



Medezeggenschapsraad

3.4. Code goed bestuur
In het belang van (de con nuïteit in) het verzorgen van onderwijs is een goed func onerend bestuur van 
belang voor de S ch ng. Het bestuur hanteert een Code Goed Bestuur welke aansluit bij de Code Goed Bestuur
van de PO-Raad. In de prak jk liggen de bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de directeur-bestuurder, 
waarbij de Raad Toezicht de toezichthoudende rol hee .

3.5. Verslag toezichthoudend orgaan
De toezichthoudende rol is in 2018 als volgt ten uitvoer gebracht:

Samenstelling 
In 2018 werd de toezichthoudende rol uitgevoerd door:

Naam                          Func e                                        
Dhr. M. Heere voorzi er RvT
Mw. P. Huisjes Secretaris RvT
Mw. L. van Veen Vice-voorzi er RvT

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
Het toezicht is gericht op de mate waarin dagelijkse leiding, zijnde de directeur-bestuurder, in staat is om 
strategie te bepalen en op grond daarvan tot beleidsvorming te komen. Het toezicht richt zich tevens op de 
uitvoering van het beleid en de wijze waarop de dagelijkse leiding omgaat met de belanghebbenden van de 
s ch ng. De toezichthouders van de s ch ng fungeren voor de dagelijkse leiding als klankbord door gevraagd 
en ongevraagd advies te geven. 

Vergaderingen 
Gedurende het jaar hebben er een 8-tal RvT vergaderingen plaatsgevonden ten behoeve van de 
toezichthoudende taak. Belangrijk hierin is dat we opnieuw het management statuut bekeken hebben. Staat op
papier hoe wij het doen? Of doen we het anders en moeten we het papier aanpassen? Begin januari zijn de 
voorzi er van de RvT en de directeur-bestuurder naar de Notaris geweest om de nieuwe afspraken notarieel 
vast te leggen. Er is in 2016 en 2017 naar toe gewerkt om een andere construc e te formuleren, waarin 
iedereen tot zijn recht komt in de huidige s ch ng. 
Mevr. Bolink, directeur-bestuurder, func oneert  sinds januari 2018 als bestuurder. 
Ze hee  in 2018 aangegeven haar werkzaamheden over te willen dragen aan een opvolger. De Raad van 
Toezicht hee  daarom een adverten e opgesteld en is er in geslaagd een goede opvolger te vinden. Daarmee 
wordt de con nuïteit van de school gewaarborgd. De opvolger zal de ingeslagen weg van de school verder 
vorm geven en uitbouwen.  

Voorts wordt er binnen de Raad van Toezicht uitvoerig s l gestaan bij macro-economische effecten en de 
gevolgen daarvan op micro niveau. Dit betekent dat schoolplan, tussen jdse cijfers, schoolontwikkelingen, 
veiligheid, maar ook de zorg over het lerarentekort nadrukkelijk worden besproken. 

Evalua e 
Over het jaar 2018 kan worden geconcludeerd dat de gekozen weg doorgang vindt en verder uitgebouwd kan 
gaan worden door de nieuwe directeur-bestuurder.
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3.6. Omgeving 
3.6.1. Horizontale verantwoording

De school is als jenaplanschool door ouders opgezet. In het begin was er veel weerstand tegen 
vernieuwingsonderwijs. Ouders die belangstelling hadden voor deze school, werd het door anderen afgeraden. 
Het hee  de ouders 6 jaren gekost om de school voor elkaar te krijgen. Ondanks tegenwerking is de school 
gestart in 1981 en uitgegroeid naar een school die op de kaart van Epe staat. 

De school wordt bezocht door kinderen uit de gehele gemeente Epe. Soms zelfs van daarbuiten. Het is een 
echte regioschool, niet gebonden aan een wijk.  De belangstelling is constant, gemiddeld hebben we 150-155 
kinderen aan het begin van het schooljaar op school. 

De meeste ouders helpen mee binnen de school. De ouderbetrokkenheid is groot. Ouders zijn van harte 
welkom in de school. Elke ochtend is er koffietafel tot 9.00 uur waar alle ouders aan deel kunnen nemen. Er zijn
veel ac viteiten waar ouders aan deel kunnen nemen en ook op de strategische posi es zi en ouders, De MR 
hee  van oudsher een slapende posi e gehad, het was een instrument voor het personeel om invloed binnen 
de school te kunnen uitoefenen, toen het nog een vereniging was. Nu hee  de MR de taak die het behoort te 
hebben. De voorzi er van de MR is bezig om de MR weer een daadkrach g instrument te laten zijn, ter 
ondersteuning van de school. 
De ouderraad hee  de oudervereniging als hoogste orgaan. Alle ouders zijn daar automa sch lid van en 
hebben daarmee ook stemrecht voor zaken en ac viteiten die de oudervereniging in zijn portefeuille hee . De 
ouderraad zorgt vooral voor het organiseren van alle bijzondere ac viteiten van de school. Denk aan 
lentefeest, avondvierdaagse, thema-avond open week, het regelen van de financiën van de vrijwillige 
ouderbijdrage. Een keer per jaar is de ALV, waarvoor alle ouders uitgenodigd worden om daarbij aanwezig te 
zijn. 

Wekelijks hebben we een informa ebulle n, waarin alle stamgroepleiders, directeur-bestuurder en de Kiddo’s 
( peuters en BSO) vertellen wat ze gedaan hebben en welke ac viteiten gaan gebeuren. Veelal staan ook de 
doelen van de leerstof genoemd, zodat ouders op de hoogte zijn van waar de kinderen mee bezig zijn. Het 
bulle n is het belangrijkste informa eorgaan. 

School is al jd open, vanaf 8 uur ’s morgens, tot zo ongeveer 18.00 uur.  Voor en na school jd komen ouders 
de school binnen, tot in de groepen. Onder school jd zijn ouders welkom in de groep, wanneer ze een afspraak
met de stamgroepleider hebben gemaakt. 

Wanneer ouders vragen hebben over hun kind, kunnen ze daarvoor terecht bij de stamgroepleider. Wanneer 
er daarna nog vragen blijven over hun kind, kunnen ouders in gesprek gaan met de intern begeleider. Soms is 
het nodig dat de directeur-bestuurder vanuit haar posi e mede deelneemt aan de gesprekken. 

In de Gemeente Epe is er goede samenwerking tussen de verschillende besturen. Dat is de laatste jaren 
ontstaan vanuit de krimpsitua e. De krimp zorgde voor terugloop van het kinderaantal op verschillende 
scholen, waardoor de behoe e aan samenwerken groter werd, om scholen te laten voortbestaan in Epe.
Er is geen krimp meer, maar de samenwerking gaat door, om tot een goede verdeling in de Gemeente Epe te 
komen, zonder te moeten denken vanuit concurren eposi e. We gunnen elkaar het bestaansrecht en we zijn 
blij met het diverse aanbod van de Gemeente Epe. Ook de verbinding naar de RSG, de enige VO-school in Epe 
wordt daarmee versterkt. Om een zachte overgang te kunnen bieden, wordt er gezamenlijk gesproken over 
PO-VO ac viteiten, voor kinderen in de bovenbouw. 

Het contact met de directe buren is goed. In 2018 zijn de buren uitgenodigd voor een koffieochtend met 
rondleiding. Daar hebben veel mensen gebruik van gemaakt. Soms woonden ze al 20 jaar naast de school, 
zonder er ooit binnen zijn geweest. Dit contact was voor de buurt een aanleiding om in de zomervakan e een 
BBQ met fietstocht te organiseren, met school als plaats van ac e. 

3.6.2. Klachtenbeleid
Voor het Klachtenrecht zijn wij aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Bijzonder Onderwijs. 
Onze vertrouwenspersoon is mw. Horst, woonach g te Epe. 
Er zijn in 2018 geen klachten binnen gekomen.

13



4. Risicomanagement

4.1. Inleiding
Om te weten waar de voornaamste risico’s en onzekerheden zijn, worden de volgende vijf aandachtsgebieden 
beschreven: 

1. Strategie
2.1. Zichtbaar blijven maken waar wij voor staan, zodat ouders ons weten te vinden. Door de loca e 

waar de school staat is niet iedereen op de hoogte van ons bestaan. Het vraagt constante ac e 
om naar buiten gericht te werken. 

