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Opmerking
De in dit verslag opgenomen leerling uitspraken hebben geen connectie met de afgebeelde leerlingen.
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Inleiding
_________________________

L.s.,
Het college van bestuur (CvB) en de raad van toezicht (RvT) bieden u het jaarverslag aan van de Vereniging tot
het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag (VVOGG) te Krimpen aan den IJssel. Net als de jaarrekening heeft het jaarverslag betrekking op het kalenderjaar 2020. Het college van bestuur verantwoordt zich
in dit jaarverslag aan de algemene ledenvergadering (ALV) over de activiteiten en resultaten over het kalenderjaar 2020.
Het college van bestuur spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop de schooldirecties, leerkrachten en
het onderwijsondersteunend personeel in het achterliggende jaar op onze scholen invulling hebben gegeven aan
hun verantwoordelijke taken. De wijze waarop dit plaatsvond, wordt in dit jaarverslag beknopt weergegeven.
In deel 1 treft u een verantwoording aan van de RvT en in deel 2 doet het CvB verslag van haar bestuurlijke
werkzaamheden waarin de belangrijkste activiteiten van de scholen meegenomen zijn op het gebied van
onderwijs, personeel, huisvesting, communicatie en relaties. Het verslag wordt afgesloten met de financiële
verantwoording en toekomstperspectieven/continuïteit.
Het jaarverslag voldoet aan de eisen van de geldende wet- en regelgeving, zoals opgenomen in de Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving, specifiek Richtlijn 400 (jaarverslag van het bestuur) en Richtlijn 660 (onderwijsinstellingen).
Het CvB en de RvT van de vereniging zijn eindverantwoordelijk 1 voor dit jaarverslag. Vragen en/of opmerkingen
naar aanleiding van de inhoud van dit verslag zijn welkom bij het CvB.
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Statuten artikel 12, lid 3.
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“

Ik zit echt in de leukste
klas ter wereld!
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Raad van toezicht
_________________________________
Door middel van onderstaand verslag legt de RvT verantwoording af aan de leden van de vereniging.

Algemeen
Het jaar 2020 was voor de VVOGG in meerdere opzichten een turbulent jaar. In de eerste plaats door de sluiting
van de scholen medio maart 2020 vanwege het oprukkende coronavirus. In de tweede plaats door het vertrek
van de bestuurder per 1 september 2020 en in de derde plaats vanwege ziekte en sterfgevallen waarmee ook
direct betrokkenen van de VVOGG te maken hadden. En ondanks dit alles mocht door Gods goedheid het
onderwijs op reformatorische grondslag doorgaan, raakten de scholen niet stuurloos en herstelden de vele
zieken. We werden allen bepaald bij de majesteit, macht, heerlijkheid en trouw van God, onze Schepper, Die alle
dingen bestuurt en het ondanks onze ontrouw nog wel gemaakt heeft. Dat bepaalt ons ook bij onze nietigheid
en afhankelijkheid van Hem. Dat Hij dan ook Zelf geeft dat we het in alle omstandigheden alleen van Hem
verwachten.
Het jaar 2020 is het eerste volledige jaar waarin we als VVOGG gewerkt hebben met de nieuwe bestuursstructuur: een CvB en een RvT. Ondanks het feit dat het door de hierboven genoemde omstandigheden geen
‘gewoon’ jaar geweest is, kunnen we als RvT wel zeggen dat de ervaringen met de nieuwe bestuursstructuur erg
goed zijn. De strikte scheiding van bestuur en toezicht zorgt voor duidelijke rollen en maakt het ook makkelijker
om rolvast te blijven. Helaas is door het annuleren van diverse vergaderingen/bijeenkomsten vanwege de
coronamaatregelen en door de vacature die ontstaan is wegens het vertrek van de bestuurder en het als gevolg
daarvan herverdelen van taken/bevoegdheden de beoogde zuiverheid van rollen enigszins onder druk komen te
staan. Een bijzondere situatie vereist echter een flexibele aanpak die een gewijzigde bestuursstructuur niet in de
weg mag staan.
In juni 2020 deelde onze bestuurder de heer Chr. van der Velden de RvT mee dat hij benoemd was tot bestuurder
van CNS Putten en diende hij zijn ontslag in bij de VVOGG per 1 september 2020. Hiermee raakte de VVOGG een
ervaren, deskundig en betrokken bestuurder kwijt die 30 jaar lang in dienst van de vereniging geweest is en
waarvan hij de laatste tien jaren als (directeur-)bestuurder het gezicht bepaalde. De heer Van der Velden heeft
veel voor de VVOGG Krimpen aan den IJssel betekend en de RvT zag hem daarom niet graag vertrekken. Dit
vertrek echter stelde de RvT wel voor een flinke uitdaging, namelijk het vervullen van de ontstane vacature. Om
hier voldoende tijd voor te nemen heeft de RvT een tijdelijke regeling ingesteld tot en met december 2020 met
een mogelijke uitloop, waarbij de meeste taken en bevoegdheden van het CvB worden waargenomen door de
directeuren van de drie scholen. Er is een indeling in portefeuilles gemaakt (Onderwijs, Personeel, Financiën,
Huisvesting, Communicatie) die verdeeld werden onder de directeuren. Een aantal taken en bevoegdheden van
het CvB is belegd bij de RvT zoals o.a. het werkgeverschap van de directeuren. De vergaderfrequentie van de RvT
met de directeuren werd verhoogd om in deze nieuwe situatie op een goede wijze gezamenlijk op te trekken.
Bestuurlijk zijn de zaken op orde en op de scholen gaat het goed. Dat geeft mogelijkheden om ook andere
uitdagingen het hoofd te bieden, te weten het dalend leerlingenaantal en de nieuwbouw van de Jac.
Koelmanschool. Eind december 2020 werd besloten om de tijdelijke regeling te verlengen tot 1 augustus 2021
en zal er naar gestreefd worden om per die datum een CvB te benoemen.
De RvT constateerde dat er door alle betrokkenen in de nieuwe tijdelijke situatie hard en enthousiast gewerkt is
en dat het verantwoord was om de termijn te verlengen. Hierdoor is het niet nodig om een interim bestuurder
aan te trekken.
In het verslagjaar 2020 heeft de RvT acht keer vergaderd waarvan twee maal online. In het tweede halfjaar is er
frequenter vergaderd om in de nieuw ontstane situatie als RvT in goed contact te blijven met de directeuren. De
RvT-leden ontvangen een vergoeding van € 75 per bijgewoonde vergadering. De voorzitter en de secretaris van
de RvT ontvangen daarnaast een basisbedrag van € 500. Betaalde en onbetaalde nevenfuncties van de
toezichthouders zijn niet opgenomen. Deze zijn niet relevant genoeg en mede om redenen van privacy heeft de
RvT hier van afgezien.
Vanwege de coronamaatregelen moest de op 24 juni 2020 geplande algemene ledenvergadering van de VVOGG
geannuleerd worden. Uiteindelijk is de ALV gehouden op 14 oktober 2020 met een beperkt aantal fysiek
aanwezigen en met gebruikmaking van een livestream. Tijdens deze ALV zijn alle herkiesbare RvT-leden
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herkozen. De RvT bestaat momenteel uit de heren C.H. Brand (voorzitter), C. Spek (secretaris), P.N.T. Boeren
(penningmeester), P. Bernouw, D. Brinkman, L. van der Ham, G.J. van der Slikke (2e voorzitter), L. Slobbe en J.
Soet.
De agenda van de vergadering van de RvT werd steeds voorbereid door de voorzitter van de RvT en het CvB en
later, na het vertrek van de bestuurder, door de voorzitter van het Algemeen Managementteam (AMT). Dit
steeds in samenspraak met de managementassistente. De agendaonderwerpen werden voor een belangrijk deel
bepaald door de jaaragenda en het Strategisch bestuursbeleidsplan 2018-2022 ‘Koers en Kansen’. Daarnaast was
het onderwerp ‘vacature CvB’ een vast agendapunt. Al met al iedere keer een agenda die zorgde voor een
levendige dialoog tussen de RvT en het CvB c.q. de directeuren. Er was sprake van een mix van toezichthouden
achteraf en besprekingen gericht op de toekomst, waarbij de RvT voor het CvB en de directeuren de
klankbordfunctie vervulde.
Het geplande jaarlijkse overleg met de GMR moest helaas gecanceld worden. Aangezien de secretaris van de
GMR lid werd van het kernteam dat door de RvT ingesteld is om alle zaken omtrent de vervulling van de vacature
voor te bereiden ter besluitvorming in de RvT en daardoor ook enkele RvT-vergaderingen gedeeltelijk
bijgewoond heeft, is er voor gekozen om daarnaast geen apart overleg RvT-GMR meer te plannen.
De RvT heeft in het afgelopen verslagjaar zijn goedkeuring gegeven aan de begroting, de jaarrekening en het
bestuursverslag. Verder heeft de RvT toegezien op de naleving van de wettelijke voorschriften. Hieronder volgt
een beschrijving van het toezicht op de wettelijke voorschriften in de vorm van aandachtsgebieden.

Toezicht
De RvT heeft in het afgelopen jaar toezicht uitgeoefend op de volgende aandachtsgebieden:
Onderwijs en identiteit
De christelijke identiteit vormt het bestaansrecht van onze reformatorische scholen en is voor de RvT een van de
meest aangelegen punten. De identiteit krijgt gestalte in en door het personeel en mag ook voor de RvT zelf geen
papieren tijger zijn. Spreken over onderwerpen op het gebied van de identiteit krijgt gewoonlijk expliciet een
plaats tijdens de vergaderingen van de RvT en andere bijeenkomsten zoals bezinningsdagen. Helaas heeft de
coronacrisis ervoor gezorgd dat diverse bijeenkomsten niet door konden gaan. De RvT is er zich overigens van
bewust dat spreken over de identiteit echt waarde heeft als het gepaard gaat met spreken vanuit het hart. Het
gaat om de innerlijke doorleving van de identiteit. Ook tijdens benoemingsgesprekken wordt geprobeerd hier
iets van te proeven.
Met betrekking tot het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs wordt het CvB door de RvT bevraagd op de
diverse rapportages en (school)plannen die door het CvB/de directeuren verstrekt worden en waarvan de RvT
kennisgenomen heeft. In dit kader biedt de bijeenkomst met het CvB en de directeuren van de scholen waarin
de directeuren middels presentaties verslag doen van de stand van zaken met betrekking tot het onderwijs een
schat aan informatie. Het biedt de RvT de gelegenheid om de directeuren direct te bevragen op de inhoud en de
kwaliteit van het onderwijs. Alhoewel de bijeenkomst dit jaar niet doorgegaan is en de RvT het moest doen met
de verstrekte schriftelijke informatie en de managementrapportages die door het CvB/de directeuren verstrekt
zijn en waarop zij bevraagd zijn, heeft de RvT geconstateerd dat het onderwijs op de scholen ondanks alle
problemen die er geweest zijn en nog zijn een goede voortgang heeft gehad.
Ook schoolbezoeken in de nieuwe stijl, waarbij de RvT volgens een rooster een werkbezoek brengt aan iedere
school, konden helaas niet doorgaan. Over het reilen en zeilen van de scholen werd door de directeuren tijdens
vergaderingen van de RvT verslag gedaan. Ook werd informatie verstrekt via de nieuwsbrieven van de scholen.
Ondanks alle uitdagingen waarmee het CvB en de directeuren dit jaar geconfronteerd zijn, is de RvT content met
de wijze waarop de scholen worden bestuurd. De kwaliteit van het onderwijs is naar de mening van de RvT op
orde.
Personeel
Met name de personeelsleden zijn binnen de scholen de dragers van de identiteit en bepalen de kwaliteit van
het onderwijs. Het benoemingsbeleid is dan ook van zeer groot belang. Het CvB met de voorzitter van de RvT en
nog een willekeurig RvT-lid vormen de benoemingscommissie. Jaarlijks vinden er normaliter diverse
benoemingsgesprekken plaats. In 2020 was dat echter maar één keer het geval. Er is weinig personeelsverloop
op de scholen. Door daling van het leerlingenaantal is het soms ook gewenst om een vacature intern op te lossen.
Gelukkig is er sprake van een stabiel en goed functionerend personeelsbestand.
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Tevens wordt de RvT door het CvB geïnformeerd over ziekteverzuim, contracten, de in- en uitstroom van
personeel, de status van functioneringsgesprekken en vele andere zaken.
De RvT is van mening dat er met betrekking tot het personeel door het CvB/de directeuren op een goede manier
uitvoering wordt gegeven aan het werkgeverschap.
Huisvesting
Om verantwoord en goed onderwijs te kunnen bieden, is het van belang dat onze gebouwen in goede staat
verkeren. Met betrekking tot het onderhoud van onze scholen wordt uitvoering gegeven aan de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP). De RvT heeft geconstateerd dat de scholen in goede staat van onderhoud
verkeren.
De Jac. Koelmanschool staat op de planning van de gemeente Krimpen aan den IJssel voor nieuwbouw in 2024.
Gezien het feit dat de prognoses een dalend leerlingenaantal aangeven, wordt door de directeuren en een
afvaardiging van de RvT met de gemeente gesproken over enkele mogelijke scenario’s voor de lange termijn. Het
behoud van de drie scholen lijkt namelijk inmiddels meer een wens dan een reële optie te zijn.
Financiën
De financiën zijn een belangrijk onderdeel van het toezicht. De vraag die door de RvT beantwoord moet worden,
is of de rechtmatig verkregen financiële middelen bestemd en aangewend worden op een doelmatige en
rechtmatige wijze. De RvT kan deze vraag positief beantwoorden.
De door de accountant (Van Ree, Barneveld) gecontroleerde en goedgekeurde jaarrekening 2020 is besproken.
De RvT heeft de jaarrekening integraal doorgenomen en relevante zaken aan de orde gesteld. Alle gestelde
vragen werden door het CvB en de accountant naar tevredenheid beantwoord.
Al met al is de RvT van mening dat het CvB zijn taken op het financiële vlak naar behoren heeft verricht.

