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Voorwoord
Het afgelopen jaar is er weer hard gewerkt op de scholen om onze visie ‘Geloof in Onderwijs’ uit te
dragen vanuit onze christelijke waarden.
Alle kinderen van Schoolvereniging Rehoboth krijgen christelijk onderwijs dat motiverend, uitdagend en
betekenisvol is en dat hen voorbereidt op hun plek in de maatschappij. Dit wordt verzorgd door
medewerkers die warmhartig, goed opgeleid en voortdurend in ontwikkeling zijn.
Wij geloven dat we in ons dagelijks werk ruimte geven aan onze kinderen, medewerkers, ouders en
betrokkenen om deze visie ook echt gestalte te geven. Wij geloven in wat we doen en we doen wat we
geloven. Binnen de identiteitskaders is veel mogelijk om het onderwijs vorm te geven zodat kinderen
zich op hun eigen niveau, in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. We vinden het daarbij belangrijk
dat de basis van ons onderwijs op orde is.
Als wij onze naam eer aandoen, zijn wij een bron. Een bron van inspiratie, kennis, wijsheid en
ontwikkeling. Als wij onze naam eer aandoen, gebruiken wij de ruimte die wij hebben gekregen. Ruimte
voor ontwikkeling. Niet omwille van onszelf, maar omwille van de leerlingen, ouders, leraren,
medewerkers en schoolleiders die aan ons zijn toevertrouwd.’ (Rehoboth, 2018)
Onze scholen staan midden in de Urker samenleving. Er wordt hard gewerkt door professionals en
ouders om het onderwijs sterk te maken. Dat doen we echter niet alleen, maar samen met andere
betrokken partijen. De buurt, de gemeente, de provincie maar ook andere organisaties als het
samenwerkingsverband (SWV) en organisaties als Viaa, Scope, Verus etc. Deze samenwerking gaat
over organisaties, denominaties heen. Onderwijs en zorg raken elkaar, evenals het speciaal onderwijs
en het basisonderwijs. Die verbondenheid streven wij na in het belang van de kinderen. We hebben
elkaar nodig om onze doelstellingen te verwezenlijken.
Het jaarverslag van Schoolvereniging Rehoboth geeft als verantwoordingsdocument een beeld van het
reilen en zeilen van onze organisatie. Aan onze leden verspreiden we een beknopte versie in druk via
‘Info ledenvergadering’. Deze beknopte versie publiceren we ook op de website.
U wordt van harte uitgenodigd om via bestuurskantoor@rehoboth.nu of via de website
www.rehoboth.nu op de inhoud te reageren.