2.2. Zorg om het vinden van bekwaam personeel, dat bewust kiest voor jenaplanonderwijs. Tot nu toe 
hebben we nog steeds keuze bij elke vacature. 

2. Opera onele ac viteiten
2.3. De kwaliteit van ons onderwijs zal al jd aandachtspunt blijven binnen de school. Door minder 

gebruik te maken van vaste methodes, blij  de kwaliteit een doorlopend aandachtspunt wat 
constante zorg nodig hee . 

2.4. Zaken als inspec erapporten en cohortonderzoeken dragen bij aan de beeldvorming van de 
school. Van oudsher zijn we een geiten-wollen-sokkenschool. Dat imago is wel aan het 
veranderen naar Mensenschool. Dat willen we ook zijn. 

3. Financiële risico’s
3.1. De financiering door de overheid kan door wisseling een risico vormen voor de school. 
3.2. De verplich ng om mensen aan te nemen na een invalperiode.
3.3. Langdurig ziekteverzuim
3.4. Wisselende kinderaantallen wat betre  forma e. 

4. Financiële verslaggeving
4.1. Door de kleine s ch ng voorzien we daarin geen problemen.

5. Wet- en regelgeving
5.1. We hebben verzekeringen afgesloten om eventuele aansprakelijkheid op de persoon af te kopen. 

4.2. Risicoprofiel 
- Lang ziekteverzuim van personeel is een afgedekt risico. Na 3 maanden ziekteverzuim betaalt het 

Risicofonds de kosten van de werknemer.
- Het vinden van goed personeel kan in de toekomst een probleem worden. We zorgen voor een 

mooie, goed werkende jenaplanschool, waardoor we aantrekkelijk zijn op de markt van de 
schaarste.

- In een krimpregio kan een tekort aan kinderen ontstaan. Om een teveel aan personeel in dienst te
hebben, is het nodig om voor een flexibele schil te zorgen. Mede te meer omdat we een 1-
pi erschool zijn. Doorschuiven van personeel is geen op e. 

- Het hebben van veel zorgkinderen die doorverwezen zouden moeten worden, zou een groot 
financieel probleem kunnen zijn voor een 1-pi er. Binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe, is 
daarom een solidariteitsregeling in het leven geroepen voor 1-pi ers die daar een beroep op 
kunnen doen. 

- Ontslagsitua es met een financiële regeling kan kostbaar zijn. Zorgvuldig handelen van de 
directeur-bestuurder is daarom noodzakelijk. 

- Verkeerde AVG uitvoering van het-beleid kan ook een financieel risico vormen. Goed beleid met 
werkzame instrumenten en privacy func onarissen, kunnen ons behoeden voor grote risico’s.

- Financieel hebben we een buffer om mogelijke tegenslagen op te kunnen vangen. 

4.3. Interne risicobeheersings- en controlesysteem
In deze paragraaf wordt de aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 
nader beschreven. Het bestuur is verantwoordelijk voor het interne risicobeheersing- en controlesysteem van 
de s ch ng en voor de beoordeling van de effec viteit van dit systeem. 
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- Toezichthouders
Enkele keren per jaar legt de directeur-bestuurder verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De 
RvT fungeert hierbij als toezichthouder op de dagelijkse leiding (directeur-bestuurder). De basis voor 
de verantwoording is de managementrapportage; waarbij begro ng, realisa e en prognose 
uitgewerkt zijn in een analyse en ac epunten. Daarnaast wordt er integraal toezicht gehouden op Cito 
resultaten, ziekteverzuim en ziektefrequen e, kinderaantallen, aantal peuters, ac es onderhoud en 
schoolomgeving en naleving wet en regelgeving. 

- Statuten
In de statuten van de s ch ng zijn de bevoegdheden van de directeur-bestuurder en de raad van 
toezicht vastgelegd. Ook is hierin de Code Goed Onderwijs Goed Bestuur nader uitgewerkt.

- Volmachten en procura e
De directeur-bestuurder is bevoegd om binnen de goedgekeurde begro ng opdrachten te verstrekken
en hij is bevoegd om zelfstandig uitgaven te accorderen tot een bedrag van € 10.000. Daarboven 
tekent de voorzi er van de RvT mee. Het administra ekantoor Onderwijsbureau Meppel hee  een 
volmacht om, middels een proces met func escheiding, betalingen voor de s ch ng uit te voeren.

- Schoolplan 2015-2019
Het schoolplan dient als basis voor het te voeren beleid. Hierin wordt het volgende uiteengezet: 

o Speerpunten van de overheid
o Typering van de school
o Kwaliteit van het onderwijs
o Kwaliteitszorg
o Stand van zaken
o Beleidsmatrix

- Forma eplan
Het  forma eplan wordt opgesteld o.b.v. van de begro ng. De (meerjarige) begro ng dient hierbij als 
uitgangspunt. Het sluit aan bij de te verwachten ontwikkeling van de leerlingenaantallen. 

- Gedragsregels
Er zijn gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels beva en onder meer de zogenoemde 
klokkenluidersregeling. Deze regeling stelt medewerkers en ouders in de gelegenheid (eventuele 
vermeende) onregelma gheden binnen de school of s ch ng te melden bij de vertrouwenspersoon.

- Rapportages
Enkele malen in het jaar wordt er een managementrapportage opgesteld. In deze rapportage zijn de 
financiële- en personele cijfers tot de desbetreffende periode opgenomen en nader toegelicht. 
Bovendien wordt hierin de prognose voor het gehele kalenderjaar opgenomen inclusief toelich ng. 
Deze wordt door het bestuur gebruikt om te kunnen sturen binnen de organisa e.

- Managemen nforma esysteem
Voor de financiële aspecten van een school wordt gebruik gemaakt van een 
managemen nforma esysteem. De directeur kan op deze wijze zijn financiële huishouding monitoren 
en op basis daarvan bijsturen. Middels het managemen nforma esysteem hee  zowel de directeur-
bestuurder als de RvT een actueel inzicht van de financiële situa e beschikbaar. 
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5. Bedrijfsvoering

5.1. Inleiding
De begro ng is gerealiseerd zoals gepland. Wanneer er afwijkingen te voorzien waren, is de directeur 
bestuurder in overleg gegaan met de Raad van Toezicht om instemming te krijgen voor de te nemen 
beslissingen. Door het 1-pi er zijn, kunnen beslissingen snel genomen worden en de situa e kan worden 
aangepast. Zo is er extra ondersteuning ingehuurd om de organisa e beter te laten lopen. Er is een bredere 
werkbasis gecreëerd, zodat de schakels samen de school dragen. 

5.2. Bedrijfsvoering 
Het Onderwijsbureau Meppel draagt een groot gedeelte van het administra eve reilen en zeilen van de school.
We hebben een breed pakket ondersteuning ingekocht, zodat we deskundige ondersteuning krijgen en de 
directeur-bestuurder daardoor terug kan vallen op de deskundigheid van het bureau wat betre  personeel, 
financiën, wet- en regelgeving , materiele zaken en informa evoorziening. 

Binnen de school is een administra ef medewerkster aanwezig voor de dagelijkse schoolgebonden zaken. Zij 
fungeert als het spin in de web. Wanneer zij ondersteuning nodig hee , kan ze terugvallen op onderwijsbureau 
Meppel.

5.2.1. ICT
De inrich ng van de ICT is vormgegeven door een samenwerkingsverband met de VO-school, de RSG. Het 
hoofd van de IT draagt tevens zorg voor onze school. De RSG is opleidingsschool voor toekoms ge ICT-ers en 
stagiaires krijgen tevens een plaats op onze school voor onze ICT-problemen. We hebben een goedlopend 
samenwerkingsverband. 
Tevens hebben we een AVG beleid dat bijdraagt aan de privacy van de gegevens. We hebben twee 
func onarissen benoemd die op de werkvloer func oneren als waak “hond”. Het privacy beleid is doorgevoerd 
in onze informa evoorziening over de kinderen.

5.2.2. Kwaliteitszorg
De kwaliteitszorg ligt bij de directeur-bestuurder. Dat is een aandachtspunt geworden, het huidige 
kwaliteitsbeleid is niet voldoende. Samen met de Jenapleinschool in Zwolle, worden we daarin begeleid door 
de PO-raad. Wanneer het systeem draait, zal de directeur-bestuurder daarin leidend zijn, samen met de intern 
begeleider van de school. Door heldere doelen te stellen, kan er cyclisch geëvalueerd en bijgesteld worden. 