Ten slotte
De RvT heeft met dit verslag verantwoording afgelegd over de uitvoering van haar taken en de uitoefening van
haar bevoegdheden. De RvT is van mening dat er kwalitatief goed onderwijs gegeven wordt op onze reformatorische scholen te Krimpen aan den IJssel.
De RvT is dankbaar voor het feit dat het onderwijs op onze scholen zijn goede voortgang mocht hebben. Het feit
dat dit niet vanzelfsprekend is, dringt zich steeds meer naar de voorgrond. Gezien de opvattingen van diverse
politieke partijen over het burgerschapsonderwijs en het toelatingsbeleid lijkt zich aan de horizon een
vermindering van de vrijheid van onderwijs aan te kondigen. Hoe lang zal het nog duren dat in alle vrijheid Bijbels
gefundeerd onderwijs gegeven kan worden? En dat aan de kinderen de Bijbelse opvattingen over seksualiteit,
huwelijk en gezin onderwezen worden en vervolgens ook alles wat daarmee in strijd is, afgewezen wordt? En dat
wordt dan niet gedaan om met een waarschuwende vinger naar anderen te wijzen, maar omdat de Bijbel als het
Woord van God ons dat zegt. Niet het menselijke gevoel is de norm, maar Gods Woord als de norm buiten ons.
Waarbij we zeker niet uit het oog moeten verliezen dat diezelfde Bijbel ons leert om de zondaar lief te hebben,
zelfs onze vijanden. Maar dat laat onverlet dat we de zonde moeten haten.
Staande blijven op het Bijbels Fundament is nodig. De bezinnende momenten op de scholen, met het personeel
en binnen de RvT, en het onderwijs aan de kinderen moeten hieraan bijdragen. Gods zegen hierover is onmisbaar. Aan Zijn zegen is alles gelegen. In die door God Zelf geleerde afhankelijkheid van Hem dienen het personeel,
de directies, het CvB en de RvT het werk ten dienste van de scholen te verrichten.
De RvT spreekt tot slot de wens uit dat ook in het komende jaar de Heere de kracht en de wijsheid geeft om op
onze scholen op een goede wijze zowel toezicht te houden als te besturen en dat het onderwijs op de scholen
gezegend wordt.

Krimpen aan den IJssel, juni 2021
Namens de raad van toezicht,
C.H. (Kees) Brand, voorzitter
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“

Was best leuk dat thuisonderwijs. Als ik de
meester zat was, ging ik gewoon even offline.
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College van bestuur
_________________________________

Schoolbestuur
Organisatie
Contactgegevens
 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag
 Bestuursnummer 25196
 Hofje van Gratie 15, 2926 RD Krimpen aan den IJssel
 0180-515078
 info@sggkrimpen.nl
 www.sggkrimpen.nl
Overzicht scholen
 Johannes Calvijnschool (08JL)
 Jacobus Koelmanschool (06FA)
 Admiraal De Ruyterschool (09JK)
Contactpersoon
 Wilma Kooiman
 Managementassistent
 0180-515078
Juridische structuur
De juridische structuur van de organisatie is een vereniging. Op 1 juni 2020 telde de vereniging 324 leden en 7
begunstigers.
Organisatiestructuur
Vanaf 11 juli 2019 is de organisatiestructuur als volgt:
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Governance code
In de Code Goed Bestuur2 in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van
bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Binnen de VVOGG wordt deze code
nageleefd.
Functiescheiding
Bij de VVOGG is sinds 11 juli 2019 sprake van een functionele scheiding oftewel het two-tier3 model. Tot die tijd
was er sprake van een collectief bestuur bestaande uit een uitvoerend en een toezichthoudend orgaan (UO en
TO), waaraan de algemeen directeur was toegevoegd als voorzitter van het UO en de functie had van directeurbestuurder.
Bestuur
Het college van bestuur (CvB) bestond uit één persoon: de heer Chr. van der Velden. Hij had één onbetaalde
nevenfunctie: voorzitter van het bestuur van de Stichting Reformatorische Kinderopvang in Krimpen aan den
IJssel. De heer Van der Velden heeft een eigen bedrijf: Edu-Share. Activiteiten die hieruit worden ondernomen
zijn betaalde activiteiten. De heer Van der Velden is integraal verantwoordelijk. Na het beëindigen van zijn
dienstverband bestaat het CvB (tijdelijk) uit drie personen, te weten de directeuren van de scholen: de heren
A.M. Casteleijn, T.R.W. Hogendoorn en P.C. Wiersma.
Intern toezichtsorgaan
Tijdens de ALV d.d. 14 oktober 2020 zijn alle aftredende en herkiesbare RvT-leden herkozen. De RvT bestaat
momenteel uit de heren C.H. Brand (voorzitter), C. Spek (secretaris), P.N.T. Boeren (penningmeester), P.
Bernouw, D. Brinkman, L. van der Ham, G.J. van der Slikke (2e voorzitter), L. Slobbe en J. Soet.
Zelfevaluatie
Gezien het feit dat er nog maar een half jaar met het nieuwe Governance model is gewerkt, zijn er nog geen
evaluatie- en professionaliseringsresultaten beschikbaar voor 2020. Evaluatie staat gepland in juni 2021.
(Gemeenschappelijke) medezeggenschap
Alle leden van de GMR hebben zitting in een medezeggenschapsraad van een school. De verslagen van de (G)MR
zijn te downloaden via de website: https://www.sggkrimpen.nl/over-ons/downloads.

Profiel
Missie en visie
Onze missie is het verzorgen van christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. De vereniging neemt dan ook
de Bijbel als norm voor haar houding ten opzichte van God, de naaste en de schepping en stelt zich ten doel
leerlingen gedegen kennis bij te brengen door middel van pedagogisch en didactisch verantwoord onderwijs.
Vanuit deze levenshouding bieden wij in een veilige omgeving kinderen kwaliteitsonderwijs aan en begeleiden
hen in hun ontwikkeling tot zelfstandige, verantwoordelijke en sociaal vaardige mensen.
Het is de ambitie van de vereniging om de komende jaren een professionele organisatie te zijn op zowel onderwijskundig, pedagogisch als maatschappelijk terrein. De vereniging wil zich profileren als een organisatie die goed
onderwijs biedt aan haar leerlingen waarbij scholen de ruimte krijgen om op een gebied naar keuze te excelleren.
Dat kan zijn op het gebied van zorg, inclusief onderwijs, diversiteit van het onderwijsaanbod, et cetera.
Kernactiviteiten
Als algemene kernactiviteit geldt dat de scholen, behorend tot de vereniging, kinderen in de leeftijd van 4 tot en
met 12 jaar begeleiden bij hun ontwikkeling in de meest ruime zin van het woord, waarbij rekening wordt
2

Wij hanteren de definities uit de Code Goed Bestuur primair onderwijs.
Zie: https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
3

Onderbrenging van de functies van bestuur en intern toezicht in twee verschillende organen van het bevoegd gezag.
Daarbij komt bijvoorbeeld de functie van bestuur bij een college van bestuur of statutair bestuurder te berusten (bestuur)
en de functie van intern toezicht bij een raad van toezicht (intern toezichtsorgaan).
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gehouden met iedere fase in die ontwikkeling. Het onderwijs is gericht op het hart (godsdienstig, sociaalemotioneel) het hoofd (cognitief) en de handen (creatief, vaardigheden) van de leerlingen.
Strategisch beleidsplan
De VVOGG heeft een aantal strategische keuzen gemaakt waar zij tijd, geld en energie in wil steken. We leggen
de nadruk op noodzakelijkheid, focus en eenvoud. Strak en helder, de eenvoud is de kracht (Pijl e.a., 2017).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag dient onderdeel uit te blijven maken van de
samenleving in Krimpen aan den IJssel.
Het onderwijs dat onze leerlingen ontvangen is van goed niveau.
Doelmatige besteding van de besteedbare middelen.
Bij voorkeur blijft ons onderwijs beschikbaar op drie locaties in Krimpen aan den IJssel om goed
bereikbaar te zijn voor iedereen en spreiding over de gemeente gewaarborgd blijft.
Ten behoeve van onze kinderen is sprake van een optimaal ondersteuningsprofiel om zo veel mogelijk
kinderen thuisnabij onderwijs te kunnen bieden.
Duurzame bedrijfsvoering.4

Deze zes punten zijn het resultaat van een onderzoek naar onze strategische positie. Dit hebben we gedaan aan
de hand van Kansen en bedreigingen op macro niveau 5 en Kansen en bedreigingen op lokaal niveau 6 Al deze
punten worden opgedeeld in een vijftal onderdelen: trend, uitgangspunt, verbeteren, vernieuwen en innoveren.
Graag verwijzen wij u hiervoor naar het integrale plan dat te downloaden is via onderstaande link:
https://www.sggkrimpen.nl/vvogg/SBBP%20Koers%20en%20kansen%202019%20-2022.pdf.