J.A. (Johan) de Jong
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Leeswijzer
Naast het voorgeschreven model voor jaarrekening en bestuursverslag, zoals die bij het ministerie van
OC&W moeten worden ingediend, maken wij jaarlijks een verkorte versie van het jaarverslag. Via deze
versie leggen wij verantwoording af aan een breed scala stakeholders, waaronder ouders, personeel,
leerlingen, schoolbesturen in de regio, belangenorganisaties, overheden en belangrijke zakelijke
relaties. De overige belangstellenden worden erop geattendeerd dat het jaarverslag gereed is en via
de website beschikbaar is. Meer specifieke informatie over een school vindt u op de website van die
school. Deze kunt u bereiken via www.rehoboth.nu.
Met deze leeswijzer verschaffen wij de lezers snel inzicht in de voor hen relevante informatie.
 Na het voorwoord en de leeswijzer staat een inleiding en samenvatting van de Algemeen
Directeur (AD).
 Vervolgens volgen de verslagen van het Toezichthouden Bestuur (THB) en de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Allen besteden daarbij – vanuit hun
eigen verantwoordelijkheid - aandacht aan de speerpunten van beleid van het afgelopen jaar.
 In de hoofdstukken hierna vindt vooral de inhoudelijke verantwoording plaats. De indeling
daarvan is ingegeven door de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs. In die richtlijn onderscheidt het
Ministerie van Onderwijs de volgende drie onderdelen:
1. Algemeen
2. Jaarrekening
3. Overige gegevens
1. Algemeen
Het eerste onderdeel in dit algemene deel beschrijft de missie, visie en doelstelling van
Schoolvereniging Rehoboth en vormt de basis voor de verantwoording over het beleid van de
vereniging. Dit onderdeel sluit aan bij de vaststelling van het Strategisch Beleidsplan (SBP) dat om de
vier jaar wordt herzien.
In het tweede onderdeel is de structuur van de organisatie beschreven. U treft daar informatie aan
over de scholen en de leerlingenaantallen.
De relevante onderwijskundige ontwikkelingen komen in het derde onderdeel aan de orde. Het vierde
onderdeel gaat over personeel. Speerpunt blijft het werven en behouden van voldoende kwalitatief
goed personeel en de voortdurende wijzigingen binnen het personeelsbeleid en de CAO.
Het vijfde onderdeel gaat over beheerszaken en de huisvesting van scholen. Het treasurybeleid, de
financiële kengetallen en het exploitatieresultaat vindt u hier. Belangrijkste conclusie: Schoolvereniging Rehoboth is een financieel gezonde organisatie.
In het zesde onderdeel gaan wij in op communicatie en kwaliteit.
In het voorlaatste onderdeel gaan wij dieper in op belangrijke risico’s voor onze organisatie. Het ‘in
control statement’ maakt deel uit van dit hoofdstuk.
Het algemene deel van het Jaarverslag wordt afgesloten met de toekomstparagraaf. Het ministerie
verplicht schoolbesturen om een zogeheten ‘continuïteitsparagraaf’ in het Jaarverslag op te nemen.
Deze paragraaf maakt in ons Jaarverslag deel uit van de toekomstparagraaf.
2. Jaarrekening
In het bestuursverslag zijn in dit onderdeel de belangrijkste financiële overzichten als de balans, de
exploitatierekening en het kasstroomoverzicht onverkort opgenomen. Met het oog op de leesbaarheid
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zijn de toelichtingen en bijlagen verkort weergegeven. Het bestuursverslag staat op de website
www.rehoboth.nu.
3. Overige gegevens
Tevens treft u de controleverklaring aan, evenals een overzicht van gebruikte afkortingen en het
colofon.
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Inleiding en samenvatting
Geloof in Onderwijs
Wij werken samen aan de ontwikkeling van ‘geloof in onderwijs’. We vertrouwen daarbij op onze
hemelse Vader die ons ook in 2019 heeft ondersteund ‘zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn
jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de HEERE hem
geleid, er was geen vreemde god bij hem’ (Deuteronomium 32:11-12).
Rehoboth besteedt veel aandacht aan de vorming van kinderen. Naast kennisontwikkeling is het
belangrijk om in de huidige samenleving sterk in deze wereld te staan. Persoonsvorming en
socialisatie helpt om zelfbewust en zelfsturend te leren en te werken. Vanuit onze identiteit kunnen
we in de dagelijkse praktijk handen en voeten geven aan de ontwikkeling van onze kinderen als mens.
We vinden het daarnaast belangrijk om ook veel aandacht te besteden aan onze cultuur. Dit doen we
niet alleen ‘op Urk’, naar binnen gericht, maar ook sterk in verbinding met de wereld.
Het afgelopen jaar was een boeiend, maar ook spannend jaar voor de vereniging. De kwaliteit van het
onderwijs blijft een aandachtspunt. Gelukkig hebben de plannen die we de afgelopen jaren hebben
gemaakt effect op de schoolresultaten. We hebben in beeld wat er moet gebeuren op de scholen. De
eindopbrengsten van de meeste scholen komen steeds meer op maar ook zelfs boven ons
vastgestelde niveau. Het nieuwe toezicht kader heeft ook meer aandacht voor de achtergrond van
onze kinderen en geeft daarmee een realistischer beeld van verwachtingen en eindopbrengsten.
Spannend is het om in deze tijden van lerarentekorten de kwaliteit te blijven vasthouden. Spannend is
wat de ontwikkelingen zijn binnen het samenwerkingsverband, de kwaliteit en grenzen van de zorg en
de verbinding daarvan met de scholen. Spannend is ons werk maar ook uitdagend en inspirerend. Elke
dag zijn er weer nieuwe ontdekkingen en verrassingen. Elke dag wordt er weer iets nieuws ontdekt dat
helpt om inzicht te krijgen en opnieuw te zoeken naar de beste oplossing voor de onderwijsbehoefte
van onze leerlingen.
Naast alle onderwijskundige zaken heeft de identiteitsnota opnieuw aandacht gekregen. Wij zijn een
vereniging die vanuit haar christelijke overtuiging onderwijs verzorgt voor kinderen van christelijke en
niet-christelijke ouders die onze identiteit respecteren. We hebben een prachtige opdracht en we
doen dat met veel overtuigingskracht. Ook praktisch is er gewerkt aan de verbinding van school, kerk
en gezin in de realisatie van een Themaweek over ‘opvoeden’.
Passend Onderwijs
Door het integratie-onderwijs kunnen we steeds meer leerlingen op Urk een dekkend
onderwijsaanbod aanbieden. De huidige ontwikkelingen vragen veel van ons onderwijspersoneel en
organisatie daarom heen. Soms zijn de grenzen van Passend Onderwijs bijna bereikt, maar met de
inzet van alle partijen blijven we werken aan thuisnabij onderwijs voor alle leerlingen van Urk. Daarbij
zijn we realistisch in onze verwachtingen en luisteren we goed naar elkaar. Soms is een plaats buiten
de reguliere setting de beste plaats voor een individuele hulpvraag. Samen met ouders zoeken we
naar een passende plek voor elke leerling.
Huisvesting
Het onderhoud van schoolgebouwen wordt samen met een extern deskundige voorbereid en
uitgevoerd. Het meerjarenonderhoudsplan is vastgesteld voor de komende 30 jaar. Onze
schoolgebouwen staan er goed bij en dat willen we graag zo houden. Ook is er aandacht voor
verduurzaming in het energieverbruik. De eerste scholen hebben daarvoor ledverlichting gekregen.
In dit jaar is er een visie ontwikkeld voor een nieuw schoolgebouw in de Zeeheldenwijk. De komende
jaren zal dit beleid steeds meer vorm krijgen, waarbij de verwachting is dat Rehoboth een brede,
wellicht zelfs inclusieve school kan starten in deze wijk. De gesprekken met de betrokken partijen
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hebben geresulteerd in een concept intentieovereenkomst, die het komende jaar definitief gemaakt
zal worden. Samen met de gemeente en de externe partijen wordt deze visie verder vorm gegeven.
Het bouwheerschap zal gevoerd worden door de gemeente.
De uitbreiding van de Harmpje Visserschool is afgerond. Samen met Kentalis zijn er drie lokalen en
enkele nevenruimtes bijgebouwd. Twee lokalen zijn voor Kentalis en één lokaal is voor de Harmpje
Visserschool. Hiermee krijgt het spraak-taal onderwijs nog meer diepgang.
Het clusteronderwijs op de Prinses Beatrixschool groeit langzaam door. Hoewel dit onderwijs
uitdagingen kent in de huidige tijd, wordt dit concept doorgetrokken naar de hogere groepen. In het
cursusjaar 2019-2020 zijn twee groepen gehuisvest in kerkgebouw De Ark.
Personeel
Goed onderwijs vraagt om goed personeel. Personeel dat zich ten volle inzet om de kinderen dat te
geven wat nodig is voor hun ontwikkeling. Dat vraagt veel van ons personeel. Zij ervaren dat dagelijks.
Werkdruk is daarom ook een thema dat permanente aandacht heeft. De CAO-PO biedt daarin voor
ieder personeelslid enige ruimte in de vorm van extra vrije ruimte in de les-gebonden uren
(vervanging) zoals gesprekken met kinderen en ouders, huisbezoeken, observaties en het afnemen van
toetsen. Ook is er extra geld beschikbaar gesteld voor het verminderen van de werkdruk. Veel scholen
hebben daar extra onderwijs-assistentie voor aangetrokken. Ook zijn er scholen die andere
maatregelen hebben getroffen met dit budget, zoals het aanstellen van een secretaresse of inzet van
leraren.
In 2019 is er door het ministerie extra geld uitgetrokken voor de salarissen van de leraren. Een goede
stap, maar er is naast geld meer nodig om het beroep van leraar aantrekkelijk te maken en nieuwe
leraren aan te trekken. We zijn daarvoor aangesloten bij een samenwerkingstraject in de regio
(Regionale aanpak Lerarentekort). Hierbij wordt vanuit diverse invalshoeken en met veel partijen
gewerkt aan oplossingen voor het lerarentekort.
Financiën
Onze financiële positie is gezond. Helaas weten we vaak pas achteraf welke bedragen wij van de
overheid ontvangen en welke verplichtingen we krijgen. Denk hierbij aan de personele bekostiging.
Ook de verhoging van het salaris van personeel werkt door in de begroting van onze organisatie
aangezien gelden van de functiemix gebruikt moesten worden voor extra salariskosten.
De verwachte verlaging van de middelen Passend Onderwijs baart zorgen. Hoewel steeds minder
kinderen buiten Urk een speciale school bezoeken blijft de vraag zich opdringen hoe zich dit
uiteindelijk ontwikkelt voor onze vereniging en ons SWV. Daarnaast blijven de ontwikkelingen rondom
pleegzorg onze aandacht vragen. Voor deze kinderen wordt geen extra vergoeding ontvangen. Wel is
er vanaf augustus 2019 een begin gemaakt met extra middelen in verband met een nieuw
wegingskader (Regeling Onderwijs Achterstanden). Voor Urk en Rehoboth pakt dit nieuwe kader
positief uit. Het resulteert in extra middelen. Ook zijn er middelen ingezet voor extra
werkdrukverlaging.
Inzet middelen voor nascholing
Binnen het SBP is veel aandacht voor de ontwikkeling van leraren en de school. Elke school stelt
daarvoor nascholingsplannen op en leraren ontvangen een persoonlijk budget dat ingezet kan worden
voor eigen ontwikkeling. Ook worden er trajecten uitgevoerd vanuit de eigen Rehoboth Academie. In
deze interne nascholing is veel aandacht voor het delen van eigen expertise, maar ook voor centrale
nascholingsmogelijkheden om het onderwijs versterken. Ook wordt een deel van de nascholing
gebruikt in de zorg. Wij maken gebruik van de diensten van Adapt voor de leerlingenzorg en voor de
begeleiding van de Smalle Commissie. De studiereis naar Schotland is dit jaar ook vanuit de
nascholingsgelden gerealiseerd.
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Tot slot wordt een deel van coachingstrajecten bekostigd vanuit de nascholingsmiddelen en komt een
deel van het budget ten goede aan de begeleiding van het onderwijskundige proces van het
integratieonderwijs.
Toekomstgericht
Het jaar 2019 was een boeiend en enerverend jaar. Een jaar waarbij we getracht hebben ons te richten
op de basis, die op orde moet zijn. De basis van het leren is voor velen nog steeds ‘rust, reinheid en
regelmaat’ en dat krijgt langzaam vorm. We staan echter niet stil. We kijken vooruit naar alle kansen
die het onderwijs ons elke dag weer biedt. We hopen op langere termijn projecten op te kunnen
pakken voor techniek, een nieuwe school met een eigen onderwijsconcept en natuurlijk de verdere
ontwikkeling van het profiel van elke school. Gedragen op ‘Zijn vleugels’ zal onze God ons leiden in de
komende tijd en ons helpen in de toekomstige uitdagingen en kansen.
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Toezichthoudend Bestuur
Overzicht van de vergaderingen van 2019
Datum