5.2.3. Treasury
Het treasurybeleid is conform het financieel beleidsplan van de s ch ng uitgevoerd. Het beleid is conform het 
voorschri  beleggen en belenen van het ministerie. De uitgangspunten van het treasurybeleid zijn het niet 
mogen aangaan van risicovolle beleggingen en het creëren van voldoende func escheiding bij het aangaan van 
grote transac es. 

De spaargelden waren in 2011 uiteengezet op een depositorekening. Er is 2012 besloten om geen gebruik meer
te maken van de depositorekening. De liquiditeitsposi e op het deposito is daarom in 2012 overgeheveld naar 
de lopende rekening. Om die reden is er in 2018 geen sprake van rentebaten

5.3. Onderwijspresta es en onderwijskundige zaken
In 2018 hebben we de IEP-toets afgenomen bij onze kinderen. We hadden in 2018 een gemiddelde score van 
79. Ook voor 2019 hebben we opnieuw voor IEP gekozen.

Tevens hebben we onderwijskundige ontwikkelingen afgesproken om samen aan te pakken. 

Projectwerk 
Om de kwaliteit te borgen van projectwerk, zijn er twee mensen aangesteld als kartrekgroepje projectwerk. Zij 
gaan vooraf aan het werk om informa e op te halen voor het team om er vervolgens mee aan het werk te 
kunnen jdens een teambijeenkomst en een bouwoverleg.
Als leidraad worden de kerndoelen en de woordwebben van de SLO-mappen gebruikt. 

16



De mediatheek hee  rijk materiaal beschikbaar, kinderen leren omgaan met het zoeken van informa e, o.a. 
door te werken in de mediatheek en gebruik te maken van collec es die in samenwerking met de bibliotheek 
beschikbaar zijn. 
Overzicht van een gevarieerd aanbod aan spelac viteiten (4-8 jarigen) en onderzoeksac viteiten (8-12 jarigen) 
is geformuleerd per projectperiode en zorgt voor verbreding en verdieping van het thema.
In de onderbouw is er een thema-hoek, in de bovenbouw wordt gewerkt met onderzoeksvragen waar kinderen
mbv taakwijzers aan werken. Onderzoeksvragen zijn zichtbaar aan de vragenwand
In elke groep is een thematafel/themawand, zijn er thema sche boeken aanwezig en is zichtbaar dat deze door
de stamgroepleider en de kinderen wordt gebruikt.

Keuzewerk
In de midden- en bovenbouw is een coördinator verantwoordelijk voor de planning en zij werken samen aan 
een gezamenlijk aanbod.
De keuzewerk-coördinator werkt samen met de kinderen en realiseert een aanbod wat rekening houdt met 
interesse en doelen.
De coördinatoren formuleren plan van aanpak keuzewerk. Incidenteel wordt er bouw doorbrekend gewerkt, op
langere termijn gaat dit steeds vaker plaats vinden.
Uitvoering programma vindt plaats door stamgroepleiders én externen die hun exper se inze en, zodat het 
aanbod breed, interdisciplinair en inspirerend is. Keuzewerk hee  nu gestalte gekregen in de hele school. Eerst 
was het een ac viteit alleen voor de bovenbouw, later zijn ook de andere bouwen ermee aan het werk gegaan.
Het is een geslaagde ac viteit voor de kinderen. 

Blokperiode
Het werken in de blokperiode staat centraal binnen de groepen en de observa es van de groepen. Daarbinnen 
wordt gewerkt aan de verbetering van: instruc e en feedback
Een instruc emodel taal  voor driejarige stamgroepen is ontwikkeld een doorgaande lijn is zichtbaar. 

Dat’s andere taal
De taalcoördinator draagt zorg voor de uitvoering van het plan met de aanpak taal, d.m.v. overleg per bouw, 
gedifferen eerde begeleiding aan stamgroepleiders.  

Spelling
Differen a e binnen spelling is in de lessen zichtbaar in de groepen. 
Tussen jds besteedt de stamgroepleider in diverse spel- en werkvormen aandacht aan de spelling en 
spellingscategorieën. 
De kinderen weten welke categorieën behandeld worden, omdat ze in hun rappor olio staan én omdat ze per 
periode zijn opgehangen in de stamgroep. 

Rekenen
Met behulp van de methode Rekenrijk en de hierin geformuleerde doelen wordt het rekenonderwijs gepland 
en geëvalueerd. Per bouw is dit met elkaar afgestemd. De CITO-toetsen zijn een check, naast de 
methodegebonden toetsen, zodat het jdig signaleren een boost krijgt. Naast Rekenrijk wordt er gewerkt met 
“Met sprongen vooruit” voor een uitdagende rekenomgeving.

Aanvankelijk technisch lezen
Om het aanvankelijk leesonderwijs te verbeteren, is er gekozen voor natuurlijk leren lezen met materialen, 
zodat kinderen op eigen niveau kunnen lezen. Daarnaast is tutorlezen geïntroduceerd om meer leeskilometers 
te maken en daardoor het lezen te bevorderen.  
 
Vakbekwaamheidsdossier
In 2017-2018 zijn we hiermee gestart. Enkele collega’s hebben dit opgepakt. In 2018-2019 is iedereen verplicht 
een VBD in te richten. Men  kan naast het dossier een verzamelpor olio inrichten. Input hiervoor wordt jdens 
eerste studiedagen gegeven. Het vakbekwaamheidsdossier hee  de plaats ingenomen van de verplichte 
registra e in het lerarenregister. 
Het vakbekwaamheidsdossier wordt besproken jdens het voortgangsgesprek.
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KiVa
KiVa is een onderdeel van de school geworden. Het KiVa-team wordt opnieuw geformeerd vanwege de 
wisseling van collega’s die het afgelopen jaar hee  plaats gevonden. Dat betekent nieuwe mensen die 
geschoold gaan worden. Naast de preven eve lessen, wordt ook de klassenvergadering geactualiseerd.
Door KiVa goed in te ze en, ga je preven ef te werk, door jdige signalering met juiste vervolgac es
Tijdens teamoverleg is  het thema: ‘die veilige school, dat zijn wij’ een vast agendapunt.
Tijdens groepsbespreking  met de stamgroepleider en de intern begeleider, worden de rapporten van de KiVa 
monitoring besproken. 
De steungroepaanpak , de cura eve benadering bij sociaal emo onele problemen,  komt een paar keer  per 
jaar voor. In de kinderraad en jdens teamvergaderingen worden KiVa ontwikkelingen gedeeld en is de 
verslaglegging is aanwezig. 
Ouders zijn betrokken op dit thema omdat er aandacht voor is middels het bulle n

5.4. Duurzaamheid 
Als school willen we in de wereld staan. Voor ons onderwijsinhoud betekent dat duurzaamheid een item is dat 
elke dag terugkomt. Handelend gedurende de hele dag: afvalscheiden, deuren dicht doen, zo weinig mogelijk 
plas c gebruiken, de dopper voor het drinken van de kinderen, buiten papier e.d. prikken, het sparen van de 
plas c doppen voor een goed doel, de verlich ng uit… Het is iets wat we voorleven en uitdragen.
Binnen de lessen wordt er voortdurend een link gelegd met de informa e die beschikbaar is over 
duurzaamheid, veranderingen in de wereld, hoe zorg je voor je medemens. Ook door KiVa dat de groep 
centraal stelt, komen allerlei vormen van duurzaam samen leven ter sprake. Zo ook de werking van groepsdruk.
Wat doet groepsdruk met je? Hoe kun je het omvormen tot iets posi efs?
In de bovenbouwgroepen komen deskundigen de groep binnen, zoals Bureau Halt, De week van het geld, 
Amnesty Interna onal, die allemaal bijdragen aan een betere wereld. Ons personeelsbeleid is ook eentje van 
zorg voor elkaar. Door goed voor het personeel te zijn voelt men zich verbonden met school en zal het 
personeel ook goed voor de school/kinderen/ouders zijn. 
Ook neme wij geen geld of goederen aan in ruil voor een bepaalde presta e. Wanneer mensen ons iets willen 
geven, dan maken we dat openbaar en zichtbaar. 