Identiteit
Toegankelijkheid en toelating
Bij aanmelding van nieuwe leerlingen wordt onderscheid gemaakt tussen hen die wel behoren tot de vijf in de
RvT participerende kerken, te weten de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Ned.), de Protestantse Kerk in
Nederland (Hervormde Gemeente van gereformeerde signatuur) en de Hersteld Hervormde Kerk, en degenen
die daartoe niet behoren. Tevens worden onze scholen bezocht door leerlingen van de gemeente van het
Hervormd Lokaal en de Christelijke Gereformeerde Kerk (Bewaar het Pand).
De toelating zonder identiteitsgesprek beperkt zich tot kinderen van ouders die behoren tot de participerende
kerken, het Hervormd Lokaal en de Christelijke Gereformeerde Kerk (Bewaar het Pand), die de grondslagverklaring ondertekenen. Wanneer ouders niet behoren tot één van voornoemde kerkgenootschappen en zij hun
kind toch aan willen melden, vindt een gesprek plaats met de toelatingscommissie. Dit geldt tevens voor ouders
die reeds één of meer kinderen hebben die onderwijs volgen op één van onze scholen, tussentijds overgestapt
zijn naar een kerk die niet behoort tot de participerende kerken zoals voornoemd, en een volgend kind op
dezelfde school aan willen melden.
Geografische gebieden en afnemers
Alle drie de scholen zijn gevestigd in Krimpen aan den IJssel, maar het voedingsgebied strekt zich uit tot buiten
de grenzen van deze gemeente. We hebben leerlingen uit onder andere Capelle aan den IJssel, Ouderkerk aan
den IJssel, Lekkerkerk, Gouderak en Krimpen aan de Lek. Sinds 1 januari 2017 zijn de voedingsgebieden niet meer
bepalend, maar richtinggevend. Ouders hebben een vrije keuze voor wat betreft de aanmelding van hun
kind(eren) bij één van onze scholen. Definitieve plaatsing hangt af van een aantal factoren. Zo krijgen kinderen
die in het voedingsgebied van de betreffende school zelf wonen voorrang op kinderen die vanuit een ander
4 Duurzaam

of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt in dat we rekening houden met de maatschappelijke
effecten van onze activiteiten. Dat geldt voor alle bedrijfsprocessen: zowel voor inkoop, verbruiksmaterialen, onderhoud et
cetera. Daarom is MVO geen project, maar een integrale visie op de kernactiviteiten van de VVOGG. Keuze 3, 4 en 5 zijn
voorbeelden van MVO, omdat het verspilling van geld, tijd maar ook van brandstof tegengaat.
5

Voor Macroniveau is gebruik gemaakt van DESTEP-Analyse (De Ruijter et al., 2017, p. 55).

6

Voor Lokaal niveau is gebruik gemaakt van het “Vijfkrachtenmodel” van Porter in Exploring Strategy (Whittington, et al.,
2017, p. 64).
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voedingsgebied aangemeld worden bij dezelfde school. Hiervan is alleen sprake wanneer het capaciteitsmaximum, dat elke school heeft, dreigt te worden overschreden. Bij aanmelding geven ouders daarom een eerste en
tweede keus op.
Projecten
Tijdens de vergaderingen van de RvT was het de gewoonte om met elkaar bij de opening stil te staan bij de 12
artikelen ofwel de apostolische geloofsbelijdenis. In januari 2020 stonden we tijdens onze bezinningsmiddag stil
bij het thema: ‘Van kernwaarden naar kerndaden.’ Dit thema werd ingeleid door prof. dr. W. van Vlastuin.
Maatschappelijke ontwikkelingen
Als we door de oogharen naar de ontwikkeling van de kerntaken kijken, is het Nederlandse onderwijs gemiddeld
nog op niveau. Het is positief dat leerlingen en studenten na hun opleiding vlotter een baan krijgen dan in de
meeste ons omringende landen. Ook krijgen burgerschapsonderwijs en persoonsvorming steeds meer aandacht.
Belangrijk aandachtspunt is dat de meeste leerlingen het fundamenteel niveau mondelinge taalvaardigheid
beheersen, maar dit geldt niet voor het streefniveau. De invloed van de school op vooral de spreekvaardigheid
van leerlingen is aanzienlijk. Driekwart van de scholen heeft het basisaanbod voor alle leerlingen voor technisch
lezen op orde; voor spelling is dit 80 %. Vooral het onderwijs aan en de ondersteuning van de zwakke lezers en
spellers kan beter (Ministerie van Onderwijs, 2019, p. 53). Op scholen met een schoolleider die betrokken is bij
het onderwijs in mondelinge taalvaardigheid scoren leerlingen hoger op spreken. Dit geldt vooral voor scholen
waar mondelinge taalvaardigheid ook vaak op de agenda van de teamvergadering staat. Gerichte aandacht van
de schoolleider en het team lijken dus een positieve uitwerking te hebben op de resultaten van de leerlingen
(Ministerie van Onderwijs, 2019, p. 56). Er is geen rechtstreeks verband tussen de kwaliteit van het onderwijs
voor lezen en spellen en het percentage dyslexieverklaringen. Andere factoren zijn relevanter, zoals de
samenstelling van de leerlingenpopulatie, de invloed van ouders, keuzes van de school en van externe partners
(Ministerie van Onderwijs, 2019, p. 56). Een belangrijke landelijke ontwikkeling is de toenemende aandacht voor
de opbrengsten van het onderwijs door hogere prestaties van onderwijsinstellingen.
De grens tussen actieve overheidsbemoeienis en vrijheid van onderwijs is afhankelijk van de tijdsgeest en
ontwikkelingen in de samenleving. De afgelopen decennia is de overheidsbemoeienis toegenomen, bijvoorbeeld
in de bekostigingsvoorwaarden en in het stellen van de voorwaarden rond de kerndoelen in het onderwijs, de
bekwaamheid van leraren en de wettelijke verplichting tot het bevorderen van actief burgerschap, integratie en
tolerantie. Dit leidt tot een afkalving van de onderwijsvrijheid. Andere grondrechten krijgen voorrang. Een
belangrijk aspect hierin is dat in alle onderwijssectoren aandacht is voor het (dreigend) tekort aan leraren.
Vergrijzing en de aantrekkelijkheid van het beroep spelen daarbij een rol. Om leraren voor het onderwijs te
winnen en te behouden, is het belangrijk dat het onderwijs een aantrekkelijke sector is om in te werken.
Aspecten zoals beloning, opleidingsmogelijkheden, loopbaanperspectief, vaste contracten, flexibele werktijden,
ruimte voor innovatie en creativiteit en werkdruk spelen hierin allemaal mee. Het is de rol van de overheid om
de juiste randvoorwaarden te bieden en van de werkgever om deze randvoorwaarden te vertalen naar een
aantrekkelijk werkgeverschap. In het rapport ‘De toekomst tegemoet’ (2016), voorspelt het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) een verschuiving in de samenleving van ‘haves’ en ‘have nots’ naar ‘cans’ en ‘cannots’: een
samenleving met winnaars en verliezers. Positief is dan ook dat de oplopende kansenongelijkheid in het
onderwijs voorzichtig lijkt te stabiliseren. Er worden in Nederland steeds minder kinderen geboren. Dit heeft
gevolgen voor het onderwijs. De krimp in het basisonderwijs vlakt af. In de meer stedelijke gebieden daalt het
aantal scholen minder snel dan voorheen. Daarbuiten zet de daling wel door (Ministerie van Onderwijs, 2019, p.
50). Ook in Krimpen aan den IJssel hebben we te maken met krimp.
Bezuinigingen in het onderwijs zijn regelmatig aan de orde. De doelmatigheidskorting, het wegvallen van de
gelden voor bestuur en management et cetera hebben indirect effect op de kwaliteit van het onderwijs. Om alle
uitdagingen het hoofd te bieden, zijn investeringen nodig. Deze investeringen zijn niet alleen goed voor de
onderwijssector, maar ook essentieel voor de (concurrentie)positie van Nederland als kenniseconomie.
Essentieel, omdat goed onderwijs een voorwaarde is voor innovatie en economische groei. Investeren in
onderwijs betaalt zich dan ook op verschillende manieren terug. Duurzaamheid staat nadrukkelijk op de
maatschappelijke en politieke agenda. De opwarming van de aarde, onder invloed van de uitstoot van
broeikasgassen, dwingt de samenleving tot andere manieren van leven en werken. Steeds meer organisaties
besteden expliciet aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en werken. Op een zo duurzaam
mogelijke manier te werk gaan is hiervan een onderdeel. De meeste grote technologiebedrijven richten zich ook
op het onderwijs of op de markt van leren. Dat levert mooie nieuwe onderwijstoepassingen op. Tegelijkertijd is
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het goed als het onderwijs zich bewust is van de invloed van commerciële partijen en bepaalt hoe ver die invloed
mag reiken. Ook is het van belang om te bepalen welke waarden van het onderwijs in tijden van digitalisering
niet uit het oog verloren mogen worden.

Dialoog
Belanghebbende
De VVOGG heeft de volgende stakeholders:
Primaire interne stakeholders:
1.
Algemene ledenvergadering (ALV)
2.
Raad van toezicht (RvT)
3.
College van bestuur (CvB)
4.
Directie
5.
Medewerkers
6.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Primaire externe stakeholders:
7.
Ouders
8.
Stichting Reformatorische Kinderopvang (SRK)
9.
Leveranciers: methodemakers, leveranciers van ge- en verbruiksmaterialen
10.
Gemeente, Berséba, Ministerie (zowel financieerders als kaderstellend en wetgevend)
11.
Kerken: PKN (HWBA), (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Ned.), HHK, CGK, Hervormd Lokaal
Secundaire externe stakeholders:
12.
Voortgezet onderwijs (VO - Driestar College, Wartburg College, GSR, Comenius College) en Primair
onderwijs (PO - PC onderwijs, RK onderwijs, Openbaar onderwijs, Gereformeerd onderwijs, Rudolf
Steiner onderwijs)
13.
Reformatorische Oudervereniging (ROV)7
14.
Media (Reformatorisch Dagblad, Het Kontakt, et cetera)
15.
Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS)
Interface interne stakeholders:
16.
Gemeente, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)/ Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Interface externe stakeholders:
17.
Overheid (Ministerie OCenW, inspectie)
18.
Maatschappij (o.a. buurtbewoners)
19.
Banken, Kamer van Koophandel (KvK)
20.
MBO en HBO (Hoornbeeck College en Driestar Educatief)
Met onderstaande belanghebbenden is er regelmatig contact.
Belanghebbende organisatie/ groep
ALV
Directie
Medewerkers
GMR

Beknopte omschrijving van de samenwerking of dialoog
Hiermee is jaarlijks contact tijdens de ALV m.b.t. jaarverslag en
jaarrekening, verkiezing toezichthouders
Hiermee is maandelijks overleg m.b.t. beleidsontwikkeling,
-vaststelling en -evaluatie
Er worden medewerker tevredenheidsonderzoeken afgenomen,
jaarlijkse ontmoeting tijdens de bezinningsmiddag en schoolbezoeken
CvB bezoekt de reguliere vergaderingen indien de agenda daar om
vraagt. Twee keer per jaar is er overleg met de RvT

7

De ROV behartigt de belangen van ouders met kinderen op christelijke en reformatorische scholen. Dit geldt voor het
(speciaal) basis-, voortgezet en middelbaar onderwijs.
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Ouders

SRK
Gemeente
Overheid
Berséba
VO
VGS
Banken
KvK
MBO/HBO

Hiermee is dagelijks contact op de scholen, tijdens
rapportbesprekingen, oudertevredenheidsonderzoek, ouderavonden
en tijdens de algemene ledenvergadering
Hiermee is de link gelegd d.m.v. het CvB en twee andere
bestuursleden die ook zitting hebben in de RvT
Hiermee is contact via het CvB tijdens OOGO bijeenkomsten en
andere formele en informele momenten
Met het ministerie is alleen schriftelijk contact. De inspectie bezoekt
de scholen normaal gesproken eens per vier jaar.
Directie en IB ’ers bezoeken de directie- en IB-dagen. Bij
beleidsontwikkeling is er overleg tussen de colleges van bestuur
Hiermee is jaarlijks contact via leerkrachten groep 8, directieoverleg
en periodiek tussen de colleges van bestuur
Hiermee is ambtelijk overleg m.b.t ondersteuning op het gebied van
financiën, HRM et cetera en periodiek tussen colleges van bestuur
Periodiek overleg
Alleen schriftelijk overleg
Periodiek contact tussen docenten en leerkrachten en periodiek
tussen colleges van bestuur

Klachtenbehandeling
Op 19 januari 2021 meldde de klachtencommissie dat er in 2020 geen klachten zijn binnengekomen.
De klachtenregeling is te downloaden via onderstaande link:
https://www.sggkrimpen.nl/vvogg/Klachtenregeling%20per%20mei%202015.pdf.
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“

Juf, heeft u spinaizies
voor op het prikdinges?