Belangrijkste onderwerpen

5 februari 2019

Begroting 2019 vastgesteld.
Strategisch beleidsplan vastgesteld.
Visiedocument voor de Schokkerhoek besproken.

16 april 2019

Intern Toetsingskader vastgesteld (ITK)
Procedure sollicitatie nieuwe Toezichthouder vastgesteld.
Verslag van de werkbezoeken besproken
Jaarverslag en jaarrekening 2019 vastgesteld

4 juni 2019

Jaarlijkse zelfevaluatie gedaan o.l.v. Verus
Verslag bezoek GMR
Stappenplan HEVO besproken
Eigendom bouwheerschap Schokkerhoek besproken
Verslag bezoek directieberaad
Inkoopbeleid vastgesteld

24 september 2019

Identiteit van de vereniging besproken
Nieuw profiel toezichthouder vastgesteld
Evaluatie kwaliteitsbeleid Cornelis Zeemanschool
Projectaanvraag Schokkerhoek besproken
Formatiebijeenkomst besproken

14 oktober 2019

Bespreken bezoek aan de GMR en bezoek aan directieberaad
Mobiliteitsbeleid besproken
Voordracht van dhr. W. Rustenburg als kandidaat vastgesteld.

26 november 2019
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10 december 2019

Rapport audit Cornelis Zeemanschool besproken
Begroting 2020 besproken

Overleg met de GMR en het directieberaad
De voorzitter en de vice-voorzitter hebben tweemaal de vergadering van de GMR bezocht.
Terugkerende onderwerpen tijdens dit overleg waren het lerarentekort, de brede school in de
Schokkerhoek (of Zeeheldenwijk) en de inrichting van het Bestuursbureau. Wat vindt de GMR
belangrijk? GMR is tevreden over haar relatie en communicatie met de AD.
De voorzitter en de vice-voorzitter hebben eenmaal een overleg moment belegd met het
directieberaad. Onderwerp van bespreking was vooral de communicatie tussen het directieberaad, de
algemeen directeur en het Bestuursbureau, kortom het functioneren van de “bovenste helft” van de
organisatie. De teneur was positief. Ook zijn specifiek de ervaringen met de nieuwe algemeen
directeur aan de orde geweest. Ook hier zijn de indrukken positief. Aan het directieberaad is
geadviseerd actief mee te denken over taken en inrichting van het Bestuursbureau.
In het voorjaar zijn alle scholen bezocht door een tweetal leden van het THB. Gesproken is met
directies en managementteam, delegatie leerkrachten en met leerlingen. Naast zaken wat er maar ter
tafel wordt gebracht wordt elk jaar voor een thema gekozen. Dat was dit jaar de totstandkoming van
het SBP en hoe de school ermee om gaat. ER zijn verslagen gemaakt en deze zijn in de vergadering
besproken.
Good governance: Code Goed bestuur en toezicht op de AD
Vereniging Rehoboth is lid van Verus, een vereniging van Katholiek en Christelijk onderwijs. Verus
ondersteunt de vereniging juridisch en inhoudelijke op onderdelen. Daarnaast bezoeken toezichthouders relevante bijeenkomsten van Verus in het kader van hun toezichthouderschap.
In juni is er een zelfevaluatie gedaan met Verus en is er geconstateerd dat voldaan is aan de wettelijke
taken en dat er gewerkt is conform de Goverance Code.
Een tweetal bestuursleden heeft regelmatig een sparringgesprek met de Algemeen Directeur. Dit
heeft een brede agenda.
Het toezichthoudend bestuur vervult direct de werkgeversrol voor de algemeen directeur. Middels
een methodische gesprekcyclus wordt diens functioneren besproken en beoordeeld.
Daarnaast fungeert een financiële commissie die de begroting, jaarrekening en kwartaalrapportages
bespreekt met de Algemeen Directeur en waar nodig met anderen.
Onderwerpen voor het TZB in 2020
- Inrichting Bestuursbureau
- Vervolg project brede school Zeeheldenwijk (nieuwe naam voor de Schokkerhoek)
- Verwacht tekorten leerkrachten
- Maatregelen en consequenties corona
Toezicht op de middelen
Het TZB heeft toegezien op een rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en
aanwending van de middelen en heeft dit ook vastgesteld.
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Zij werd daarbij ondersteund door de heer M. van Rozendaal van Van Rhee Accountants die de jaarrekening heeft gecontroleerd.

Samenstelling bestuur
Naam

Datum verkozen

Dhr. W. Pansier

14-6-2016
Aftr/herkiesbaar:
Juni 2020

mevr. M. Romkes

19-6-2018
Aftr/herkiesbaar:
Juni 2022

Mevr. I.M. de
Jong-Doornbos

13-12-2011
herkozen op:
15-11-2017
Aftredend: juni 2021

Mevr. D. Kater

14-06-2016
Aftr/herkiesbaar:
Juni 2020

Functie/
portefeuilles
voorzitter
HRM
Identiteit

Hoofd- en nevenfunctie

- HRM adviseur
- HR adviseur VVGO Bunschoten
- Vz St. Oekrainezending
- Vz kerkenraad GKV Ermelo
Penningmeester/ - Hoofd bedrijfsvoering
secretaris
Emelwerda
Identiteit
College Emmeloord
- Hoofd financiën en HRM
Berechja
College Urk
- Vice vz RvT Talma Urk
- Lid RvT Flevomeer bibliotheek
- Penningmeester VVE Topweg
Lid
Eigenaar risen-onderwijsadvies.
Lid MR Emelwerda college
Emmeloord
VZ OPR St. SWV Aandacht+,
Emmeloord.
Lid
- Ondernemer/huisvrouw
Cultuur
Identiteit