Het gebouw komt uit 1981. De afgelopen jaren is er veel gedaan aan de energiebesparing in het gebouw:
Overal dubbelglas, bewegingsmelders elektriciteit, nieuwe zuiniger verwarmingsketel, schilderwerk op 
waterbasis, zware waterkokers de deur uit, bewust inkopen toiletpapier, kopieerpapier, e.d. 
Zoveel mogelijk doen wij mee aan de mantelcontracten van Onderwijs Bureau Meppel. 

De directeur-bestuurder beheert de  aan de school toegekende financiële middelen. Dit gebeurt binnen de 
door de Raad van Toezicht goedgekeurde begro ng en in overeenstemming met het vastgestelde beleid. 
Hierover legt zij regelma g verantwoording af aan de raad van toezicht
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6. Toekoms ge ontwikkelingen

6.1. Inleiding 
Binnen de school is er de afgelopen jaren gewerkt met het schoolplan 2013-2019.
Op dit moment zijn de eerste teambespreking over het schoolplan voor de komende jaren. Per 1 april 2019 is 
er een directeur-bestuurderswisseling. De nieuwe directeur-bestuurder gaat zijn eigen schoolplan schrijven, om
daardoor zelf sturing te kunnen geven aan het beleid voor de komende jaren. Er is bewust gekozen om het niet 
bij de huidige directeur-bestuurder te leggen.

De huidige directeur bestuurder zorgt voor een goede overdracht en con nuïteit naar de opvolger en voorkomt
de zogenaamde lijken in de kast. 
Daarom worden de volgende punten wel besproken, maar nog niet op een SMART en in een PDCA-cyclus 
gericht format. 

visie De visie op goed onderwijs wordt aangescherpt door de doorontwikkeling van ons 
kwaliteitsontwikkeling, uitgaande van onze kernwaarden: jenaplanonderwijs. De balans 
wordt gezocht tussen dat wat moet en dat wat school belangrijk vindt. 

doelstellingen Goed jenaplanonderwijs volgens de uitgangspunten geformuleerd door de NJPV.
Goede opbrengsten passend bij de popula e van de school.
Een fijne school voor iedereen, met het kind als uitgangspunt, passend in de wereld met 
een haalbare aanslui ng op dat wat na de basisschool komt. 

beleid De beleidsstukken worden aangepast aan dat wat de school wil. Bo um up beleid, soms 
vanuit de overheid Top Down gericht, maar in evenwicht met elkaar. Een jenaplanschool 
staat bekend om zijn kri sche houding. 

Programma’s Verder uitbouwen van de bestaande programma’s, zoveel mogelijk gekoppeld aan het 
werkelijk leven en daardoor betekenisvol. De samenhang is meer dan de som der delen. 

Ac viteiten Een jenaplanschool is een school met bruisende ac viteiten. Geen dag is hetzelfde, het is 
een organische organisa e. 

6.2. Terug- en vooruitkijken, financieel en niet financieel

6.2.1. Huisves ng
Om het schoolgebouw goed te houden, is er veel geld gestoken in dagelijks onderhoud. We willen een 
boeiende school zijn, dan moet het er ook boeiend uitzien. Dat betekent niet dat alles duur en nieuw moet zijn,
ook hierin kun je duurzaam zijn. Wat tweede hands kan, hoe  niet nieuw. Wel moet het er goed uitzien. 
Veel lokalen zijn daarom opgeknapt: 
Poema’s: alles is geschilderd en er zijn nieuwe items gekocht bij Ikea om de groep er beter uit te laten zien, 
waardoor het ook beter werken is. Er is een vaste kring gekomen in de groep en handige kastjes om spullen te 
ordenen, opbergbak voor bij de garderobe
Coolstars: ook in deze groep is geschilderd en zijn er nieuwe gordijnen gekomen. 
Bee Happy: de nieuwe groep, hee  ook opnieuw ingericht. Tevens hebben ze een mooie kast via Marktplaats 
gekocht. 
Wolkenwoud: alles is geschilderd, nieuwe kastenwand, vaste kring, nieuwe rolgordijnen
Sterrenhemel: hee  besloten de renova e van het lokaal uit te stellen naar eind 2019, wanneer de 
personeelswissel hee  plaatsgevonden. Een van de collega’s gaat dan met pensioen. 
Boomhut: had bij de start al de nodige renova e toegepast en dat is afgelopen jaar verder uitgebouwd met 
bankjes, opbergbak bij de garderobe, kastje voor in de boekenhoek
De toverhoed: hee  de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de groepen, dat was daardoor afgelopen jaar 
minder aan de orde. 

Door de start van Bee Happy kwam er een interne verhuizing op gang met de verhuizing van de teamkamer, de 
intern begeleider, de conciërge en de directeur-bestuurder. De nieuwe ruimtes zijn allemaal geschilderd. Door 
de verhuizing van een lokaal naar een kleinere ruimte, was de teamtafel te groot. Deze tafel is vervangen door 
een kleinere tafel die van Marktplaats gehaald is. Voor de teamkamer zijn ook 3 kantoorkasten met 
schuifdeuren gekocht om iets minder open kasten te hebben. Dat oogt minder rommelig. 
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Ook in de hal zijn aanpassingen verricht:
Zo is er voor Bee Happy een nieuwe garderobe gemaakt. In de keuken stonden twee koelkasten: 1 voor 
dagelijks gebruik en 1 voor de eindviering. Die laatste hebben we weggedaan. Als er een eindviering is, zal er 
een koelkast extra gehuurd moeten worden. 
De andere koelkast sloot slecht, die is vervangen door een RVS koelkast, passend bij de rest van de keuken. De 
oude pannen zijn weg gedaan. Er wordt zoveel gekookt dat pannen soms vervangen moeten worden, willen ze 
nog gezond koken. 
Om de nieuwe pannen en andere spullen een goede plek te bieden, is er een servieskast aangescha  via 
Marktplaats. Op deze manier is er veel beter op te ruimen in de keuken. Ook in de hal is er verder geschilderd 
om het fris te maken. 

Voor 2019 staat het schilderen van de hal bij De Toverhoed op het programma. Daar oogt alles nog donker en 
grauw. Door een frisse kleur op de wanden zal het er veel beter uitzien.

Op basis van de RI&T zijn alle bedradingen gecontroleerd door Aalberts en zijn er nieuwe leidingen aangelegd 
voor extra stopcontacten. Je merkt dat het een schoolgebouw is waar in de jaren ’80 nog niet zoveel behoe e 
was aan de hoeveelheid elektriciteit die we nu wel nodig hebben. Door de 3 uitbouwen die na 1980 hebben 
plaatsgevonden, is er steeds meer een beroep gedaan op de beschikbare elektra. Toch was het niet voldoende.
Afgelopen jaar hebben we een extra groep geplaatst in de keuken, omdat met veel ac viteiten regelma g de 
stoppen doorsloegen en alles s lviel. Het meest problema sche was het voor de server, want die moest elke 
keer gereset worden. Het had ook effect op de internetaanslui ng. Soms zaten we dagen zonder internet. Om 
die reden is de server verhuisd naar de RSG-NOV. De RSG-NOV is tevens de beheerder van onze ICT-
ac viteiten. Door mee te li en op hun kennis en vaardigheden, bespaart ons dat enorm veel geld en 
menskracht. 

De geluidsinstalla e op zolder is door een ouder opnieuw ingedeeld en bekabeld, dat er door de kinderen mee 
te werken is. De bediening is in handen van BB-kinderen jdens de weekslui ng. Toch blij  het bedienen een 
aandachtspunt: hebben de microfoons opgeladen ba erijen? Werkt de koppeling met de beamer? Is de juiste 
laptop gebruikt? 

In de speelzaal zijn er na de controle aanpassingen gedaan aan het systeem van de ringen. Er moest een extra 
veiligheidsklem geplaats worden. Helaas zijn deze aanpassingen al jd erg prijzig.

AJAX hee  de controle uitgevoerd over de brandblusinstalla es en de daarbij behorende lichtmelders. We 
hadden geen vragen of problemen. Na de controle ontving de school een offerte voor aanpassingen ter hoogte 
van ruim € 10.000 voor het vervangen van bordjes ( die niet verplicht zijn) en accu’s die het nog doen, maar wel
op lee ijd zijn. Daar is school niet mee akkoord gegaan. Hierover is contact opgenomen met Onderwijs Bureau 
Meppel. AJAX valt onder een mantelcontract van Onderwijsbureau Meppel. Het bureau hee  meerdere 
klachten ontvangen over AJAX en zij zijn ( na herhaaldelijke gesprekken met AJAX) bezig met een ander 
contract. Dit zal in 2019 opnieuw opgepakt moeten worden.