Verantwoording beleid
Onderwijs en kwaliteit
Onderwijskwaliteit
De VVOGG staat voor goed onderwijs.
Vaak wordt goed onderwijs gelijkgesteld aan onderwijs dat functioneel is voor buiten het onderwijs geformuleerde doelen en wensen. Ook veel van de zogenaamde ‘educaties’, zoals milieueducatie en burgerschapseducatie, verraden een functionele benadering. Dit soort educaties leggen maatschappelijke problemen op het
bordje van de school. Ook de veelgebruikte taal van onderwijsopbrengsten en opbrengstgericht werken, laat een
vergelijkbare functionele insteek zien. We moeten met het badwater ook niet het kind weggooien en hier dus
zeker iets aan doen, maar er is meer. Biesta 8 schrijft: “Simpel gezegd gaat het om de vraag of de school – en
ruimer: het onderwijs – wellicht ook zelf ergens voor zou moeten staan en ook zelf een bepaald belang te
verdedigen en te verzorgen zou hebben”. Als we het kind willen opvoeden voor een pluriforme maatschappij
moeten we beseffen dat er geen sprake is van consensus, maar pluriformiteit impliceert conflict. Daarmee wordt
volgens Mollenhauer ook direct zichtbaar dat de idee dat een samenleving slechts zou kunnen bestaan op basis
van een waardenconsensus een ideologische voorstelling van de samenleving is die in belangrijke mate op
gespannen voet staat met de idee van de samenleving als democratische samenleving (Mollenhauer, 1977, p.
30–31). Bij een visie op goed onderwijs dient het startpunt altijd te liggen bij het uitgangspunt dat daarvoor in
een democratische samenleving verschillende opvattingen bestaan. Goed onderwijs begint bij kundige,
betrokken leerkrachten. Onze medewerkers zijn gemotiveerd, ervaren, goed geschoold en de leerkrachten
kennen elke leerling. We hebben aandacht voor het kind en zorgen dat elk kind zich optimaal ontwikkelt. Het
team kijkt echt naar de mogelijkheden en leerbehoeften van ieder kind en sluit daarop aan. Wij willen kwaliteit
en zorg bieden aan alle kinderen. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, begeleiden we in de groep
en zo nodig buiten de klas. Leerlingen die meer aankunnen, bieden we verrijking en verdieping. We geven
structuur en duidelijkheid en dit wordt door kinderen als prettig en veilig ervaren. Vanuit het goede zicht op de
ontwikkeling van kinderen geven we hen ook uitdaging wanneer zij dat nodig hebben. Dit voorkomt dat kinderen
zich gaan vervelen of gaan onderpresteren.
Zicht op de onderwijskwaliteit bestaat uit drie aspecten. Enerzijds is er de deskresearch. De school- en jaarplannen met daarbij de terugkoppeling vanuit de scholen op behaalde en niet behaalde doelen. De directie legt
hiervoor verantwoording af in zogenaamde onderwijskundige managementrapportages (MaRaps). Deze bevatten ook uitstroom van leerlingen, behaalde citoscores et cetera. Verder zijn er de schoolbezoeken door bestuur
en raad van toezicht. Hierbij worden klassen bezocht en presenteert de directeur enkele belangrijke topics waar
het team mee bezig is.
Doelen en resultaten
Voor 2021 heeft het bestuur de volgende doelen op het niveau van verbeteren en vernieuwen gesteld:
Verbeteren:
De onderwijsresultaten laten nog wel eens een fluctuerend beeld zien. Hierdoor is de voorspelbaarheid van de
uiteindelijke eindtoetsresultaten onbetrouwbaar. Een betere analyse van resultaten is daarvoor evident, zodanig
dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Verbeteren van passende zorg en onderwijsaanbod voor leerlingen met een eigen leerlijn op hun niveau.
Vernieuwen:
Bestuur en directie komen met toetsbare doelen en stellen eigen en gedifferentieerde kwaliteitscriteria of normen op. Bovendien zal het bestuur gestructureerde gesprekken met de teams voeren over deze eigen
kwaliteitscriteria en de scholen bezoeken om zicht op de onderwijskwaliteit te versterken. Juist deze eigen
kwaliteitscriteria kunnen de schooleigen ambitie helder maken. Hiermee kunnen we onze focus ook juist
verleggen van alleen functionaliteit naar institutie voor iedere samenleving die democratisch wil zijn. Toezichthouders, bestuur en directie gaan de komende drie jaar nadenken over een visie met een goede balans tussen
de bovengenoemde bestaanswaarden.
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Goed onderwijs, functioneel of disfunctioneel? Over de school als oefenplaats voor volwassenheid G.J.J. Biesta.
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Innoveren:
Digitalisering gaat over de noodzaak en het nut van processen automatiseren. Het mes moet en kan aan twee
kanten snijden. Automatisering moet een hefboom zijn om efficiency te realiseren. (Pijl e.a., 2017). Als VVOGG
vinden we dit niet de verantwoordelijkheid van alleen de ICT’ers het is ieders verantwoordelijkheid. Het bestuur
van de VVOGG wil juist op die plaatsen in het onderwijsleerproces digitalisering inzetten om ruimte en tijd vrij te
maken voor leerkrachten om op cruciale momenten van het leerproces te kunnen investeren in de leerkracht leerling dialoog. Voor wat dit laatste betreft hebben twee scholen de adaptieve software genaamd Gynzy
geïmplementeerd.
Onderwijsresultaten
Voor de onderwijsresultaten van de scholen verwijzen we naar www.scholenopdekaart.nl. I.v.m. Covid-19 is er
in 2020 geen Centrale Eindtoets afgenomen.
Inspectie
In kalenderjaar 2020 heeft er geen inspectiebezoek plaatsgevonden.

Uitstroom voortgezet onderwijs Adm. De Ruyterschool

PrO
VMBO-LWOO
VMBO-BK
VMBO-GT
VMBO-GT/HAVO
HAVO/VWO
VWO+/TTO

2016
2
6
18
1
27

2017
1
14
5
23
43

2018
2
5
2
17
26

2019
5
3
6
1
15
1
31

2017
5
7
1
15
28

2018
4
3
3
12
22

2019
5
3
1
12
21

2017
2
6
7
16
31

2018
4
4
12
5
14
39

2020
2
7
3
1
9
22

Uitstroom voortgezet onderwijs Jac. Koelmanschool

PrO
VMBO-LWOO
VMBO-BK
VMBO-GT
VMBO-GT/HAVO
HAVO/VWO
VWO+/TTO

2016
4
3
2
14
23

2020
4
4
1
10
19

Uitstroom voortgezet onderwijs Joh. Calvijnschool

PrO
VMBO-LWOO
VMBO-BK
VMBO-GT
VMBO-GT/HAVO
HAVO/VWO
VWO+/TTO

2016
1
9
8
1
17
36

16

2019
1
3
4
10
5
11
34

2020
1
6
3
10
5
12
37

Score Centrale Eindtoets Adm. De Ruyterschool

Score Centrale Eindtoets Jac. Koelmanschool

S

17

Score Centrale Eindtoets Joh. Calvijnschool

P
Passend onderwijs
De gedachte achter de Wet Passend onderwijs, ‘ieder kind heeft recht op een passende plaats in het onderwijs,
bij voorkeur zo thuisnabij mogelijk’ is een lovenswaardig streven dat de VVOGG van harte onderschrijft. Op dit
moment zitten er ruim 40 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar in Barendrecht op school. De vraag is of hier
iets aan kan worden gedaan.
Verbeteren:
Een belangrijk verbeterpunt is te vinden in het Inspectierapport 2019. Bij de Adm. De Ruyterschool is de analyse
van de resultaten bij leerlingen die stagneren nog niet voldoende. De inspectie verwoordt het als volgt:
Standaard OP2 Zicht op ontwikkeling is voldoende. Echter een onderdeel van de standaard is onvoldoende 9
(artikel 8 lid 1, WPO.) Bij de Joh. Calvijnschool is de extra ondersteuning, onvoldoende beoordeeld 10. In de
Schoolplannen 2019-2023 zijn meer meetbare en concrete doelen opgenomen.
Vernieuwen:
In 2017 is binnen de VVOGG gestart met een “plusklas”. In 2020 wilde de VVOGG starten met een “klusklas”
(Krol, 2018). Deze vereniging brede klusklas is op dit moment nog niet gerealiseerd. Wel is er een structuurgroep
gestart op de Jacobus Koelmanschool waar kinderen met aanvullende onderwijsbehoefte ondersteuning krijgen.
Het perspectief van deze groep is dat de kinderen op een dusdanige manier ondersteund worden om weer
volledig in een reguliere groep mee te draaien. Deze verrijking van het zorgaanbod vraagt om verdere uitwerking
en doorontwikkeling.
Innoveren:
De positie van de VVOGG in de inclusieve samenleving van Krimpen aan den IJssel. Concreet denken we hierbij
aan een passend zorg- en onderwijsaanbod voor leerlingen met een eigen leerlijn op hun niveau. Dit krijgt optimaal gestalte in een intensieve samenwerking met het SO in Barendrecht. Bij invoering van Passend onderwijs is
het verlangen naar inclusief onderwijs een belangrijk thema. Uitgangspunt van Passend onderwijs is dat
leerlingen thuisnabij onderwijs ontvangen. Ook samenwerkingsverband Berséba en de gemeente Krimpen aan
9

