
 
 
 
 
 

‘Als ik groot ben, word ik brandweerman. Juf, wat wilt u later worden?’ 

Het jaarverslag 2018, deze samenvatting en de jaarrekening 2018 zijn te downloaden via onze website: 

www.sggkrimpen.nl > VVOGG > Over ons > Downloads 

 
 

VVOGG 

‘Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.’ Spreuken 8 : 17b 

Jaarverslag 
2018 

692 leerlingen 
 

348 leden 

79 teamleden 
 

Op onze scholen wordt onderwijs gegeven met de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid als 
basis. Dat doortrekt alle lessen en vormt ook het uitgangspunt van het benoemingsbeleid. Het 
Toezichthoudend orgaan van de vereniging heeft geconstateerd dat de juiste mensen onderwijs 
geven aan onze leerlingen in schoolgebouwen die in een goede staat van onderhoud verkeren en 
dat de financiën op een verantwoorde wijze worden ingezet. We hielden ons in 2018 o.a. bezig met: 
 
Identiteit | Keuze ouders voor reformatorisch onderwijs niet meer vanzelfsprekend | Gevolgen da-
lend leerlingaantal | Schoolbezoeken | Nieuw strategisch bestuursbeleidsplan | Kwaliteit van het 
onderwijs op basis van toetsresultaten, inspectiebezoek, welbevinden | Interne en externe uitstraling 



 
 
 
 
 
 

 

‘Mam, ik kan de tafel écht niet afruimen. Ik moet energie overhouden voor school.’ 

      
 
 
  

      Vragen / opmerkingen? Neem contact op met de heer C. Spek, secretaris |  (06) 53 59 54 90 |   cspek@spek.nl 
      ____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

    Colofon          
 
 
  

      Foto’s:         Aliene Schultink Fotografie   |   Vormgeving: Wilma Kooiman   |  Drukwerk: Reprovinci, Schoonhoven 
   

 
 
 
 

We hebben in 2018 gewerkt met gemotiveerde teams en betrokken ouders. 
We mochten werken met het meest kostbare materiaal dat we op school 
hebben: onze leerlingen. We waren onder andere bezig met: 
 
 

 Oriëntatie en implementatie van nieuwe lesmethodes, zoals: 
 BOUW! – voorbereidend lezen, Grip op lezen – begrijpend lezen, 
 Wijzer! – aardrijkskunde, Wondering the world – natuur en techniek. 
  
 Opstellen van het schoolplan 2019 - 2023 en het nieuwe schoolonder-
 steuningsprofiel in het kader van passend onderwijs.  
 
Scores Centrale Eindtoets (Cito) – landelijk gemiddelde: 535,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs 

Admiraal De Ruyter 
----------------------------- 

Gemiddeld 533,8 
Ondergrens 534,8 

Jacobus Koelman 
 

Gemiddeld 536,9 
Ondergrens 534,9 

Johannes Calvijn 
 

Gemiddeld 536,0 
Ondergrens 534,3 

Admiraal De Ruyter 
 

Gemiddeld 533,8 

Ondergrens 534,8 

 ADR JK JC 

PrO - - - 

VMBO-LWOO 2 - 4 

VMBO-BK - 4 4 

VMBO-GT 5 3 12 

VMBO-GT/HAVO 2 3 5 

HAVO/VWO 17 12 14 

VWO+/TTO - - - 

 26 22 39 

 

De jaarrekening laat een tekort zien van € 110.000. In de 
begroting was rekening gehouden met een tekort. Dat viel 
echter € 18.000 hoger uit vanwege langdurig ziekteverlof 
en extra personeelsinzet.  
De vermogenspositie van het bestuur is gezond, zodat te-
korten als deze opgevangen kunnen worden. De overheid 
stelde extra geld voor personeel beschikbaar. We groeien 
de komende jaren naar een nagenoeg kostendekkende 
situatie. 
Met een overheid die o.a. financiën en gebouwen beschik-
baar stelt, weten we ons door God gezegend. 
 

 
 
 