Daarnaast is er de eerder genoemde nieuwe ketel en zijn er 3 dakkoepels voor frisse lucht geplaatst. 

6.2.2. Het buitenterrein

Het afgelopen jaar zijn er 2 tuinzaterdagen geweest, waarop ouders samen met de vrijwillige oud-ouder die 
coördinator van het buitengebied is en de directeur-bestuurder aan het werk zijn geweest. We maken graag 
gebruik van het netwerk van ouders en een van de ouders hee  de beschikking over en kraan om zand te 
vervoeren en op de goede plaats neer te leggen. Zo hebben we tegen een lage kostprijs al ons zandbakzand en 
valgrond kunnen vernieuwen. Tevens zijn de hagen bijgewerkt, is de Tipi opnieuw ingevlochten en zijn er 
repara es uitgevoerd aan houtwerk en afze ngen. 
In de pa o is er een moestuin gemaakt voor de kleuters. Deze moestuin wordt in 2019 verder uitgebreid. 

Om buiten ook in te kunnen ze en voor het onderwijs, zijn er twee picknicktafels op maat gemaakt voor op het
plein. Een staat er in de pa o, de ander staat op het zijplein bij de Wadi. Die hee  nog niet zijn uiteindelijke 
werkplaats gevonden. 
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Wat nog een wens is voor 2019: 
- nieuwe tafels in de hal. Liefst houten tafels met losse banken, zodat ze ook kunnen func oneren als 

zitplaats voor de weekslui ng.
- Aanpassing grote garderobe: verplaatsen naar laatste toiletblok, zodat de garderobe vrij gemaakt kan 

worden als extra werkplek voor de kinderen. Zij zi en nu tegen de radiatoren gedrukt en in het te 
kleine halletje. Liefst ook met ronde ramen in de wand als verrekijker glazen naar buiten.

- Verplaatsing kleiketel naar het stookhok. Daar is ook krachtstroom voor de over aanwezig. De oude 
kleiketel hee  daar eerder gestaan. 

- Aanpassing voorkant school. Meer uitstraling, schilderwerk vervangen door iets meer aansprekends. 

6.2.3. ICT
Per groep zijn er 4 à 5 vaste computers, 4 laptops en 4 I-Pads beschikbaar. Dat betekent dat er in de prak jk 
voor 2 kinderen al jd 1 device beschikbaar is. Het afgelopen jaar is er veel vervangen. Tevens zijn er mini-IPads 
aangescha . Veelal tweedehands spullen die refurbished zijn. De ICT blij  in ontwikkeling. Nu gebruiken de 
kinderen veel Apps op gebied van taal, rekenen, schrijven. De vraag blij  in hoeverre de papieren methode van 
rekenen, overgenomen moet worden door een digitale methode. 
Het voordeel van onze manier van werken is dat het niet-klassikaal kan, omdat het digibord niet het centrale 
instruc e item is in de groep. Het is ondersteunend bij onze manier van werken. De andere kant is dat een 
methode interac ef kan zijn jdens gebruik en daardoor beter op de hoogte is van de vorderingen van een kind
t.o.v. de stamgroepleider. We zijn al ingehaald door de ICT. Licen es e.d. zijn erg prijzig voor een school. Wij 
besteden rela ef minder geld aan ICT en meer een daadwerkelijke ac viteiten door er op uit te gaan. Het leven
te beleven als groep. Meer ICT= Hogere kosten. 

6.2.4. Kinderen
De afgelopen jaren zijn we constant gebleven qua leerlingenaantal. We hadden veelal zij-instromers in de 
midden- en bovenbouw. Door ons zorgvuldig aannamebeleid met als uitgangspunt: kunnen we blijven 
waarmaken wat we beloven? Hebben we minder kinderen met veel extra zware zorg toegelaten in onze school.
We hebben al veel zorg in de groepen, het moet in balans blijven. 
In de onderbouw is een mooie instroom te zien van kleuters. Per jaar willen we ongeveer 21 kinderen binnen 
laten komen, om een goede doorstroming naar de MB te hebben. Daardoor blij  er ruimte voor zij-instroom 
ind e MB en BB. Op de website is ons aanname beleid te vinden. 

6.2.5. Personeel
In schooljaar 2018-2019 hebben we twee nieuwe mensen benoemd. Een voor de onderbouw en een voor de 
bovenbouw. In de bovenbouw ontstond een nieuwe groep.
Helaas hee  dit teamlid na twee maanden besloten terug te gaan naar het MBO-onderwijs waar ze vandaan 
kwam. We hebben een nieuw teamlid aan kunnen nemen voor de groep.
Ook bij ons is het lerarentekort heel erg voelbaar. Met name voor inval. Mochten we al eens iemand vinden, 
dan is zo’n persoon door de WWZ-regeling beperkt inzetbaar. Een invalster benoemen, betekent dat iemand bij
ons in vaste dienst komt voor minimaal 8 uren. Die ruimte hebben we niet in de forma e. Door met kleine 
groepen te werken, kunnen we er in het uiterste geval voor kiezen om de groep op te splitsen. 
Het afgelopen jaar is er ook vervangen door een onderwijsassistent, de intern begeleider en de directeur 
bestuurder. Daarnaast hebben we twee ouders met een onderwijsbevoegdheid die geen vaste aanstelling 
willen. 
Op een vacature reageren gemiddeld zo’10 à 20 mensen, a ankelijk van het moment van plaatsing. We 
hebben nog steeds keuze. 

6.2.6. Onderwijskwaliteit
De onderwijskwaliteit is voldoende bevonden door inspec e jdens het bezoek in oktober 2018. We worden 
opnieuw opgenomen in het 4-jarenarrangement. Wel vindt de inspecteur dat de opbrengsten omhoog kunnen,
door meetbare doelen te stellen. Met de IEP toets scoorden we 79.  Elk jaar valt de score anders uit, a ankelijk
van de kinderen die in de groep zi en. Deze groep bestond uit veel zij-instromers. Daarnaast moeten we al jd 
kri sch blijven op ons handelen, om eruit te halen wat een kind in zich hee . 

De resultaten van de IEP-toets 2018:
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De doorstroming van onze kinderen naar het voortgezet onderwijs van de afgelopen jaren: 

VWO VWO/
HAVO

HAVO HAVO/
V-T

VMBO/VMBO-T/
VMBO -K

14/15 44 % X 31% X 25%

15/16 36 % X 16 % X 48 %

16/17 36% 9% 28% 13,5% 13,5%

17/18 31% 23% 4% 15% 28%

Om eruit te halen wat een kind in zich hee , willen we het stellen van doelen met het kwaliteitssysteem 
belangrijker maken. Dat is een ac epunt voor 2019. In september 2019 komt er een herziening van het 
systeem. Daar vraagt ook de inspecteur naar. We werken daar samen aan met de Jenapleinschool Zwolle, 
onder begeleiding van de PO-raad. De inspecteur was zeer te spreken over ons jenaplanconcept. Ze gaf aan dat
we meer naar buiten moeten laten zien waar we goed in zijn. Dat het best bijzonder is, want voor ons is het 
vaak heel normaal. 

 Van het NCO hebben we ook een cohortonderzoek ontvangen. In dat onderzoek kun je lezen hoe onze 
kinderen het doen in het vervolgonderwijs. En dat is echt goed te noemen. We scoren op alle face en op 
gemiddelde of boven gemiddelde en het meest opvallende is hoe goed de jongens het doen op het VO. Het zou
mooi zijn om te onderzoeken wat het effect is van jenaplanonderwijs op de schoolontwikkeling van jongens. 
Mijn aanname is dat ons onderwijs een beroep doet op het gehele kind, het kind centraal stelt en ook de 
verantwoordelijkheid laag legt bij kinderen met de vraag: wat heb je nodig om dit te kunnen leren? Daardoor 
kunnen de kinderen zelf meer sturing geven aan hun eigen ontwikkeling. Door het weekplan is het onderwijs 
ook minder strak en is er meer ruimte voor bewegen. Ik denk dat er daardoor ook meer voldaan wordt aan de 
behoe e vraag van jongens en aan alle kinderen die meer vrijheid nodig hebben. 