Vierjaarlijks onderzoek VVOGG Inspectie december 2018, pagina 15.
Zie voetnoot 9.
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den IJssel hebben de ambitie om het onderwijs zo inclusief mogelijk aan te bieden. Daarom is dit voor ons een
belangrijk gesprekspunt. Thuisnabij betekent soms ook dat leerlingen naar een speciale voorziening, zoals het
S(B)O, gaan. Om in die situaties toch thuisnabij onderwijs te realiseren, onderzochten we of een nevenvestiging
van het SO in Krimpen aan den IJssel mogelijk was. We kijken op welke wijze regulier en S(B)O elkaar kunnen
ondersteunen en versterken. Deze ontwikkeling is, na grondig onderzoek, niet haalbaar gebleken. Wel is er op
de Jac. Koelmanschool dus een structuurgroep gestart. In deze groep zitten kinderen die eigenlijk naar het (S)BO
moeten maar d.m.v. symbiose een plek in de reguliere groepen kunnen innemen.
Met betrekking tot Passend onderwijs wordt op de Jacobus Koelmanschool gewerkt aan:
 Evalueren en bijstellen van het ondersteuningsprofiel in het kader van Passend onderwijs met als
resultaat een document waar onze ambities in verwoord zijn met betrekking tot de zorg.
 Voortzetting van de structuurgroep/tussenvoorziening om minder kinderen door te hoeven verwijzen
naar het S(B)O om thuisnabij onderwijs te realiseren en ons onderwijsaanbod te verbreden.
 Overig:
o Interne begeleiding
o Onderwijsassistentie
o Consultaties orthopedagoog
o Psychologische onderzoeken
o Ontwikkeling plusklas Leerplein (materiaal zoals plustorens)
o Meerkosten schoolmaatschappelijk werk (SMW)
De doelen met betrekking tot Passend onderwijs zijn:
•
Optimale begeleiding van onderwijsassistentie m.b.t. leerlingen met arrangementgelden
•
Beschikbaar stellen en inrichten van ruimte
•
Professionele ambulante begeleiding vanuit het samenwerkingsverband
Doelen zijn voortgekomen vanuit de ambities, zoals verwoord in het schoolplan en Strategisch bestuur beleidsplan ( SBBP) en zoveel als mogelijk SMART geformuleerd. Deze doelen hebben een plek gekregen in het jaarlijkse
werkplan dat een afgeleide is van het Schoolplan 2019-2023.
De doelen die in 2020 behaald zijn op de Johannes Calvijnschool:
 Passend onderwijs voor alle leerlingen m.b.v.:
o Interne begeleiding
o Onderwijsassistentie
o Consultaties orthopedagoog
o Psychologische onderzoeken
o Plusklas Leerplein voor hoogbegaafde leerlingen
o Schoolmaatschappelijk werk
o Afstemming met externen, zoals Krimpens Sociaal Team et cetera
Doelen waaraan geld vanuit het samenwerkingsverband is uitgegeven:
 Optimale begeleiding meer- en hoogbegaafdheid (MHB) m.b.v. arrangementen MHB
 Professionele Ambulante Begeleiding vanuit Berséba
 Optimale begeleiding van leerlingen door onderwijsassistentie m.b.v. arrangementgelden
 Deelname directie/IB aan bijeenkomsten
Deze doelen zijn tot stand gekomen vanuit de ambities zoals verwoord in het schoolplan en SBBP en zoveel als
mogelijk SMART geformuleerd. Deze doelen hebben een plek gekregen in het jaarlijkse werkplan dat een
afgeleide is van het Schoolplan 2019-2023.
De doelen in het kader van Passend onderwijs waarvoor op de Admiraal De Ruyterschool de middelen vanuit de
lumpsum zijn uitgegeven:
o Interne begeleiding
o Onderwijsassistentie/groepsondersteuning
o Consultaties orthopedagoog
o Psychologische onderzoeken
o Plusklas/Leerplein
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Schoolmaatschappelijk werk (meerkosten)
Begeleiding bij kinderen met dyslexie

De doelen in het kader van Passend onderwijs waarvoor de middelen vanuit het samenwerkingsverband zijn
uitgegeven:
 Begeleiding van leerlingen door onderwijsassistentie/groepsondersteuning
 Ambulante begeleiding vanuit Berséba
 Zoveel als mogelijk inclusief onderwijs realiseren door de inzet van materialen, aanpassingen in het
schoolgebouw, et cetera
 Begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen
 Positieve groepsvorming
Genoemde doelen zijn voortgekomen uit het SBBP (Strategisch Bestuur beleidsplan) en hebben een plek
gekregen in het Schoolplan 2019-2023 en werkplan.

Personeel en professionalisering
Personeel in cijfers
Onderstaande overzichten geven een beeld van de gang van zaken m.b.t. het personeel:

Doelen en resultaten
Belangrijk doel voor de komende tijd is de alignment-uitdaging 11. Deze is niet afhankelijk van ‘commandolijnen’
in de organisatie. Het middenkader is wel een cruciale laag. Die laag heeft drie rollen: implementator, netwerker
en betekenisgever. We willen deze mensen faciliteren met tijd en energie. De directie moet hen voorzien van de
juiste informatie en de juiste condities om succesvol te kunnen zijn, zoals voldoende tijd voor een training in de
vertaling van strategie naar uitvoering.
Verder wil de VVOGG ervoor zorgen dat het ziekteverzuim laag blijft. Er is nog steeds een neerwaartse trend.
Naast het feit dat gezondheid en ziekte niet in onze hand liggen, zijn wij ook trots op en dankbaar voor onze
medewerkers dat ze soms ook doorgaan als anderen het bijltje erbij neerleggen.
11

Het op één lijn zitten.
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Professionalisering, tevens verantwoording prestatiebox
Voor motivatie om te professionaliseren gaat de VVOGG vooral uit van de Goalsettingstheorie van Locke en
Latham.

Hieronder worden de diverse beleidsvoornemens t.a.v. professionalisering op schoolniveau weergegeven.
Tevens zijn de behaalde doelen in 2020 opgenomen die dienen als verantwoording voor de ontvangen middelen
vanuit de prestatiebox. De prestatiebox heeft als doel de opbrengsten van het PO over de hele linie te verhogen
en is gericht op opbrengstgericht werken en professionalisering.
Jacobus Koelmanschool:
•
Verbeteren van de kennis van de boodschap van de reformatoren a.d.h.v. thema’s door studiemomenten
tijdens studiedagen
•
Borging en optimaliseren van het werken volgens de richtlijnen van handelingsgericht werken (HGW) door
intervisie, groepspresentatie, et cetera
•
Intensieve teamscholing m.b.t. implementatie van Gynzy
•
Individuele scholing van directie en personeelsleden conform organisatieontwikkeling
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De doelen die in 2020 behaald zijn hebben vooral betrekking op teamscholing. Er zijn verschillende momenten
op studiedagen geweest dat externe scholing verzorgd werd m.b.t. de schoolontwikkeling zoals Gynzy, schoolconceptontwikkeling et cetera. Deze doelen zijn voor de Jac. Koelmanschool nodig, omdat de toekomst vraagt
om een wendbare (agile) organisatie. Vooral de snelheid van leren is van essentieel belang. Het vergroten van
innovatiekracht en verandervermogen vraagt om kennis. Daarom moeten de leerkrachten “State of the Art” zijn
en blijven.
Johannes Calvijnschool:
 Invoering van Perfomance management (digitale fg-gesprekkencyclus en werken met POP)
 Opleiding directeur basisbekwaam
 BHV-herhaling
 Individuele scholing van personeelsleden conform schoolontwikkeling
 Teamscholing didactische vaardigheden onder begeleiding van Driestar Educatief
 Coaching IB onder begeleiding van Driestar Educatief
 Oriëntatie en invoering van Gynzy (groep 4 t/m 8)
 Oriëntatie en invoering van nieuwe rekenmethode (Wereld in Getallen) in groep 3 t/m 8.
De doelen zijn gesteld op grond van onze ambities voor het Schoolplan 2019-2023 en ons streven naar meer
inclusief onderwijs.
Het oriënteren op / invoering van een nieuwe aardrijkskundemethode is uitgesteld vanwege Covid-19.
Met behulp van ons teamtraject willen we inhoudelijk beter lesgeven om zodoende zo goed mogelijk in te kunnen
spelen op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen.
Covid-19 zorgde ervoor dat het team opeens moest omschakelen naar thuisonderwijs en online les / aansturing.
Dit kostte en kost veel tijd en energie. Het is een prestatie van formaat die geleverd is, ook naar tevredenheid
van de ouders (die ook alle respect verdienen vanwege hun rol/ taak tijdens de periodes van thuisonderwijs).
Admiraal De Ruyterschool:
 Wij willen een professionele leergemeenschap zijn waarbij we leren van elkaar
 Elke collega werkt met een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)
 Teamscholing onderbouw ‘Leerlijnen jonge kind’ en nieuw rapport voor de kleuters
 Teamscholing midden- en bovenbouw ‘Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid’ (werken met taken)
 Scholing van directie
 Individuele scholing van personeelsleden conform schoolontwikkeling (o.a. een aantal collega’s een
cursus m.b.t. rekenonderwijs ‘met sprongen vooruit’)
Behaalde doelen:
 Teamscholing onderbouw ‘Leerlijnen jonge kind’
 Teamscholing midden- en bovenbouw WMT (‘Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid’)
 Cursus ‘met sprongen vooruit’ van een aantal collega’s in de midden- en bovenbouw
 Gecertificeerde BHV’ers
 Herhalingscursus gedragsspecialist
 Opleiding tot Pedagogisch Educatief Professional (PEP) door een leerkrachtondersteuner
 Opleiding Directeur vakbekwaam door een teamleider
De doelen zijn gesteld op grond van onze visie, zoals verwoord in ons Schoolplan, en ons streven naar meer
inclusief onderwijs. Hiervoor is nodig dat het team zich blijft ontwikkelen en voldoende professionele ruimte en
middelen geboden worden om gestelde doelen te kunnen realiseren.
Uitkeringen na ontslag
Uitkeringskosten als gevolg van eigen risicodragerschap van het bestuur kunnen bij de Stichting BWGS worden
gedeclareerd. In het boekjaar 2020 hebben geen afrekeningen of inhoudingen op de bekostiging betreffende
uitkeringen van ex-werknemers plaatsgevonden.
Aanpak werkdruk
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moet op grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid
6 nadere verantwoording plaatsvinden. Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27.
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De Jacobus Koelmanschool heeft een vakdocent voor gym. Daardoor hebben alle groepen een uur in de week
waar men aan werkplezier kan werken. Verder zijn er investeringen gedaan op het gebied van ICT. Hierdoor is
het gebruikersgemak toegenomen en verlopen zaken soepel.
De Johannes Calvijnschool heeft formatie vrijgemaakt voor het verlagen van de werkdruk. Elke groep heeft drie
kwartier werkdrukverlaging in de week. Tijdens deze drie kwartier neemt een lerarenondersteuner de groep
even over, of begeleidt een groepje leerlingen extra.
Covid-19 zorgde ook voor extra (emotionele) werkdruk. Zeker de leerkrachten met een eigen gezin / kinderen
thuis moesten tijdens de lock-downperiode werken op twee fronten. Ook voor de directie was het (telefonisch/
online) aansturen/begeleiden van het personeel intensief.
We hebben daarom ook afspraken gemaakt en veel ‘randzaken’ overgeslagen of verschoven. Denk aan
studiedagen, activiteiten, et cetera.
De personeelsgeleding van de MR heeft ingestemd met het voorstel voor de besteding van de werkdrukmiddelen
op de scholen.
De dialoog over het strategisch personeelsbeleid met leraren en schoolleiders is als volgt ingericht:
 Informele gesprekken
 Klassenbezoeken en functionerings- en POP-gesprekken (door directie en teamleiders)
 Team enquête (1x per 2 jaar)
Ook op de Admiraal De Ruyterschool is de formatie gepresenteerd en besproken met het team, de MR en het
bestuur. De werkdrukmiddelen zijn ingezet om 10 (kleine) groepen (groepsverkleining) in stand te houden en
voor groepsondersteuning / onderwijsassistentie. De MR heeft ingestemd met deze inzet.
Niet-financiële maatregelen die op de Admiraal De Ruyterschool genomen zijn:
 In plaats van bezoeken afleggen bij de ouders thuis (in de onderbouw), is ervoor gekozen om met ouders
20-minuten gesprekken te voeren op school
 Het aantal leerlingen en de ‘zorgzwaarte’ in de klas worden verrekend met de taakuren ter compensatie
 Het opstellen en vaststellen van parttime beleid
 Betere spreiding van studiedagen en andere schoolactiviteiten en avonden over een schooljaar
De Corona pandemie zorgde ook voor extra (mentale) werkdruk. Het realiseren van onderwijs op afstand tijdens
de Lockdown periodes heeft veel energie en veerkracht van het team gevraagd.
Strategisch personeelsbeleid
Het personeelsbeleid wordt geïmplementeerd, gemonitord en geëvalueerd door digitale cockpits, door implementatie van nieuwe digitale systemen 12, gebaseerd op de SLO-competenties. Vooral door dialoog, gesprekkencyclus, et cetera.
De dialoog over het strategisch personeelsbeleid met leerkrachten en schoolleiders is allereerst ingericht door
een doorlopende, ongeplande en natuurlijke manier van gesprekken voeren. Daarnaast door de cyclus die continuïteit waarborgt en individuele gesprekken m.b.t. de formatie. Wensen worden kenbaar gemaakt.
Op de scholen heeft men het personeelsbeleid op de volgende wijze afgestemd op de onderwijskundige visie en
de opgaven waar de scholen voor staan:




12

Door de ambitie om meer inclusief onderwijs te willen realiseren, worden de leerkrachten gestimuleerd
om zich hierin verder te professionaliseren door o.a. een persoonlijk ontwikkelplan (POP), maar ook
door individuele scholing en teamscholing rondom thema’s over Passend onderwijs
Scholing/professionalisering van individuele teamleden en het gehele team is afgestemd op onze
ambities uit het schoolplan en de daar uitvloeiende werkplannen
Door de daling van het aantal leerlingen wordt geanticipeerd op het aantal groepen en (natuurlijke)
afvloeiing van leerkrachten

module Performance Management van de VGS
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Personeelsbinding door het bieden van groeimogelijkheden

Implementatie, monitoring en evaluatie vindt plaats door:
 Het gebruik van de ‘Module Performance Management van de VGS’, gebaseerd op de SLOcompetenties
 Dialoog en gesprekkencyclus
De dialoog over het strategisch personeelsbeleid met leraren en schoolleiders is als volgt ingericht:
 Informele gesprekken
 Klassenbezoeken en POP gesprekken (door de teamleiders)
 Klassenbezoeken en functioneringsgesprekken (door de directeur)
 Team enquête (1x per 2 jaar)

Huisvesting en facilitair
Doelen en resultaten
 We beschikken over een goed onderhouden schoolgebouw
 Het gebouw is een veilige leer- en werkomgeving
 We bevorderen duurzaamheid
 Het gebouw is functioneel voor het beoogde (Passend) Onderwijs
Voor de Jacobus Koelmanschool wordt in 2023 (ver)nieuwbouw verwacht. Er is daardoor kritisch naar het
huidige onderhoudsplan (MJOP) gekeken. Alleen zaken die echt noodzakelijk worden geacht zijn nog meegenomen. Daardoor blijkt wel dat de stand van de voorziening per 2021 voldoende is om de komende jaren aan de
onderhoudsverplichting te kunnen voldoen. Er wordt de komende jaren minder gedoteerd. Het positieve
exploitatieresultaat is opgenomen als bestemmingsreserve en wordt aangebroken ten tijde van de nieuwbouw.
Voor de Johannes Calvijnschool geldt:
Eind 2020 is een vernieuwd MJOP vastgesteld. In de komende jaren verwacht de Joh. Calvijnschool grote uitgaven
m.b.t. het onderhoud. Een nieuwe luchtbehandelingsinstallatie (kosten ruim € 100.000,-) en de vervanging van
alle harde (pvc)vloeren in de school (kosten ruim € 100.000,-). Daarnaast zullen de speeltoestellen op het plein
ook vervangen moeten worden.
Gestelde en behaalde doelen:
 Vervanging brandmeldinstallatie
 Twee smartboards zijn vervangen door ProWise touchscreens
 Kleinschalig onderhoud is uitgevoerd
Gestelde en niet behaalde doelen:
 Vervanging pvc-vloeren in lokalen
 Oriëntatie/aanschaf leerling tafels/stoelen (gefaseerd)
 Update vervanging cv-ketels en luchtbehandelingsinstallatie
 Oriëntatie/maatregelen om onze (plastic) afvalstroom te verminderen
Deze doelen zijn uitgesteld naar 2021 i.v.m. lockdowns en prioritering. Plastic afvalstroom verminderen gaat
nauwelijks, omdat er geen mogelijkheden (lees: container) zijn voor het scheiden ervan.
Nieuwe geplande doelen voor 2021 (en verder):
 Schilderwerk binnen (en buiten)
 Oriëntatie / aanschaf leerling tafels/stoelen (gefaseerd)
 Update vervanging cv-ketels en luchtbehandelingsinstallatie
Voor de Admiraal De Ruyterschool geldt:
Gestelde en behaalde doelen:
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Een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is uitgevoerd
Aanschaf van een nieuwe server
De school is aan de gehele buitenzijde geschilderd
Kleinschalig onderhoud is uitgevoerd
Het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is geactualiseerd

Gestelde en niet behaalde doelen:
 Aanschaf van nieuwe hardware: i.v.m. de lockdowns (en het feit dat onze hardware nog steeds prima
functioneert) hebben wij nog geen nieuwe desktops/laptops aangeschaft.
Op het gebied van ICT hebben we als team een visie gevormd over het gebruik van ICT in het onderwijs.
Momenteel wordt door een commissie onderzoek gedaan naar nieuwe ICT-toepassingen die ons onderwijs
kunnen ondersteunen.

Financieel beleid
Doelen en resultaten
Het doel van de vereniging is om de huidige onderwijskwaliteit te behouden en zo mogelijk te verbeteren. In het
hoofdstuk ‘onderwijs’ zijn de verschillende doelen, zoals geformuleerd in het schoolplan reeds benoemd. In de
begroting zijn deze uitgangspunten altijd de leidraad. Indien de gewenste invulling hiervan binnen de begroting
niet passend is, wordt nagegaan waar de inzet van middelen kan worden verminderd, echter zonder daarbij al
teveel afbreuk te hoeven doen aan de doelstelling. De redenatie is derhalve altijd: doelstelling – financieel
wenselijk.
Treasury
In 2020 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn geen
wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. Zowel de publieke als de private middelen zijn niet
ondergebracht in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden overgemaakt naar een
spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan.
Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur gelet op
de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’ en met
het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze tegoeden. Om dit te waarborgen
is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd inzake de wijze waarop
wordt omgegaan met de regeling. Daarnaast is in dit statuut opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op
dit terrein heeft. Op hoofdlijnen staat in het treasurystatuut beschreven dat het beleid ten aanzien van
beleggingen, leningen en derivaten met betrekking tot de publieke middelen zeer behoudend is. De hoofdsom
dient ten alle tijden gegarandeerd te zijn.
Coronacrisis
Vanwege de coronacrisis heeft de school extra kosten gemaakt. Met name de schoonmaakkosten zijn
toegenomen. Anderzijds zijn er lagere kosten voor schoolreizen zichtbaar.
De coronacrisis heeft geen impact gehad op de meerjarenbegroting van 2021-2025.
Allocatie middelen
Het verdelen van de middelen onder de ressorterende scholen gaat als volgt: voor iedere zelfstandig BRIN wordt
de verdeling aangehouden conform de beschikkingen van DUO. Indien er bekostiging op bestuursniveau wordt
ontvangen dan wordt bekeken door welke entiteit dit recht is ontstaan. Indien dit niet is vast te stellen dan vindt
verdeling plaats naar rato van de leerlingaantallen / bekostiging. Hieromtrent heeft geen afzonderlijk besluit van
het bestuur plaatsgevonden.
De bovenschoolse kostenplaats wordt financieel gevoed vanuit de scholen. De scholen dragen bij naar rato van
leerlingaantallen. Dat wil dus zeggen dat een grotere school nominaal meer bijdraagt, maar de relatieve lasten
even zwaar zijn. Doordat de afdrachten van de scholen gelijk zijn aan de bovenschoolse lasten, is het resultaat
van de bovenschoolse kostenplaats (vrijwel) nihil. De lasten die bovenschools worden verantwoord bestaan uit
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personeelslasten (in 2020 directeur en managementassistentie) overige personele lasten (alleen die betrekking
hebben op genoemde personeelsleden) en overige instellingslas-ten.
Risico’s en risicobeheersing
Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en control cyclus waarbij de
directie samen met een externe adviseur van VGS de ontwikkeling van de financiële prestaties monitort en hier
ook periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur. De basis voor de verantwoording wordt, naast de
realisatie, gevormd door de meerjarenbegroting die voorafgaand aan elk jaar door de directie wordt opgesteld
en ter fiattering aan de raad van toezicht wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden zo veel als
mogelijk financiële risico’s onderkent en wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn.
Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de processen
met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraagbaarheid en betrouwbaarheid van informatie
gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een
Service Level Agreement van toepassing.
Belangrijke risico’s
De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er sprake is van risico’s. Eén van de
risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke onzekerheid op verschillende fronten. Sector breed is sprake van
een tekort op de materiële bekostiging. Dit gaat ten koste van personele inzet.
Een ander risico is het lerarentekort. Onze scholen krijgen tot nu toe de formatie goed rond en hebben de
komende jaren te maken met een teruggang van de formatie. Mogelijk risico is echter wel dat het moeilijker
wordt om vervanging te realiseren. Risico is dat dan relatief duur extern personeel ingezet moet worden om
gaten op te vullen. Het bestuur is hiervan op de hoogte en probeert deze ontwikkeling waar mogelijk voor te
blijven.
Een meer school-specifiek risico is de instroom van het aantal leerlingen de komende jaren. De instroom kan
sterk fluctueren, wat leidt tot wisselingen in de bekostiging. De monitoring van het leerlingenaantal is een
voortdurend punt van aandacht en wordt van jaar tot jaar bijgesteld en besproken.
Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van personeelsleden, langdurig
ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het uiterste geval ontslag. Ook de mogelijkheid van interne
overdraagbaarheid van taken en risico’s omtrent Arbowetgeving spelen hierbij een rol. Als deze zaken zich
voordoen kan er sprake zijn van financiële gevolgen. Waar mogelijk wordt hier aandacht aan geschonken om zo
het risico te beperken en de financiële gevolgen beperkt te houden.
In het verlengde hiervan zijn er diverse risico’s omtrent onderwijskwaliteit te onderkennen. De deskundigheid
van personeel speelt hier een belangrijke rol. Risico’s zijn het verlies van leerlingen of inspanningskosten om de
onderwijskwaliteit op peil te krijgen. Er wordt het personeel zoveel als mogelijk de gelegenheid geboden om zich
bij te scholen en zo de onderwijskwaliteit op peil te houden. Hiervoor is jaarlijks voldoende budget beschikbaar.
De vereniging is aangesloten bij het PF (participatiefonds). Door modernisering van het PF wordt er toekomstig
een hogere bijdrage van het schoolbestuur gevraagd in het geval van werkloosheid na ontslag. In beginsel
bedraagt de bijdrage 50% van de kosten.
Ook als het gaat om huisvesting bestaat er een risico op onverwachte lasten. Aandachtspunt hierbinnen is dat
vanaf 2023 dient de voorziening groot onderhoud volgens een andere systematiek opgebouwd dient te worden.
De voorziening groot onderhoud zal bepaald moeten worden per onderhoudscomponent én zal op een
beleidsrijke manier moeten worden bepaald. Het effect van deze andere systematiek is meestal dat dit zorgt
voor een substantiële hogere benodigde voorziening groot onderhoud. Dit heeft dan een rechtstreeks effect op
het eigen vermogen. Daarnaast moet gedacht worden aan risico’s die kunnen gaan spelen bij nieuwbouw of
renovatie. Ook leegstand of juist het gebrek aan ruimtes zijn risico’s die zich kunnen voordoen.
Voor de genoemde risico’s met een financieel gevolg wordt er een risicobuffer aangehouden, al zal de eerste
stap altijd zijn om te beoordelen of een risico binnen de begroting opgevangen kan worden.
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Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet-financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken valt aan risico’s rondom
de identiteit, communicatie en de naleving van de code ‘Goed Bestuur’. Zie voor dit laatste punt het verslag van
het toezichthoudend orgaan.
Beheersing van de risico’s
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in haar
financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende eigen
vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is gebruik gemaakt
van een standaard risicoprofiel van 15%. In 2021 zal verkend worden of het gehanteerde risicoprofiel nog actueel
is, of dat hier nader onderzoek naar gedaan moet worden.
Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt in elk geval getracht om risico’s tijdig te onderkennen, om
indien nodig acties te ondernemen om de impact van het risico te verkleinen. De meerjarenbegroting speelt
hierin een belangrijke rol. Het effect van een dalend leerlingaantal of een uit de pas lopend kostenpatroon is zo
inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting aanpassingen doorgerekend worden.
De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen jaar toereikend geweest. Er
zijn geen belangrijke risico’s opgetreden die de continuïteit van de organisatie in gevaar hebben gebracht. Er is
dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren.