De leden van het toezichthoudend bestuur doen hun werk onbezoldigd. Wel is een vergoeding cf
vrijwilligerswerk beschikbaar.
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Medezeggenschap
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de GMR van Schoolvereniging Rehoboth over het jaar 2019. Zoals
gebruikelijk heeft de GMR het afgelopen jaar verschillende onderwerpen besproken die door de
Algemeen Directeur of Toezichthoudend Bestuur zijn ingebracht ter besluitvorming, ter advisering of
ter kennisname. Daarnaast heeft de GMR zelf ook het initiatief genomen om onderwerpen aan de
orde te stellen.
Wij hopen dat u zich kunt vinden in het werk en de beslissingen van de GMR en zijn bereid deze toe te
lichten. Daarnaast willen wij u van harte uitnodigen ons te blijven voorzien van uw opmerkingen en
vragen. Wij zijn er om, binnen onze schoolvereniging, de belangen te behartigen van zowel de ouders
als het personeel, ten behoeve van christelijk en goed onderwijs voor onze kinderen.
De GMR
De GMR is de bovenschoolse variant van de MR die verbonden is aan elke individuele school. De GMR
buigt zich echter niet over zaken die van belang zijn voor de individuele school, maar over wat van
belang is voor alle scholen die onder het bestuur van Schoolvereniging Rehoboth vallen.
De GMR:
· beslist mee over belangrijke zaken op school-overstijgend niveau;
· luistert naar reacties en problemen van de achterban om dit daarna te betrekken bij hun
advies- en instemmingsbevoegdheid;
· verkrijgt veel informatie om op de hoogte te zijn en te blijven van alle veranderingen en
ontwikkelingen binnen de vereniging;
· maakt de wensen van de achterban kenbaar aan de Algemeen Directeur;
· krijgt voldoende scholing om haar taak uit te voeren.
De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO)
In deze wet zijn de wettelijke kaders voor medezeggenschap op scholen geregeld. Afgeleid van dit
wettelijk kader zijn de belangrijke werkdocumenten Reglement MR en Reglement GMR. Deze
documenten bieden zowel de MR als de GMR hulp bij alles wat zij ondernemen. Kort samengevat
heeft de GMR hierdoor:
· recht op overleg met de Algemeen Directeur;
· adviesrecht en instemmingsrecht bij belangrijke besluiten op thema’s uit de WMO;
· initiatiefrecht over zaken waarvan de GMR vindt dat deze binnen de vereniging veranderd
moeten worden en/of aan de orde gesteld moeten worden;
· recht op het ontvangen van informatie over zaken die van belang zijn voor alle scholen binnen
de vereniging.
Samenstelling
In verband met professionalisering is besloten om de oudergeleding niet meer vanuit de MR te laten
komen maar uit alle ouders van de school. Verkiezingen, sollicitaties, gesprekken en de uiteindelijke
keuze wordt wel verzorgd door betreffende MR.
Er is ook besloten dat de personeelsgeleding niet uitsluitend uit de MR hoeft te komen maar mag ook
uit het team komen. Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over een goede communicatie
GMR/MR en de achterban.
De verantwoordelijkheid en taakverdeling van de GMR worden gezamenlijk gedragen. Om efficiënter
te kunnen werken zijn we in 2018 met portefeuilles gaan werken. De portefeuilles zijn geënt op het
Strategisch Beleidsplan van Schoolvereniging Rehoboth. Bij de verkiezingen moet er uitgegaan worden
van de portefeuille die vacant komt om een goede profielschets te kunnen profileren.
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Portefeuilles
De verdeling van de portefeuilles ziet er als volgt uit:
Naam

Ouder, Personeel

Benoemd

Namens

Portefeuille

Wouter Rustenburg

Ouder / voorzitter

2016

Groen v Prinsterer

Voorzitter

Henk Bakker

Ouder / secretaris

2018

Wilhelmina

Secretaris

Alie Loosman-Zwaan

Leerkracht

2019

Cornelis Zeeman

Personeel

Hanna Bakker

Leerkracht

2016*

Groen v Prinsterer

Communicatie
& Kwaliteit

Johannes Weerstand

Ouder

2018

Harmpje Visser

Middelen en
Beheer

Willeke Visser-Loosman

Leerkracht

2019

Frits Bode

Onderwijs en
Identiteit

Mirjam Kramer

Ouder

2017

Beatrix

Middelen en
Beheer

Alie Post-de Boer

Ouder

2019

Cornelis Zeeman

Onderwijs en
Identiteit

Annie de Haan

Leerkracht

2014

Regenboog

Communicatie
& Kwaliteit

Marijke de Rooder

Leerkracht

2016

Harmpje Visser

Personeel

* vervangt Miranda Scheer tot einde zittingsperiode
Werkwijze
Het dagelijks bestuur maakt vier weken voor de GMR-vergadering een conceptagenda op, waar de
Algemeen Directeur zijn punten nog aan toevoegt. Uiterlijk twee weken voor de GMR-vergadering
staat de benodigde informatie op SharePoint. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar. Op elke
vergadering is de Algemeen Directeur aanwezig bij de eerste helft van de vergadering. Voor elke
vergadering wordt met de Algemeen Directeur overlegd over de agenda van de vergadering. Van elke
vergadering worden notulen gemaakt. De vastgestelde notulen worden toegezonden aan alle leden
van de GMR, de voorzitters van de MR en de Algemeen Directeur.
Zittingsduur
De zittingsduur voor zowel MR als GMR is vier jaar. Deels om de professionaliteit te borgen, deels om
aansluiting te vinden op de zittingsduur van het THB. Daarna kan de termijn verlengd worden met vier
jaar als het merendeel van de MR akkoord gaat.
Taakuren
De personeelsleden krijgen 100 taakuren voor hun deelname aan de GMR. Wanneer een personeelslid
de functie van secretaris vervult, krijgt hij 120 taakuren.
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Vacatieregeling
Er is een vacatieregeling voor de oudergeleding van de GMR en OPR. Deze is bepaald op € 30,- per
bijgewoonde vergadering, met een maximum van € 200,- per kalenderjaar. Wanneer een ouderlid de
functie van secretaris heeft, bedraagt de vergoeding € 45,- per bijgewoonde vergadering, met een
maximum van € 300,- per kalenderjaar.
OPR-raad
De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. In de OPR zitten ouders en personeel. Via de OPR hebben zij instemmingsrecht op het
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. In dit plan staan onder meer de afspraken van
het samenwerkingsverband over de basisondersteuning. Dit is de ondersteuning die alle scholen in het
samenwerkingsverband bieden. Ook staat erin welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het
(voortgezet) speciaal onderwijs en wat de verdeling van het geld is. De leden van de OPR worden
afgevaardigd door de medezeggenschapsraden (MR) van de scholen, maar zij hoeven zelf niet in de
MR te zitten. Daarnaast kan de OPR gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over alle zaken die te
maken hebben met de uitvoering van het ondersteuningsplan. De zittingsduur is vier jaar;
afgevaardigde van Schoolvereniging Rehoboth is Grietje Schraal, zij is een lid uit de oudergeleding.
Haar termijn loopt af in juli 2023. Dan zal een personeelslid de schoolvereniging vertegenwoordigen.
Agendapunten
In 2019 heeft de GMR zeven keer vergaderd, waarvan een vergadering besteed is aan een cursus van
Verus. De volgende punten zijn besproken op de verschillende vergaderingen, waarvan sommige
standaard terugkomen, zoals het goedkeuren van de notulen en de rondvraag:
Vaststellen agenda en rondvraag (per vergadering), Bestuursformatieplan, Jaarverslag, Vacatures in de
GMR, Terugkoppeling Ziekteplan/Noodplan in MR’en, Evaluatie vergaderingen GMR, Communicatie
naar MR’en, Terugkoppeling van bespreking met AD over begroting door portefeuillehouders
Middelen en Beheer, GMR Statuut: aanpassen en ondertekenen, Integrale huisvesting, Cafetaria
Regeling, Begroting, Strategisch Beleidsplan, Beleidsplan ziekteverzuim, Vakantierooster, OPR –
inbreng vertegenwoordiger Toolkit, Professioneel Statuut, Activiteitenrooster GMR, Ouderbijdrage,
Afscheid GMR leden en intro nieuwe leden, Info, planning en samenstelling Bevoegd Gezag, Protocol
Medicijnen, Taakverdeling (nieuwe) leden GMR, Bovenschool verslag ARBO, Formatie overzicht T-1,
Begroting (voorlopig), Toezichthouders, Toolkit.
Professionalisering
Ook in 2020 wordt, na inventarisatie bij de MR’en en de GMR, een cursus aangeboden aan de nieuwe
leden. Deze cursus is er op gericht om nieuwe leden informatie te verschaffen over de rechten en
plichten van de medezeggenschapsraden. De cursus wordt verzorgd door Verus.
Aandachtspunt
Communicatie
Zorg dragen voor de communicatie naar de achterban nu niet meer alle scholen vertegenwoordigd
worden in de GMR. Dit goed monitoren en controleren in januari 2020 hoe de bevindingen van alle
MR’en zijn wat de communicatie betreft en helderheid daarvan.
Lerarentekort
De GMR houdt het lerarentekort in de gaten door frequent vragen te stellen aan de AD. Met name de
kwaliteit voor de klas is een aandachtspunt. De invalspool is leeg en er wordt beroep gedaan op
onderwijsassistentes. Deze ontwikkeling houden we nauwlettend in de gaten.
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Namens de gehele GMR,