Beide documenten zijn als bijlage aan dit jaarverslag gekoppeld.
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6.3. Financiën

6.3.1. Leerlingaantallen

Teldatum Aantal leerlingen Perc. onderbouw Personele Bekos ging 
01-10-2010 171 35% Schooljaar 2011-2012
01-10-2011 163 33% Schooljaar 2012-2013
01-10-2012 148 32% Schooljaar 2013-2015
01-10-2013 137 36% Schooljaar 2015-2015
01-10-2014 134 37% Schooljaar 2015-2016
01-10-2015 144 45% Schooljaar 2016-2017
01-10-2016 154 48% Schooljaar 2017-2018
01-10-2017 155 47% Schooljaar 2018-2019
01-10-2018 153 48% Schooljaar 2019-2020
Prognose 01-10-2019 152 46% Schooljaar 2020-2021
Prognose 01-10-2020 149 47% Schooljaar 2021-2022
Prognose 01-10-2021 144 47% Schooljaar 2022-2023

De personele bekos ging vanuit het ministerie is gebaseerd op de teldatum per 1 oktober en geldt voor het 
daarop volgende schooljaar. De geprogno seerde leerlingenaantallen zoals hierboven zijn weergegeven zijn 
gebaseerd op verwachte leerlingenaantallen zoals is opgenomen in de meerjarige begro ng 2019. De huidige 
verwach ng is dat de leerlingaantallen de komende jaren rond de 155 leerlingen per jaar uitkomen.

6.3.2. Personeelsgegevens
Bij de s ch ng werkten in 2018 gemiddeld 19 personeelsleden in loondienst verdeeld over 11,25 e. Hiervan 
hee  8,42 e betrekking op onderwijzend personeel. Dit komt tot uitdrukking in de onderstaande tabel. Het 
onderwijsondersteunend personeel bestaat onder andere uit 0,60 e aan administra eve krachten, 0,50 e aan 
conciërges en 0,60 e aan schoonmaakpersoneel. 

Fte
DIR 0,72
OOP 2,11
OP 8,42
Totaal 11,25

De meeste personeelsleden in loondienst hebben een aanstelling voor onbepaalde jd. Het merendeel van de 
personeelsleden werkte par me, te weten 61% van het totale aantal e.

2014 2015 2016 2017 2018
Par me-factor (in % van aantal e’s) 60% 49% 60% 55% 61%
Personeel met aanstelling voor onbepaalde jd 90% 78% 94% 99% 94%

In de navolgende tabel en grafiek is aangegeven hoe het personeelsbestand is opgebouwd uitgaande van de 
lee ijdscategorieën. Het personeel bestaat voor een belangrijk deel uit de categorie 55 t/m 64 jaar (31%), 
gevolgd door 25 t/m 34 jaar (28%), 35 t/m 44 jaar (27%) en 45 t/m 54 jaar (14%). 

Lee ijdscategorie DIR OOP OP Totaal
 t/m 24

25 t/m 34 3,17 3,17
35 t/m 44 0,14 2,85 2,99
45 t/m 54 0,28 1,30 1,58

55+ 0,72 1,69 1,10 3,51
Totaal 0,72 2,11 8,42 11,25
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ARBO
Het ziekteverzuim bedroeg over het jaar 2018 gemiddeld 10,96%. Dit is fors hoger dan het ziekteverzuim in 
2017, door enkele langdurig zieken in 2018. 

In de onderstaande tabel is het ziekteverzuim van de aflopen vijf jaar weergegeven.

Jaar Ziekte %
2014 12,71%
2015 2,22%
2016 1,61%
2017 1,77%
2018 10,96%
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Er is in 2018 voornamelijk sprake geweest van langdurig ziekteverzuim onder het personeel in de 
lee ijdscategorie 55 t/m 64 jaar. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de onderstaande grafiek.

6.3.3. Vermogensposi e

De kengetallen die iets zeggen over de financiële posi e van de s ch ng zijn liquiditeit, solvabiliteit en 
weerstandsvermogen. 

2017 2018
Liquiditeit (current ra o) 4,46 3,57
Solvabiliteit 1 61,1% 52,6%
Weerstandsvermogen 16,5% 12,4%

De liquiditeitsra o gee  de verhouding van de vlo ende ac va en het kort vreemd vermogen weer. De norm is 
dat deze waarde minimaal 1,5 moet bedragen. Met een liquiditeitsra o van 3,57 is het totaal van de 
vorderingen en liquide middelen ruim voldoende om de kortlopende schulden te kunnen voldoen. 

De solvabiliteitsra o hee  de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. 
Groter of gelijk aan 25% wordt als goed aangemerkt. Met een solvabiliteitsra o van 52,6% is het eigen 
vermogen ruim voldoende om de organisa e in geval van opheffing in staat te stellen aan haar verplich ngen 
te voldoen. 

Het weerstandsvermogen gee  de verhouding aan van het eigen vermogen minus de materiële vaste ac va in 
rela e tot de totale baten. Een percentage tussen de 5% en de 20% wordt gezien als voldoende buffer. Met een
weerstandsvermogen van 12,4% voldoet de Vereniging aan de norm.

Gelet op bovenstaande kan gesteld worden dat de s ch ng er financieel gezien gezond voor staat en 
voldoende in staat is om in de toekomst financiële tegenvallers op te vangen.
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6.3.4. Financieel resultaat

Begro ng 
2018

Realisa e 2018 Verschil Realisa e 2017

3. Baten
3.1 Rijksbijdrage OCW € 800.370 € 892.110 € 91.740 € 794.335
3.2 Overige overheidsbijdragen € 0 € 250 € 250 € 2.726
3.5 Overige baten € 16.386 € 17.503 € 1.117 € 16.371
Totaal Baten € 816.756 € 909.863 € 93.107 € 813.431

4. Lasten
4.1 Personele lasten € 641.341 € 760.717 -€ 119.376 € 631.098
4.2 Afschrijvingslasten € 18.578 € 18.567 € 11 € 20.978
4.3 Huisves ngslasten € 57.700 € 62.909 -€ 5.209 € 60.305
4.4 Overige lasten € 83.950 € 94.836 -€ 10.886 € 95.740
Totaal Lasten € 801.569 € 937.029 -€ 135.460 € 808.121

5. Financiële baten en lasten
5.0 Financiële baten en lasten € 0 € 0 € 0 € 0
Totaal Financiële baten en lasten € 0 € 0 € 0 € 0

Resultaat € 15.187 -€ 27.166 -€ 42.352 € 5.310

Het exploita eresultaat over 2018 bedraagt -€ 27.166 nega ef. Dit is € 42.352 lager dan begroot en € 32.476 
lager dan voorgaand boekjaar. 

6.3.4.1. Baten
Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, is de s ch ng in belangrijke mate a ankelijk van de overheid (ministerie 
en gemeente). De opbrengsten bestaan grotendeels uit de rijksbijdragen van het OC en W (98%). Bij de 
inkomsten van de overheid speelt het aantal leerlingen een belangrijke rol. Doordat de inkomsten a ankelijk 
zijn van het aantal leerlingen en de kosten op korte termijn voor een groot deel niet te beïnvloeden zijn, is het 
belangrijk de ontwikkeling van het aantal leerlingen goed in de gaten te houden en hierop jdig te an ciperen 
in de forma e. 

De rijksbijdragen OC en W zijn voornamelijk a ankelijk van het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober. De 
vergoeding voor de materiële instandhouding wordt voor het kalenderjaar 2018 vastgesteld op het aantal 
leerlingen per 01-10-2017. De vergoedingen voor personeel en voor het budget voor personeelsbeleid worden 
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per schooljaar vastgesteld. Voor het schooljaar 2017-2018 geldt de telling van het aantal leerlingen per 01-10-
2016 en voor schooljaar 2018-2019 per 01-10-2017. 