“

Juf, ik moet echt heel
nodig naar de plee!
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“

Er zijn twee juffen
tegen elkaar gebotst
en nu hebben zíj
corona en wíj vrij.
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Verantwoording financiën
Realisatie staat van baten en lasten en balans
Staat van baten en lasten
Realisatie 2019
x € 1.000

Realisatie 2020
x € 1.000

Begroting 2020
x € 1.000

Verschil

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

3.990
9
126
4.125

4.090
14
358
4.463

3.921
8
71
4.000

169
6
288
463

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Leermiddelen
Overige instellingslasten
Totaal lasten

3.426
99
180
168
215
4.088

3.531
105
178
157
190
4.162

3.382
105
171
162
182
4.004

149
7
-5
8
159

38

301

-3

305

2

-

4

-4

40

301

1

301

-133

133

-

133

-93

434

1

433

Begroting 2020
25.289
-5.532
-11.377
1
-7.815
566

Verschil
2.822
-12.217
-1.333
48.038
263.195
300.504

Saldo baten en lasten
Saldo fin. baten en lasten
Nettoresultaat
Bestemmingsreserve
Genormaliseerd resultaat

Bovenstaande tabel geeft een weergave van de staat van baten en lasten van de gehele organisatie.
Hieronder is de verdeling van het totale resultaat weergegeven.

Jac. Koelmanschool
Joh. Calvijnschool
Adm. de Ruyterschool
Algemene Bestuurskosten
Vereniging
Totaal

Realisatie 2019
67.911
11.135
-22.337
-506
-16.430
39.774

Realisatie 2020
28.111
-17.749
-12.710
48.039
255.380
301.070

Algemeen
Een belangrijke ontwikkeling die invloed heeft op de exploitatie van 2020 is de besluitvorming rondom het
afsluiten van de nieuwe cao. Begin januari 2020 is uiteindelijk met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2019 een
nieuwe cao afgesloten, waarin diverse verhogingen van salarissen waren opgenomen. De afspraken in deze cao
hebben substantiële consequenties op de jaarresultaten 2019 en 2020. De opbrengsten om deze hogere
salarissen te kunnen doen zijn namelijk grotendeels in 2019 ontvangen terwijl de lasten in 2020 zijn gemaakt.
Het matchen van deze opbrengsten en kosten is vanwege wet en regelgeving niet mogelijk gebleken. Het effect
hierdoor is geweest dat het resultaat van 2019 een veel hogere realisatie laat zien, welke als tekort in het
verslagjaar 2020 weer terugkomt. Dit is zichtbaar in het netto resultaat.
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“

Juf, dus als ik het goed
begrijp, komen we
allemaal uit een ei?
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De regels ‘bestemmingsreserve’ en de regel ‘genormaliseerd resultaat’ laten zien wat de correctie voor beide
jaren is geweest en wat de resultaten zouden zijn geweest als de baten gematcht hadden kunnen worden met
de daarbij behorende kosten. Het genormaliseerde resultaat kan het beste worden vergeleken met de begroting.
Het verschil in realisatie 2020 ten opzichte van 2019 heeft als oorzaken dat in de baten er meer ontvangsten zijn
geweest door hogere (overige) rijksbijdragen en overige baten. De lasten laten afwijkingen zien door een lagere
inzet en lagere materiële budgetten. Daarnaast zijn er hogere loonkosten zichtbaar in 2020, wat in de voorgaande
alinea’s reeds is toegelicht. Wat betreft het verschil tussen de realisatie en begroting 2020 is het effect van de
eenmalige uitkeringen in de loonkosten betreffende de nieuwe cao circa 123.000 euro. Daarnaast is in de
begroting vanuit gegaan dat gestegen loonkosten en gestegen pensioenpremies worden gecompenseerd in de
indexatie van de bekostiging. Het totale effect hiervan op de rijksbijdragen is 122.500 euro geweest. De
loonkosten laten als gevolg hiervan een vergelijkbare overschrijding zien.
Nadere toelichting
Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen per categorie
ten opzichte van de begroting.
De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa 169.000 euro. Dit is voor 122.500 euro toe te wijzen
aan indexaties in verband met gestegen lonen en gestegen sociale lasten. Daarnaast wijken de bijdragen voor
Passend onderwijs 31.000 euro af vanwege een extra uitkering van het samenwerkingsverband, welke in
december is ontvangen. Ook de zorgarrangementen komen hoger uit, namelijk 12.000 euro. Daarnaast is 3.500
euro meer schippersbekostiging ontvangen dan was begroot.
De bijdragen vanuit de gemeente zijn 6.000 euro hoger uitgekomen dan begroot, aangezien 2.000 euro meer
PGB-budget is ontvangen en 4.000 euro aan niet-begrote bijdragen voor begeleiding van een leerling.
De overige baten komen 288.000 euro hoger uit dan begroot. Dit is vooral toe te wijzen aan 305.000 euro hogere
verenigingsbaten door 24.000 euro aan vrijwillige ouderbijdragen, een bestuursbijdrage van 10.000 euro en de
deconsolidatie van de steunstichting. Met het laatstgenoemde is een bedrag van ruim 273.000 euro gemoeid.
Hierdoor wordt ook het nettoresultaat vertekend. Hier staan 2.000 euro lagere ledencontributies en giften
tegenover. De overige baten van de scholen komen 23.000 euro lager uit, doordat de baten vanuit het
schoolfonds niet zijn gerealiseerd. De bovenschoolse baten zijn 5.000 euro hoger dan begroot.
De personele lasten komen op totaalniveau 149.000 euro hoger uit dan begroot. Voor 218.000 euro heeft dit
betrekking op loonkosten, waar een besparing van 69.000 euro op overige personele lasten tegenover staat.
De overschrijding op de loonkosten kent de volgende verklaringen:
o De gerealiseerde reguliere inzet komt op totaalniveau 0,35 fte lager uit dan begroot door een lagere
inzet directie als gevolg van het tussentijdse vertrek van de bovenschoolse bestuurder. Hierdoor is een
besparing van circa 30.000 euro gerealiseerd. De overige functiecategorieën laten nagenoeg geen
afwijkingen zien;
o De vervangingsinzet laat ook een overschrijding zien. De gerealiseerde inzet was 0,95 fte, terwijl 0,55
fte was begroot. Vooral de Adm. De Ruyterschool laat een forse overschrijding van 0,45 fte zien. De
vervangingslasten komen daarmee 36.000 euro hoger uit. De besparing op de reguliere inzet wordt dus
gecompenseerd door de overschrijding op de vervangingslasten;
o De overschrijding wordt dan ook volledig verklaard door de cao-wijziging en de indexaties. Aangezien
de cao met terugwerkende kracht is ingegaan is er in 2020 loon betaald, wat nog betrekking had op
2019. Daarnaast wordt de stijging veroorzaakt door gestegen lonen, pensioenpremies en overige
indexaties. Hier staan hogere rijksbijdragen tegenover.
Het besparing op de overige personele lasten kan worden toegeschreven aan de ontvangen BWGSpremierestitutie. Deze bedroeg in totaal 101.500 euro. Daar staan onder meer een grote overschrijding van
32.000 euro op de kosten voor extern personeel bij de Joh. Calvijnschool (kosten detachering en interim-IB) en
kleine overschrijdingen op de kosten voor bedrijfsgezondheidszorg en werving van personeel tegenover.
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De afschrijvingen zijn conform begroting gerealiseerd.
Binnen de huisvestingslasten is een overschrijding gerealiseerd van 7.000 euro. Met name fors hogere schoonmaakkosten vanwege de coronamaatregelen zijn hier de oorzaak van. Daar staat tegenover dat de kosten voor
energie en water lager uitvallen.
Bij de leermiddelen is een voordelig resultaat zichtbaar van circa 5.000 euro. Dit is toe te schrijven aan besparingen op diverse posten bij de Adm. De Ruyterschool.
De overige instellingslasten laten een overschrijding zien van 8.000 euro, wat volledig is toe te wijzen aan de
vereniging. De lasten van de vereniging zijn namelijk 40.000 euro hoger dan begroot, onder andere door
personeelskosten (WKR), kosten ten laste van de schoolfondsen en bestuursvergoedingen. De scholen laten,
samen met de bovenschoolse kostenplaats, een besparing zien van 32.000 euro.
Als gevolg van de dalende rente komen de financiële baten lager uit dan begroot. Er was 4.000 euro begroot,
maar er zijn geen baten gerealiseerd.
Balans
Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren.
ACTIVA

Ultimo 2020
x € 1.000

Ultimo 2019
x € 1.000

Ultimo 2018
x € 1.000

728
728

700
700

667
667

-

-

-

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

284

227

201

1.505
1.790

1.284
1.511

1.711
1.911

Totaal activa

2.518

2.210

2.578

Ultimo 2020
x € 1.000

Ultimo 2019
x € 1.000

Ultimo 2018
x € 1.000

1.653
141
29
1.823

1.474
133
327
41
1.975

1.551
343
42
1.936

322
374

331
358

329
313

2.518

2.664

2.578

PASSIVA

Algemene reserve
Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserves privaat
Bestemmingsfonds publiek
Bestemmingsfonds privaat
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

Het resultaat 2020 is in lijn met eerdere jaren afgezien van de genoemde cao-afwijking en de baten die gemoeid
zijn met de deconsolidatie van de steunstichting (273.000 euro). Hierdoor zou het resultaat uitkomen rond de
28.000 euro.
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In 2020 is er voor ruim 134.100 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is een bedrag van 200.500
euro. Er is in 2020 een bedrag van circa 98.600 euro afgeschreven, waardoor de boekwaarde van de activa is
gestegen.
De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën:
Inventaris en apparatuur

68.300 euro

ICT

54.100 euro

Leermiddelen

6.900 euro

Overige materiële vaste activa

4.800 euro

Totaal

134.100 euro

De investeringen binnen inventaris en apparatuur worden voor een groot deel veroorzaakt door de inrichting
van het handvaardigheidslokaal van de Jac. Koelmanschool, de aanschaf van digiborden voor de Joh.
Calvijnschool en de aanschaf van meubilair en airco’s voor de Adm. De Ruyterschool. De ICT-investeringen
hebben vooral betrekking op de aanschaf en installatie van een nieuwe server voor de Adm. De Ruyterschool en
de aanschaf van diverse nieuwe computers/laptops/Chromebooks met toebehoren voor de scholen. De
leermiddelen bestaan uit methodes voor Biologie en Aardrijkskunde. De overige materiële vaste activa bestaan
uit de plaatsing van een overkapping bij de Adm. De Ruyterschool.
De reserves zijn met circa 153.000 euro gedaald als gevolg van de deconsolidatie van de steunstichting. Binnen
de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke (school) en private (vereniging) reserves. Het effect
dat dit jaar is ontstaan in het resultaat door de verwerking van de cao is verminderd op de in 2019 gevormde
bestemmingsreserve (133.000 euro).
De voorzieningen zijn met 9.000 euro gedaald. Aan de voorziening groot onderhoud is 42.500 euro gedoteerd en
51.600 euro onttrokken (met name schilderwerk Adm. De Ruyterschool en vervanging brandmeldinstallatie en
expansievat Joh. Calvijnschool). Daarnaast is er op basis van het personeelsbestand 1.400 euro gedoteerd aan
de voorziening voor jubileumuitkering. Er is echter ook 1.300 euro vrijgevallen, waardoor het saldo nagenoeg is
gebleven.

Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
Leerlingen
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2021-2025 is rekening gehouden met de volgende verwachte
leerlingaantallen in de komende jaren.
Teldatum per 1 oktober
Onderbouw totaal
Bovenbouw totaal
Totaal

2019
345
334
679

2020
339
345
684

2021
319
345
664

2022
299
351
650

2023
291
356
647

2024
272
356
628

Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en komende jaren zien.
Het leerlingaantal is afgelopen jaren gedaald. De komende jaren is rekening gehouden met een verdere daling
van het leerlingaantal.
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FTE
Functiecategorie
Directie
Leerkracht
Onderwijsondersteunend personeel
Schoonmaak
Vervanging eigen rekening
Totaal

2019
4,00
35,62
5,95
1,83
0,91
48,30

2020
3,66
34,46
5,98
1,91
0,95
46,96

2021
3,50
34,53
6,03
1,93
0,80
46,78

2022
3,50
32,90
6,20
1,93
0,80
45,32

2023
3,50
31,80
5,95
1,93
0,80
43,97

2024
3,50
30,62
5,60
1,93
0,80
42,45

Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over vorig jaar, het verslagjaar en de komende jaren.
Ten opzichte van 2019 is de inzet in 2020 gedaald als gevolg van een lagere inzet directie en onderwijzend
personeel. Aangezien de daling van het leerlingaantal op de Joh. Calvijnschool en de Adm. De Ruyterschool naar
verwachting doorzet, is rekening gehouden met een teruggang in het aantal groepen en de daarbij behorende
afbouw van de formatie de komende jaren.
Staat van baten en lasten
Realisatie
2020
x € 1.000

Begroting
2021
x € 1.000

Begroting
2022
x € 1.000

Begroting
2023
x € 1.000

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

4.090
14
358
4.463

4.083
16
77
4.176

4.026
16
77
4.119

3.928
16
77
4.021

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Leermiddelen
Overige instellingslasten
Totaal lasten

3.531
105
178
157
190
4.162

3.496
109
200
191
184
4.179

3.429
115
200
197
184
4.124

3.369
117
200
196
183
4.065

301

-3

-5

-43

-

-

-

-

Nettoresultaat

301

-3

-5

-43

Genormaliseerd resultaat

434

-3

-5

-43

Saldo baten en lasten
Saldo fin. baten en lasten

Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Er is geen sprake van majeure
investeringen de komende jaren.
Het overzicht laat de komende jaren negatieve resultaten zien. Voor 2021 en 2022 is een resultaat rond de nullijn
zichtbaar. Dit is ook de lijn die voor de komende jaren gehanteerd zal worden. Wel zal er van jaar tot jaar nader
bepaald worden of de omvang van de huidig gepresenteerde resultaten acceptabel en gewenst is. Afhankelijk
van die uitkomst zal elke begrotingsronde bekeken worden wat de mogelijkheden zijn binnen de kaders van
onder andere de kengetallen.
De belangrijkste ontwikkeling in de meerjarenbegroting is de afbouw van de inzet leerkrachten, vanwege het
dalende aantal leerlingen op de Joh. Calvijnschool en de Adm. De Ruyterschool.
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Balans
Ultimo 2020
x € 1.000

Ultimo 2021
x € 1.000

Ultimo 2022
x € 1.000

Ultimo 2023
x € 1.000

728
728

831
831

833
833

833
833

Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

284
1.505
1.790

284
1.480
1.764

284
1.522
1.806

284
1.493
1.777

Totaal activa

2.518

2.595

2.639

2.610

Ultimo 2020
x € 1.000

Ultimo 2021
x € 1.000

Ultimo 2022
x € 1.000

Ultimo 2023
x € 1.000

1.653
170
1.823

1.547
350
1.898

1.553
340
1.893

1.519
331
1.850

322
374

354
343

403
343

417
343

2.518

2.595

2.639

2.610

ACTIVA

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

PASSIVA

Algemene reserve
Best. reserve publiek
Best. reserve privaat
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

Bovenstaande tabel toont de balans over 2020 en de jaren hierop volgend. De balans van 2020 is gebaseerd op
de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2021 zijn echter berekend op basis van een voorlopige inschatting ten
tijde van de begroting in het najaar 2020. Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen ontstaan, de langere termijn
ontwikkeling is echter wel inzichtelijk.
Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa de komende jaren toe zullen nemen. Na 2020
is er gebruik gemaakt van diverse stelposten om de kengetallen niet teveel te vertekenen. De belangrijkste
investeringen voor de komende jaren zijn; een ventilatiesysteem, leerlingsets en digiborden.
Door de huidige begrote resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen. De voorziening
groot onderhoud laat een stijgend verloop zien door de geplande onttrekkingen de komende jaren. De belangrijkste onttrekkingen voor het komende jaar zijn; koudeopwekking, vloerafwerkingen, schilderwerk en dakafwerkingen.

Financiële positie
Kengetallen
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële
gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2019 en 2020, worden tevens de
begrote waarden getoond. De norm geeft de algemene adviesnorm weer.
Kengetal
Liquiditeit
Solvabiliteit
Rentabiliteit
Huisvestingsratio

Norm
2,00
0,50
n.v.t.
<10%
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2019
4,22
0,74
0,96%
4,59%

2020
4,79
0,72
6,75%
4,45%

2021
5,14
0,73
-0,08%
4,86%

2022
5,27
0,72
-0,11%
5,02%

2023
5,18
0,71
-1,08%
5,10%

Weerstandsvermogen (bestuursniveau)
Weerstandsvermogen (schoolniveau)
Publiek vermogen t.o.v. signaleringswaarde

15%
15%
<1

31,97%
28,96%
1,99

26,75%
26,05%
1,74

26,13%
20,87%
1,44

26,32%
21,09%
1,44

25,87%
20,61%
1,40

De liquiditeit laat een stijgend verloop zien over de zichtbare jaren. De solvabiliteit blijft vrij stabiel. Beide
kengetallen voldoen ruim aan de gestelde adviesnormen. De scholen kunnen dus zowel op de korte als de lange
termijn aan hun verplichtingen voldoen.
De rentabiliteit is fors hoger als gevolg van de deconsolidatie van de steunstichting. Dit geeft dus een vertekend
beeld. De komende jaren laten een realistisch beeld zien met een rentabiliteit van rond de nullijn. De rentabiliteit
is in een ideale situatie nul. Uiteraard kunnen er redenen zijn om hiervan af te wijken. Een negatieve rentabiliteit
hoeft geen probleem te zijn als de buffers daar hoog genoeg voor zijn. Het is wel zaak om de verhouding tussen
de rentabiliteit en de buffers goed te monitoren.
De huisvestingsratio laat zien of er niet teveel publiek geld weglekt aan huisvesting. Dit is niet het geval aangezien
de maximale norm van 10% niet wordt overschreden. Onderdeel van deze ratio is ook de dotatie aan het groot
onderhoud.
Het minimale weerstandsvermogen wordt gebruikt om vermogen beschikbaar te houden voor het opvangen van
financiële calamiteiten. De standaard adviesnorm bedraagt 15%. Zowel op verenigingsniveau als op schoolniveau
wordt deze norm ruimschoots gehaald.
De signaleringswaarde is geïntroduceerd om mogelijk bovenmatig vermogen aan te tonen. Indien de waarde
boven de 1 ligt kan dit duiden op het aanhouden van teveel vermogen. Uiteraard kunnen er redenen zijn om
meer vermogen aan te houden. In de volgende paragraaf wordt hier verder op ingegaan aangezien de
signaleringswaarde afzonderlijk dient te worden toegelicht.
Signaleringswaarde
In voorgaande alinea blijkt dat de signaleringswaarde in beginsel boven de maximale waarde ligt. Onze vereniging
houdt gelden aan om de eventuele risico’s te kunnen ondervangen. Hiervoor houdt de school een gespecificeerde buffer aan. Deze buffer bestaat uit een inschatting wat nodig is aan vermogen om de continuïteit van
de organisatie niet in gevaar te brengen. Naast deze buffer wordt er vermogen aangehouden voor de volgende
doeleinden:
o

o

o

o

o

Er is een vordering opgenomen aan het Ministerie van OCenW vanwege een onregelmatig betaalpatroon van de bekostiging. Door de toekomstige vereenvoudiging van de bekostiging vervalt deze
vordering en zal in mindering worden gebracht op het eigen vermogen. Deze vordering betreft een
bedrag van 180.000 euro;
De organisatie spaart voor een toekomstige investering, die naar verwachting buiten het huidige
begrotingsbereik valt. Dit betreft eigen bijdragen in een nieuw te bouwen schoolgebouw. De hoogte
van deze bijdrage is nog niet bekend, maar heeft betrekking op de Jakobus Koelmanschool, waarvoor
over een aantal jaren (her)nieuwbouw wordt verwacht;
Voor 2023 dient de voorziening groot onderhoud te worden omgezet naar een nieuwe systematiek. Dit
zal tot gevolg hebben dat er naar alle waarschijnlijkheid een hogere stand van de voorziening benodigd
is (wat ten koste gaat van het eigen vermogen). De omvang is nog niet exact bekend maar zal
substantieel zijn;
In de begroting is inzichtelijk dat er reeds aandacht is voor het huidige hoge vermogen. Er zijn reeds
substantiële investeringen opgenomen, die zorgen voor een lager weerstandsvermogen en daarmee
een eigen vermogen dat dichterbij de signaleringswaarde komt te liggen;
Verdere spaardoelen voor toekomstige nieuwbouw of renovatie zijn (nog) niet geconcretiseerd.

Reservepositie
Uit de begroting blijkt reeds dat de aanwezige financiële ruimte wordt ingezet om de signaleringswaarde terug
te brengen. In voorgaande paragraaf is hieromtrent reeds een en ander toegelicht. Bij de nieuwe begrotings36

ronde zal opnieuw worden gekeken op welke wijze de bovenmatige reservepositie verder afgeroomd kan
worden. Tevens zal naar verwachting in 2021 concreet gemaakt worden hoeveel vermogen daadwerkelijk
bovenmatig is.

Krimpen aan den IJssel, juni 2021
A.M. (Arie) Casteleijn
T.R.W. (Ronald) Hogendoorn
P.C. (Peter) Wiersma
Plv. College van Bestuur

“

Gisteren vertelde
de juf over Boaz
en Rutte.
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“

Meester, het is maar goed dat
ik koud zweet heb, want anders
had ik het nu dubbel zo warm.
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Vereniging
De Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag (VVOGG) te Krimpen aan den
IJssel is verantwoordelijk voor drie basisscholen, namelijk de Adm. De Ruyterschool, de Jac. Koelmanschool en
de Joh. Calvijnschool.

Raad van Toezicht
P. (Pieter) Bernouw
P.N.T. (Thomas) Boeren
C.H. (Kees) Brand
D. (David) Brinkman
L. (Leendert) van der Ham
G.J. (Gijs) van der Slikke
L. (Leendert) Slobbe
J. (Hans) Soet
C. (Cees) Spek

penningmeester
voorzitter

2e voorzitter

secretaris

College van Bestuur
Tijdelijk plaatsvervangend (tot in elk geval 1 augustus 2021):
A.M. (Arie) Casteleijn
T.R.W. (Ronald) Hogendoorn
P.C. (Peter) Wiersma

financiën | onderwijs
personeel | communicatie
huisvesting

Schooldirecties
A.M. (Arie) Casteleijn
T.R.W. (Ronald) Hogendoorn
P.C. (Peter) Wiersma

directeur Jacobus Koelmanschool
directeur Admiraal De Ruyterschool
directeur Johannes Calvijnschool
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“

Juf, gaan we nu fjonfjoeteren?
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