Henk Bakker
Secretaris GMR
Urk, februari ’20
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Organisatie
Juridische structuur
De volledige naam van Schoolvereniging Rehoboth luidt: Vereniging Rehoboth tot Stichting en
Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Urk. Zij heeft haar zetel op Urk. Schoolvereniging
Rehoboth wordt professioneel bestuurd en heeft het bestuur en intern toezicht volgens de wet “Goed
Onderwijs Goed Bestuur” geregeld met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Bestuur en
toezicht zijn gescheiden door de transitie naar het One-tier model: Toezichthoudend Bestuur met een
Algemene Directie als uitvoerende. Dit is in 2011 gerealiseerd.
Organogram

Hiërarchische lijn
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Toezichthoudend Bestuur (THB)
Bij de vervulling van zijn taak richt het THB zich op het belang van de vereniging en de door de
vereniging in stand gehouden scholen. De samenstelling, taken en bevoegdheden van het THB zijn
zodanig dat deze een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen.
Governance
Het THB ziet erop toe dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is en dat er een goed systeem is
waarmee die kwaliteit geborgd wordt. Het THB hanteert hiervoor een intern toezichtskader.
Een groot aantal taken is gemandateerd aan de Algemeen Directeur. Uitvoering van de wet “good
governance” wordt gehanteerd door de Algemeen Directeur vergaand te mandateren en daarmee het
bestuur te laten acteren als intern toezichthouder. De samenstelling binnen het bestuur is zodanig dat
de belangrijke beleidsgebieden vertegenwoordigd zijn (zoals onderwijskundig, HRM, financiën en
communicatie).
Het bestuur verantwoordt zich naar de ledenvergadering van Schoolvereniging Rehoboth door middel
van dit jaarverslag dat ook te vinden is op de website van de vereniging.
Algemeen Directeur (AD)
De Algemeen Directeur is belast met het besturen van de door de vereniging in stand gehouden
scholen en is tevens eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de vereniging.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR vertegenwoordigt de ouders en het personeel van de zeven scholen. De GMR bestaat uit tien
personen, namens beide geledingen. Zij vergadert minimaal zes keer per jaar.
Staf, secretariaat en administratie
De stafmedewerkers financiën en personeel adviseren de AD over het te voeren beleid rond financiën,
onderhoud en personeel. Ook adviseren zij gevraagd en ongevraagd de AD en de directeuren bij de
uitvoering van hun taken. Zij volgen, toetsen en beoordelen de resultaten van uitvoering van beleid en
rapporteren de bevindingen aan de AD. Schoolvereniging Rehoboth heeft niet alle deskundigheid in
huis. Zo nodig wordt expertise ingehuurd. De directiesecretaresse verleent ondersteunende diensten
aan de Algemeen Directeur. Daarnaast is er een medewerkster voor de extra activiteiten en
organisatie binnen het bestuurskantoor.
Schoolvereniging Rehoboth neemt deel aan diverse netwerken in de gemeente, de regio, de provincie
en op landelijk niveau. Het gemeentelijk overleg richt zich vooral op het Lokaal Onderwijs Beleid.
Hierbij streeft Schoolvereniging Rehoboth naar een hechtere gemeentelijke samenwerking vanuit het
oogpunt van expertise en efficiëntie. Er is in de regio een constructieve samenwerking tussen de
diverse denominaties binnen het SWV. Ditzelfde geldt ook voor het Voortgezet Onderwijs.
Internationalisering
Wij vinden het belangrijk om kennis te nemen van andere onderwijsconcepten en geloven in het feit
dat internationalisering bijdraagt aan de ontwikkeling van leraren en leren. In 2019 is een delegatie in
Schotland geweest om het onderwijsconcept van dit land tot zich te nemen. De bezoeken aan andere
landen, waaronder in het verleden ook Amerika, hebben onder andere geresulteerd in een
strategische keuze voor twee opleidingsscholen waarbij ‘onderzoek’ door diverse professionals een
belangrijke plaats inneemt. Het komende jaar bezinnen we ons op een nieuw doel. Gedacht wordt aan
een onderzoek naar IKC’s in Zweden in verband met de toekomst van de bouw van een nieuwe school
in de Zeeheldenwijk.
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Directeur school
Schoolvereniging Rehoboth beheert zeven scholen. De meeste scholen werken met een aangepast
leerstofjaarklassen systeem. Op een van de scholen draaien integratiegroepen binnen een medium
arrangement met Kentalis (cluster 2). Op een andere school draaien integratiegroepen in
samenwerking met De Zonnebloemschool (cluster 3) in Emmeloord.
De directeur van elke school is belast met de algehele leiding van de school en legt over het totale
functioneren van de school verantwoording af aan de AD.
In 2019 vielen de volgende scholen onder het bevoegd gezag van Schoolvereniging Rehoboth:
Naam school

Brin

Koningin Wilhelmina

Adres

Postcode Plaats

Naam directeur

11DO Almerelaan 16

8321JB

Urk

Mevr. F.A.C. de Horn

De Regenboog

11QD Boterbloemstr. 23

8321XG

Urk

Mevr. P. Kramer

Cornelis Zeeman

12KH Middelbuurt 118

8321ZE

Urk

Mevr. D. Hoekstra

Prinses Beatrix

12SU De Lier 2

8322AK

Urk

Dhr. P. van Slooten

Groen van Prinsterer

12ZI

Grote Fok 24

8321VW

Urk

Mevr. A.T. Muis

Harmpje Visser

13FF

Clausstraat 2

8322GH

Urk

Dhr. A. H. Blankestijn

Frits Bode

21QZ Nagel 1

8321RG

Urk

Dhr. W. Weerstand

Algemeen Directeur:

ALG

8321 RV

Urk

Dhr. J.A. de Jong

Vlaak 14

Toelatingsbeleid
De toelating van leerlingen tot de scholen geschiedt aan de hand van de Wet op het Primair Onderwijs
en het door het bestuur vastgestelde toelatingsbeleid. Dit toelatingsbeleid is opgenomen in de
procedure voor aanmelding en toelating.
Scholen en leerlingenaantallen
Op de teldatum 1 oktober 2019 staan op onze zeven scholen 2058 leerlingen ingeschreven. Een
stijging van 18 leerlingen ten opzichte van 2018.
Overzicht van de leerlingaantallen per school over de voorliggende vier jaar, de teldatum in het
verslagjaar (2019) en de prognoses voor de komende vier jaren:
Naam school

Brinnr.

okt.
2015

okt.
2016

okt.
2017

okt.
2018

okt.
2019

okt.
2020

okt.
2021

okt.
2022

Okt.
2023

Koningin Wilhelmina

11DO

219

232

241

244

250

259

265

271

273

De Regenboog

11QD

245

240

241

215

214

217

215

216

214

Cornelis Zeeman

12KH

232

233

248

247

256

258

264

252

257

Prinses Beatrix

12SU

350

338

357

365

376

381

375

380

381

Groen van Prinsterer

12ZI

242

232

234

228

221

225

226

220

223

Harmpje Visser

13FF

394

425

451

443

442

435

422

414

415

Frits Bode

21QZ

305

295

296

298

299

283

271

262

253

1987

1995

2068

2040

2058

2058

2038

2015

2016

Totaal
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Evaluatie Strategisch beleid
De zeven scholen van Schoolvereniging Rehoboth met in totaal 2058 leerlingen zijn allemaal
verschillend, maar ze werken vanuit dezelfde visie: Geloof in onderwijs. Dat betekent dat op onze
scholen het geloof in Jezus Christus centraal staat, maar ook dat wij geloven in onderwijs. Beter
gezegd: wij geloven in goed onderwijs. Misschien meer dan ooit komt het erop aan om onder woorden
te brengen wat wij onder goed onderwijs verstaan. Het antwoord op die vraag krijgt in dit strategisch
beleidsplan op diverse manieren gestalte. Het zal duidelijk zijn dat ons geloof dat antwoord kleurt.
Het strategisch beleid kent vier domeinen:
- onderwijs en identiteit
- personeel
- middelen en beheer
- communicatie en beleid
Per domein evalueren we de stand van zaken en ervaringen in het afgelopen jaar.
Vanuit Strategisch beleid zijn de volgende doelen op het domein onderwijs en identiteit vastgesteld:

Onderwijs en Identiteit
► Het kwaliteitskader met daaraan gekoppeld het visitatiekader/model wordt gehanteerd voor
bestuurlijke visitatie;
Het kwaliteitskader is ontwikkeld en de bestuurlijke visitatie wordt volgens dit kader uitgevoerd. Dit
zorgt voor een betrokkenheid tussen bestuur en scholen. Het geeft input over het reilen en zeilen van
de school en daarbij is de dialoog over het onderwijs een belangrijke basis. Het kwaliteitskader zorgt
voor sturing in het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs.
► Directies hanteren collegiale schoolbezoeken waarbij de profilering van de school of onderwijskundige onderwerpen die centraal staan, getoetst wordt.
Elke maand wordt er een collegiale consultatie uitgevoerd door de directies waarbij onderwijskundige
onderwerpen besproken worden. Daarnaast is er ook ruimte om praktische zaken uit te wisselen.
► Er wordt beleid ontwikkeld om ook externe visitatie uit te voeren. Doel hiervan is ook om Rehoboth
op de kaart te zetten.
Dit beleid is in voorbereiding. In de praktijk komen er al externe partijen op onze scholen kijken en zijn
we ons steeds meer bewust van de aantrekkingskracht die Rehoboth kan hebben voor andere scholen.
Zelf oriënteren we ons ook op externe visitatie van andere scholen en organisaties die ons kunnen
helpen in het ontwikkelen van nieuwe kansen.
Brede vorming
► We geven in de komende planperiode verder uitvoering aan de identiteitsnotitie.
De identiteitsnotitie is bestuurlijk opnieuw onder de aandacht gebracht en er is gesproken over de
betekenis van deze notitie in de dagelijkse praktijk. Tevens is er een studiedag met de directies belegd
om in 2020 te spreken over de identiteit binnen de scholen. Het afgelopen jaar is de Themaweek
ingevoerd, waarbij school, kerk en gezin samen komen. Ook bij de voorbereidingen voor Biddag wordt
samengewerkt met de kerken op Urk, zodat we de kinderen op de scholen dezelfde voorbereiding
kunnen geven.
► Ons onderwijs zorgt voor kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van onze leerlingen. Dat
betekent ook dat onze leerlingen kennismaken met breed cultuuraanbod (inclusief muzikale vorming en
beweging) op Urk maar nadrukkelijk ook daarbuiten.
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Het aanbod van De Culturele Haven is afgelopen jaar op alle scholen uitgevoerd. Kinderen komen
daarmee in contact met kunst en cultuur op Urk, maar ook daarbuiten. Het beleid wordt in de
werkgroep aangestuurd en voorbereid. Elke school werkt aan de ontwikkeling van een beleidsplan op
dit punt. Er zijn gesprekken met de muziekschool, bibliotheek en andere partijen om dit beleid nog
sterker te maken. De komende jaren zal dit een ontwikkelpunt blijven.
Naast het cultuuraanbod wordt kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming (burgerschapsvorming)
mede ontwikkeld door de leerkracht die vanuit zijn identiteit elke dag vorm geeft aan deze
ontwikkeling. Helpend daarbij zijn de godsdienstlessen waarin we vertellen over de betekenis van de
verhalen uit de Bijbel. Elke dag kunnen we in woord en gebaar laten zien aan onze kinderen hoe God
wil dat we samenwerken en met elkaar omgaan. Ook de methodes die gehanteerd worden op de
scholen voor sociaal emotionele ontwikkeling zijn hierbij ondersteunend.
► Wij hanteren uitgangspunten voor onze ouderbetrokkenheid en denken na over de inzet van een
oudercont(r)act voor nieuwe ouders.
Elke school hanteert afspraken voor ouderbetrokkenheid. Het oudercontract is daarbij nog een
ontwikkelpunt. Vanuit de gemeentelijke aanpak in het IJslands Preventiemodel staat
ouderbetrokkenheid ook centraal. De verwachting is dat we hierbij vanuit de samenwerking komen tot
nieuwe afspraken en uitgangspunten.
► Op onze scholen wordt tenminste een van de hoofdvakgebieden vanuit leerlijnen benaderd.
Dit is inmiddels geborgd. Elke school werkt met een leerlijn op een van de vakgebieden. Het
referentiekader en de ontwikkeling van het nieuwe curriculum zorgen ervoor dat we hier ook steeds
meer grip op krijgen. We zullen het referentiekader in de scholen verder gaan realiseren om ook de
ontwikkeling van kinderen op hun leerlijn te kunnen monitoren. In de eindopbrengsten brengt het
nieuwe inspectiekader ook een genuanceerder beeld van de opbrengsten in relatie met onze
populatie. Dit geeft weer handvatten voor verdere ontwikkeling binnen de scholen om aan te gaan
werken.
► We oriënteren ons op een tweede vak. We geven daarbij ruimte om te experimenteren met andere
onderwijsvormen.
De scholen zullen zich in de toekomst bezig houden met de vraag op welk gebied zij dit willen gaan
invoeren. Er is tot nu toe weinig gebruik gemaakt van de experimentele ruimte binnen de scholen. Dit
heeft te maken met de focus op de basis van ons onderwijs. Wel wordt er vanuit de samenwerking
binnen de RAL (Regionale aanpak Lerarentekort) gezocht naar verbinding en samenwerking met
andere scholen en verenigingen waar deze experimenten al lopen.
Digitalisering
► Het ICT-beleidsplan is de basis van de inzet van ICT als didactisch middel dat is geïntegreerd in de
dagelijkse manier van werken. Op alle scholen wordt in 2022 dagelijks digitaal leermateriaal gebruikt
in het primair proces.
Het ICT-beleidsplan loopt binnen de scholen. Elke school denkt daarbij na over eigen ontwikkeling op
dit gebied, passend bij het onderwijsmodel. De ICT-coördinator bewaakt de ontwikkeling hiervan. Het
gebruik van digitaal leermateriaal wordt op elke school ontwikkeld.
Profilering
► Elke school van de vereniging heeft een duidelijk plan op onderwijskundige profilering die aansluit
op de doelstelling om thuisnabij onderwijs te bieden. Scholen beantwoorden de vraag: waaraan wil de
school herkend worden, waarin wil ze ‘extra’ goed zijn? We nemen hierin mee waar Rehoboth in
herkend wil worden (ruimte) en waar profileren van de school kaders geeft en waarin we
samenwerking zoeken.
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Deze ontwikkeling is volgens plan in ontwikkeling. Er is daarbij aandacht voor het eigen profiel, maar
ook voor de manier van presenteren in bijvoorbeeld ‘Scholen op de kaart’ en de websites.
► We werken samen met de voorschoolse voorzieningen en ontwikkelen een doorgaande lijn 0 (2) - 12
jaar
Dit ontwikkelpunt is in voorbereiding, samen met de plannen voor een brede (integratie) school in de
nieuwe Zeeheldenwijk. Daarnaast is er binnen onderwijsachterstandenbeleid veel aandacht voor de
doorgaande lijn in het kader van de VVE (vroegtijdige voorschoolse educatie).
► Onze scholen werken nauw samen met het Centrum Jeugd & Gezin en de jeugdzorg om kinderen
optimaal te ondersteunen en te begeleiden. Met het oog op het welzijn van de Urker samenleving
zoeken en onderhouden wij het contact met maatschappelijke partners, zoals kerken, gemeente,
kinderopvang, jeugdzorg en sociaal-culturele organisaties (wij hanteren hiervoor ook de
uitgangspunten van het te ontwikkelen GOA beleid)
Deze samenwerking resulteert in een sterke betrokkenheid op onze maatschappelijke partners. We
kennen elkaar en kunnen elkaar vinden. Binnen de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) onderhouden we
het contact en worden er plannen ontwikkeld om samen te werken aan de ondersteuning en
begeleiding van onze leerlingen. Uitbereiding van School Maatschappelijk Werk is in voorbereiding.
Hierbij werken we samen met de gemeente en SWV.
► We denken na over een aanpassing van de lestijden. We zoeken naar een model dat voldoet aan het
onderwijs dat wij willen bieden.
De aanpassing van de onderwijstijden is in de onderzoeksfase aangekomen. De komende periode
wordt dit onderzoek verder voorbereid en in eerste instantie onder de leraren verspreid. We bezinnen
ons op begeleiding van een externe partner op dit punt.
Kwaliteitszorg
Om de kwaliteit van ons onderwijs te ontwikkelen en te borgen is er een aantal keuzes gemaakt die dit
stimuleren. In 2019 zijn belangrijke resultaten geboekt op het gebied van:
- analyserend vermogen
- evaluatie IEP eindtoets in relatie met nieuw toezichtskader
- kwaliteitscyclus vanuit de Algemeen Directeur op de scholen
Er zijn nog steeds zorgen over de (eind)opbrengsten. De scholen hebben echter hun opbrengsten goed
in beeld en werken planmatig en doelgericht aan verbeterplannen gericht op de resultaten. Deze
plannen en evaluaties worden in kwartaalgesprekken besproken en gevolgd. Na de CITO midden- en
eindtoetsen, worden analyses opgesteld door de scholen die besproken worden met de Algemeen
Directeur. Verbeteracties vinden vervolgens op (boven)schools niveau plaats.
Scholing
In de afgelopen periode is een aanzienlijke intensivering van de scholing uitgevoerd. Het scholingsbudget is toereikend gebleken. De subsidiemogelijkheden worden zo optimaal mogelijk benut. Er zijn
verschillende scholingstrajecten uitgevoerd. Het betreft onder andere scholing die:
 verband houdt met de kwaliteitsverhoging van de professional met aandacht voor:
o de relatie tussen leerlinggedrag, onderwijsbehoefte en leerkrachtgedrag;
o het ontwikkelen van een krachtige leeromgeving met ICT;
o het verhogen van het analyserend vermogen;
o het handelingsgericht werken binnen het onderwijs passend vorm te geven;
 past binnen de criteria van de Lerarenbeurs
 gericht is op versterking van het begeleiden van studenten (werkplekbegeleiding)
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Voor de professionalisering wordt tevens gebruik gemaakt van een interne Rehoboth Academie die
gericht is op het gebruik van in- en externe expertise. Met nadruk wordt er ook gewerkt aan het leren
van elkaar door middel van good practice.

Analyse Onderwijsprestaties
Landelijk onderwijsbeleid vraagt hogere resultaten bij lezen, taal en rekenen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit (leerlingenresultaten) van het onderwijs op de scholen. In de afgelopen
jaren heeft de inspectie de scholen als volgt beoordeeld:
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

7 scholen met basisarrangement
7 scholen met basisarrangement
7 scholen met basisarrangement
7 scholen met basisarrangement
7 scholen met basisarrangement
7 scholen met basisarrangement
7 scholen met basisarrangement
7 scholen met basisarrangement
7 scholen met basisarrangement
7 scholen met basisarrangement
7 scholen met basisarrangement

Geen zwakke scholen
Geen zwakke scholen
Geen zwakke scholen
Geen zwakke scholen
Geen zwakke scholen
Geen zwakke scholen
Geen zwakke scholen
Geen zwakke scholen
Geen zwakke scholen
Geen zwakke scholen
Geen zwakke scholen

Scores na weging op de eindtoets (IEP Eindtoets) van de scholen in de cursusjaren 2015-2016 t/m
2018-19
Scholen
Koningin Wilhelminaschool
De Regenboog
Cornelis Zeemanschool
Prinses Beatrixschool
Groen van Prinstererschool
Harmpje Visserschool
Frits Bodeschool