Rijksbijdragen
De rijksbijdragen zijn €91.740 (11,5%) hoger uitgekomen ten opzichte van de begro ng en €97.775 (12,3%) 
hoger in vergelijking met 2017. De rijksbijdragen bestaan uit rijksvergoedingen OCW, niet geoormerkte 
subsidies en doorbetalingen vanuit het samenwerkingsverband.
De rijksvergoedingen OCW zijn hoger dan begroot en hoger dan voorgaand jaar door de toegekende 
werkdrukmiddelen en normaanpassingen van het ministerie in verband met salarisverhoging en een eenmalige
uitkering als gevolg van de nieuwe cao. Daarnaast is er groeibekos ging ontvangen. De groeibekos ging is in 
lijn met voorgaand jaar, maar deze baten waren voorzich gheidshalve niet begroot omdat ten jde van het 
opstellen van de begro ng niet duidelijk was of dit toegekend zou worden.
De niet geoormerkte subsidies hebben betrekking op rijksvergoeding presta ebox. In de beschikking 2018-
2019 is het bedrag per leerling voor de presta ebox verhoogd. 
De doorbetalingen vanuit het samenwerkingsverband zijn hoger uitgekomen dan begroot en hoger dan 
voorgaand jaar, door extra uitkeringen uit de reserve en door toegekende extra ondersteuningsbekos ging. Er 
staan extra salariskosten tegenover deze extra toegekende ondersteuningsmiddelen.

Overige overheidsbijdragen
De overige overheidsbijdragen waren niet begroot en bedragen €250 (2017: €2.726). Hier staan kosten 
tegenover.

Overige baten
De overige baten zijn in lijn met de begro ng en in lijn met 2017. 

6.3.4.2. Lasten
Uit onderstaande grafiek blijkt dat de kosten in belangrijke mate bestaan uit de personele lasten, voor 
ongeveer 81%. Andere belangrijke kosten zijn de huisves ngslasten met een aandeel van 7% en de overige 
lasten met een aandeel van 10%.

De personele lasten bestaan vooral uit salariskosten. Het aandeel van de salariskosten onderwijzend personeel 
bedraagt 66%. Dit is onder andere weergegeven in de navolgende grafiek. 
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De personele lasten zijn € 119.376 (18,6%) hoger uitgekomen dan hetgeen is begroot en € 129.619 (20,5%) 
hoger uitgekomen dan vorig jaar. De salariskosten komen hoger uit door hogere inzet (beze ngsverschil) en 
hogere salariskosten (prijsverschil). Er is extra forma e ingezet om een extra groep op te starten in schooljaar 
2018-2019. Tegenover de extra inzet staan bekos ging werkdrukmiddelen en groeibekos ging. Er zijn hogere 
salariskosten (prijsverschil) door de salarisverhoging en de eenmalige uitkering op basis van de nieuwe cao, hier
staan extra rijksbijdragen tegenover.
De kosten voor ziektevervanging zijn hoger uitgekomen dan begroot door langdurig zieken in 2018. Daarnaast 
zijn er meer kosten gemaakt voor nascholing.

De afschrijvingslasten bestaan, zoals uit de onderstaande grafiek blijkt, voor een groot deel uit afschrijvingen 
inventaris en apparatuur (81%). De afschrijvingslasten zijn in lijn met de begro ng en € 2.411 lager ten opzichte
van voorgaand boekjaar. In 2018 is ICT materiaal dat is gekocht in 2014 volledig afgeschreven. De ICT 
investering in 2018 hee  een lagere aankoopwaarde dan het afgeschreven ICT materiaal, waardoor de 
afschrijvingskosten lager uitkomen.

De huisves ngslasten bestaan voor een belangrijk deel uit dota es aan de onderhoudsvoorziening (44%). De 
huisves ngskosten zijn € 5.209 hoger dan begroot en € 2.603 hoger dan 2017. De energiekosten en de 
schoonmaakkosten zijn hoger uitgekomen. 
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De overige lasten hebben betrekking op kosten van administra e en beheer (47%), kosten van inventaris en 
apparatuur (6%), leermiddelen (18%) en overige lasten (29%). Dit komt tot uitdrukking in grafiek die hierna is 
weergegeven. 

De overige lasten bedragen € 94.836 en zijn € 10.886 hoger dan begroot. De kosten voor ICT licen es zijn hoger
dan begroot en er zijn extra kosten gemaakt voor de website. De kosten zijn in lijn met de realisa e van 2017. 
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6.4. Con nuïteit

6.4.1. Meerjarige kengetallen

In de onderstaande tabel worden personele kengetallen en leerlingenaantallen weergegeven. De kengetallen 
2018 betre  de gerealiseerde gemiddelde beze ng over kalenderjaar 2018 en het gerealiseerde 
leerlingenaantal op 01-10-2018. De gegevens die worden weergegeven vanaf kalenderjaar 2019 zijn 
geprogno seerde kengetallen zoals zijn opgenomen in de meerjarenbegro ng 2019.

Kengetal 2018 2019 2020 2021
Personele beze ng:
Direc e 0,72 0,60 0,60 0,60
Ondersteunend personeel 2,11 1,43 1,43 1,29
Overige medewerkers 8,42 8,11 7,43 7,43
Totaal 11,25 10,14 9,46 9,32

Leerlingaantallen 151 152 149 144

Bovenstaande meerjarige kengetallen zijn opgenomen conform de vastgestelde meerjarenbegro ng. Het 
werkelijke leerlingaantal is op 1 oktober 2018 uitgekomen op 153 leerlingen. Gezien de leerlingontwikkeling in 
de regio op de langere termijn en de belangstelling voor jenaplanonderwijs is de huidige verwach ng dat 
gemiddeld 155 leerlingen een realis sche inscha ng is. Wij merken dat er een flinke instroom is van 4-jarigen. 
Qua zij-instroom hanteren wij een zorgvuldig aannamebeleid. De BB-groepen zijn groot, met een groot aantal 
zorgkinderen van andere scholen. Het aannamebeleid is erop gericht te zorgen dat wij kunnen waarmaken wat 
wij beloven aan de ouders.
De personele beze ng is afgestemd op het verwachte leerlingaantal. Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt er met
1 groep minder gewerkt, zodat de forma e in balans is met het aantal leerlingen op de school. 
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6.4.2. Meerjarenbegro ng
Hieronder volgen de meerjarige balans en de meerjarenbegro ng. 

6.4.2.1. Meerjarige balans
Hieronder wordt de gerealiseerde balans 2018 weergegeven en de meerjarige balans volgens de inzichten 
ul mo 2018. 

Realisa e 
2018

Begro ng 
2019

Begro ng 
2020

Begro ng 
2021

Immateriële Vaste Ac va € 0 € 0 € 0 € 0
Materiële Vaste Ac va € 108.042 € 135.876 € 182.556 € 202.786
Financiële Vaste Ac va € 0 € 0 € 0 € 0
Totale vaste ac va € 108.042 € 135.876 € 182.556 € 202.786

Vorderingen € 48.867 € 48.423 € 49.421 € 48.978
Effecten € 0 € 0 € 0 € 0
Liquide middelen € 262.454 € 229.827 € 187.294 € 95.213
Totale vlo ende Ac va € 311.321 € 278.250 € 236.715 € 144.191

TOTALE ACTIVA € 419.363 € 414.126 € 419.271 € 346.977

Algemene reserve € 179.762 € 159.095 € 173.404 € 169.808
Bestemmingsreserve publiek € 0 € 0 € 0 € 0
Bestemmingsreserve privaat € 40.768 € 40.768 € 40.768 € 40.768
Eigen Vermogen € 220.530 € 199.863 € 214.172 € 210.576

Voorzieningen € 111.557 € 129.824 € 124.096 € 53.642

Langlopende schulden € 0 € 0 € 0 € 0

Kortlopende schulden € 87.276 € 84.439 € 81.003 € 82.759

TOTAAL PASSIVA € 419.363 € 414.126 € 419.271 € 346.977

- Algemeen
o De materiele vaste ac va nemen de komende jaren toe, met name door de begrote 

investeringen met betrekking tot de inventaris en technisch onderhoud.
o De vorderingen zullen de komende jaren nagenoeg gelijk blijven.
o De liquide middelen zullen de komende jaren afnemen als gevolg van de begrote 

investeringen en onderhoud. 
o Het eigen vermogen zal redelijkerwijs stabiel blijven.
o De stand van de voorzieningen zal in 2021 afnemen, door het geplande preven ef onderhoud

en het buitenonderhoud. De onderhoudsvoorziening lijkt op dit moment toereikend om het 
onderhoud te kunnen uitvoeren zoals is opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan (MOP).

o De verwach ng is dat de post kortlopende schulden in de komende jaren stabiel zal blijven.

- Financieringsstructuur
Het vermogen van de s ch ng wordt voor een belangrijk deel gefinancierd met eigen vermogen, te 
weten voor 53%.

- Huisves ngsbeleid
Het beleid is erop gericht om de school in goede staat in stand te houden. Voor zowel het preven ef 
onderhoud als het buitenonderhoud van het schoolgebouw wordt een meerjarig onderhoudsplan 
opgesteld. Het meerjarig onderhoudsplan is financieel vertaald naar een onderhoudsvoorziening 
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waaraan elk jaar wordt gedoteerd. Het meerjarig onderhoudsplan dient o.a. als basis voor jaarlijkse 
dota e aan de voorziening onderhoud.

- Muta es van reserves, fondsen en voorzieningen.
De hoogte van de voorzieningen is gebaseerd op het geplande onderhoud aan het schoolgebouw in de
komende jaren, voor zowel preven ef onderhoud als buitenonderhoud, en de verwachte kosten voor 
jubilea.

6.4.2.2. Meerjarige staat van baten en lasten
In de navolgende tabel is de gerealiseerde staat van baten en lasten van 2018 weergegeven alsmede de 
meerjarige begro ng van 2019.

 Realisa e 
2018

Begro ng 
2019

Begro ng 
2020

Begro ng 
2021

3. Baten    
3.1 Rijksbijdrage OCW € 892.110 € 875.168 € 870.374 € 869.552
3.2 Overige overheidsbijdragen € 250 € 0 € 0 € 0
3.5 Overige baten € 17.503 € 14.900 € 14.900 € 14.900
Totaal Baten € 909.863 € 890.068 € 885.274 € 884.452

4. Lasten
4.1 Personele lasten € 760.717 € 745.819 € 703.213 € 708.755
4.2 Afschrijvingslasten € 18.567 € 19.166 € 21.302 € 27.044
4.3 Huisves ngslasten € 62.909 € 60.200 € 60.200 € 60.200
4.4 Overige lasten € 94.836 € 85.550 € 86.250 € 92.050
Totaal Lasten € 937.029 € 910.735 € 870.965 € 888.049

5. Financiële baten en lasten
5.0 Financiële baten en lasten € 0 € 0 € 0 € 0
Totaal Financiële baten en lasten € 0 € 0 € 0 € 0

Resultaat -€ 27.166 -€ 20.667 € 14.309 -€ 3.597

Het begrote resultaat 2019 komt uit op € 20.667 nega ef. De forma e wordt in schooljaar 2019-2020 met 1 
groep teruggebracht, zodat de forma e in balans is met het leerlingenaantal. Voor het preven ef onderhoud 
en het buitenonderhoud aan de school is een onderhoudsvoorziening gevormd. De onderhoudsvoorziening lijkt
op dit moment toereikend om het geplande onderhoud volgens de meerjarig onderhoudsplanning (MOP) uit te
kunnen voeren.
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Bijlage Passend Onderwijs
 
Schoolbesturen ontvangen naast de reguliere lumpsumbekos ging ook een bedrag via het 
samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs. Het gaat om de bekos ging voor LGF leerlingen en lichte en 
zware ondersteuning. Deze bekos ging is bedoeld voor begeleiding voor leerlingen, inrich ng en coördina e 
passend onderwijs. 

Besteding Bedrag 2018 (€)
Directe inzet in het onderwijs, bijvoorbeeld de inzet van een onderwijsassistent €15.000
Indirecte inzet in het onderwijs, bijvoorbeeld een zorgcoördinator/ IB €29.031
Professionalisering leerkrachten / IB / ...
Didac sch coachen
Coaching in de groep
Congressen 
Beeldcoach opleiding

€10.725

Inzet exper se Zie boven
Arrangementen
Hulpmiddelen of aanpassingen t.b.v. passend onderwijs €1.750

Totaal: €56.506

Deze besteding is niet onderverdeeld in wat specifiek hoort bij de zorgkinderen en wat ingezet is voor regulier. 
Het is las g om onderscheid daarin te maken, want alle kinderen hebben zorg nodig. Het maakt wel bewust 
wat passend onderwijs voor elk kind kost, om een beter beeld te krijgen van de uitgaven. Passend onderwijs is 
een nietszeggend iets. Onderwijs moet al jd passend zijn en dat kost geld. 

De interne begeleider hee  een coördinerende en adviserende func e met betrekking tot onderwijskundige en
pedagogische behoe es van kinderen en daardoor van stamgroepleiders en kinderen.

Wanneer blijkt dat een kind extra ondersteuning nodig hee , gaan we op zoek naar de juiste vorm.
Middelen die we tot onze beschikking hebben:

- Onderzoeken: via het samenwerkingsverband of binnen ons eigen netwerk van deskundige pedagogen
en psychologen

- Tijdelijke ondersteuning in de ondersteuningsgroep verbonden aan de SBO
- Tijdelijke ondersteuning door een onderwijsassistent in en buiten de groep
- Verschillende methodes en materialen, aansluitend bij de ontwikkeling van een kind.
- We hebben veel stagiaires binnen school, die ook met kinderen werken. 

Doordat we een jenaplanschool zijn, werken met weekplanningen, meerdere niveaus in de groepen kunnen 
hanteren en kinderen met een eigen leerroute daardoor weinig opvallen, zijn er veel ouders van kinderen op 
andere scholen, die bij ons aankloppen of hun kind bij ons op school mag komen. 
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Wanneer wij denken dat het kind past op onze school, met zijn/haar onderwijsbehoe e, dan is dat kind 
welkom, mits de groep het ook aan kan. We hebben een kri scher aannamebeleid voor met name de groepen 
in de bovenbouw. Binnen de huidige groepen zijn er al veel kinderen met een extra zorgvraag. 

Voor kinderen van andere scholen, hebben we een apart intaketraject, dat stapje voor stapje wordt doorlopen:
1. Na telefonisch contact ontvangen de ouders een informa epakket
2. De ouders hebben een intake gesprek met de directeur
3. De ouders hebben een gesprek met de intern begeleider over de onderwijsbehoe e van hun kind
4. Ouders melden de mogelijke overstap naar ons, bij hun huidige school
5. Directeur belt met directeur huidige school
6. Intern begeleider belt met intern begeleider huidige school
7. Wanneer alles posi ef verloopt, komt het kind in beeld:
8. Kind krijgt een rondleiding
9. Kind draait een proefweek mee in zijn/haar toekoms ge groep
10. Als alles past, volgt plaatsing

Dit doen we voor het kind: het moet “zeker” zijn dat het kind op zijn plaats is en ook voor de school: kunnen wij
dit kind bieden wat het nodig hee .
Heel veel kinderen hebben we vervolgens verwelkomd, maar ook zijn er kinderen waar we een passender plek 
voor hebben gevonden: observa e in de ondersteuningsgroep en vervolgens de beste basisschool, of zonder 
observa e maar na eigen observa e en gesprekken, een andere school geadviseerd. 
Deze ac viteiten worden vooral door de intern begeleider uitgevoerd. Zij kent de weg. 
We laten die ouders niet los, maar blijven de ouders ondersteunen gedurende hun zoektocht. 

Aangepaste zorg is naar beneden toe, maar zeer zeker ook naar boven toe gericht. De kinderen die meer dan 
gemiddeld intelligent zijn, vragen ook de nodige zorg. Het team is afgelopen schooljaar geschoold in het 
herkennen en begeleiden van deze kinderen. Gezien onze popula e is het aanbod al op een ander niveau en 
vraagt juist de aandacht voor de kinderen die er wat meer moeite mee hebben, veel aandacht. Door onze 
aanpak voorkomen we dat er een plusklas nodig is. Door het team deskundig te maken, hebben ook deze 
kinderen de hele week goede begeleiding. Zoals we zelf zeggen: we hebben geen plusklas maar een plusteam. 

Ook het afgelopen schooljaar is veel jd gestoken in de individuele kind begeleiding en in het schrijven van 
OPP’s bij deze kinderen. We merken wel dat doordoor steeds meer methodes, plannen e.d. de school binnen 
komen, waardoor je het kind minder gaat zien. En dat is heel jammer, dat is nu net de kracht van onze school. 
In 2019 willen we het kind weer achter de opbrengsten weghalen. 
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