2015-2016
80,1
81,1
80,7
79,4
79,7
77,8
81,6

2016-2017
83,0
84,1
76,0
77,5
83,1
79,8
78,5

2017-2018
88,7
80,6
79,0
78,8
84,6
78,6
83,1

2018-2019
84,5
83,3
77,0
83,9
82,5
85,2
86,9

* rode score is onder de inspectienorm

Binnen de vereniging wordt nagedacht over de wijze waarop we de kwaliteit willen vaststellen en
kunnen verhogen. Daarbij richten we ons liever op het proces dan op de cijfers op de toetsen.
We oriënteren ons op een manier waarop we de eindresultaten van ons onderwijs kunnen vaststellen
en kunnen koppelen aan de bereikte leerwinst. Samen met de gegevens van onderwijsachterstandenbeleid kunnen we de ontwikkelingen binnen de scholen steeds beter volgen. De
referentieniveaus maken het mogelijk om de ontwikkelingen binnen de leergebieden taal, lezen en
rekenen te monitoren.
Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (f
niveau) is de basis die zoveel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (s niveau) is
voor leerlingen die meer aankunnen. In onderstaand schema worden de scores toegelicht.
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Scores op referentieniveaus
School

Taal <1f

Taal 1f Taal 2f

Lezen <1f Lezen 1f Lezen 2f

Rek<1f

Rek 1f

Rek 1s

CZ

14

86

14

5

95

86

9

91

36

Reg

8

92

42

0

100

92

8

92

58

GvP

4

96

69

0

100

73

0

100

65

HV

0

100

85

4

96

67

2

98

67

KW

0

100

75

0

100

75

0

100

75

FB

0

100

79

0

100

94

3

97

79

PB

5

95

69

0

100

69

3

97

67

best gem
land
gem.-

4

96

67

1

99

78

3

97

65

6

94

56

3

97

77

7

93

52

Vergeleken met het landelijk gemiddelde scoren we, als totale scholengroep, goed. Alle vakgebieden
laten een plus zien ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
Trends (1f/ss) ambitieniveau
AMBITINIVEAU STRATEGISCH BELEIDSPLAN (2019-22)
In het SBP zijn de volgende ambities opgesteld met betrekking tot de eindscores van onze leerlingen
uit groep 8:
Voldoende

Goed

> 95 % van onze leerlingen haalt het 1f
niveau voor rekenen, taal en lezen.

100 % van onze kinderen haalt het 1f niveau
voor rekenen, taal en lezen

> 65 % van onze leerlingen haalt het 2f
niveau voor taal en lezen

> 70 % van onze leerlingen haalt het 2f
niveau voor taal en lezen

> 40 % haalt het 1S niveau voor rekenen
(moet zijn 50)

> 50 % haalt het 1S niveau voor rekenen
(moet zijn 65)

SCORES VAN DE AFGELOPEN JAREN:
JAAR

TAAL 2F

LEZEN 2F

REKENEN 1S

2016

72,2

74,4

29,5

2017

46,6

74,4

27,4

2018

56

72

33

2019

67

78

65
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Op bestuurlijk niveau zien we dat onze ambities voor ‘voldoende' ruim gehaald zijn. De ambitie voor
rekenen is echter aan de lage kant. Deze willen we het komende jaar monitoren om te kijken of deze
ambitie omhoog kan. Uiteindelijk willen we richting de interne ambitie voor een goed waarbij alle onze
kinderen het 1f niveau halen voor rekenen, taal en lezen.
Kwaliteitsgesprekken
Elk jaar stelt de directeur voor aanvang van het nieuwe schooljaar het schooljaarplan op. In dit plan
formuleert de directeur de verbeterpunten en ontwikkelingsonderwerpen. Het schooljaarplan wordt
jaarlijks en tussentijds besproken met de AD.
Passend Onderwijs
In het kader van Passend Onderwijs kregen schoolbesturen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht: er moet
een passend onderwijsaanbod zijn voor alle leerlingen die bij een schoolbestuur worden aangemeld of
zijn ingeschreven.
Om de zorgplicht te kunnen realiseren is regionale samenwerking belangrijk. De schoolbesturen voor
primair onderwijs in de Noordoostpolder en Urk vormen het SWV Passend Onderwijs 24.02. Ook het
speciaal onderwijs is hierin vertegenwoordigd. Het Reformatorisch Onderwijs op Urk maakt hier geen
deel van uit. Zij vallen onder een landelijk verband.
De verwijzingspercentages voor het SWV liggen voor het SBO op 1,76. Dit is onder de maximaal 2%
(1-10-2019). Voor het SO ligt dit iets boven het streefgetal.
Voor de invoering en voorbereiding van Passend Onderwijs heeft het bestuur van het SWV een
werkgroep onderwijs ingesteld. Alle scholen hebben hun onderwijs ondersteuningsprofiel beschreven;
dat voldoet aan de minimum afspraken van de schoolbesturen in ons SWV.
School
Koningin Wilhelminaschool

De Regenboog

Cornelis Zeemanschool

Prinses Beatrixschool
Groen van Prinstererschool
Harmpje Visserschool
Frits Bodeschool

Accenten
Kanjerschool, Taal,
Pastoraat, OGO
Plusgroep voor
Hoogbegaafden,
Taal, OGW
Cultuur maatschappelijk, LIST,
kernreflectie
Cultuur en
Kanjerschool
Taal
OGO
Taal, Kanjerschool
OGO
Taal, OGO, Sport

2a EXTRA ONDERSTEUNINGSAANBOD

2b DE BREDE
ZORGSCHOOL

Visueel beperkten
Cluster 1
Integratiegroepen
cluster 3
NT2 groep (vereniging)
Integratiegroepen
Taal/spraak (cluster 2)
Plus groep (vereniging)

Schoolvereniging Rehoboth heeft naast de onderwijskundige basisondersteuning gekozen voor een
aantal aanvullende profielen.
Passend Onderwijs gaat gepaard met meer niveauverschillen in de klas. Door handelingsgericht te
werken, waarbij we kijken naar de onderwijsbehoefte van de leerling, kunnen leerkrachten op het
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juiste niveau onderwijs bieden. Het onderwijsmodel binnen Rehoboth moet zo flexibel worden dat
leerlingen groepsdoorbrekend kunnen werken. Hoe dit precies vorm krijgt, is de keuze van de school
zelf.
Sommige scholen zijn hun organisatiemodel aan het veranderen, bijvoorbeeld met combigroepen. Op
sommige 2a-scholen zijn, naast het reguliere lesprogramma, extra ondersteunende activiteiten
ontwikkeld. Op een 2b-school is deze ondersteuning al aanwezig in de vorm van integratiegroepen.
Integratiegroepen
Integratiegroepen draaien als reguliere groepen mee binnen de school. Ze zijn kleiner en vormen een
mix van kinderen met en zonder extra onderwijsbehoeften. Een integratiegroep komt in beeld
wanneer voor een leerling de ondersteuning binnen een reguliere basisschoolgroep niet toereikend is.
Het onderwijsaanbod van de integratiegroepen wordt samen met de scholen voor speciaal onderwijs
bepaald. Deze samenwerking kan zelfs zover gaan dat personeel vanuit het speciaal onderwijs binnen
de brede zorgscholen wordt gedetacheerd.
NT2 groep
Binnen de Schoolvereniging is een NT2 groep ingericht voor leerlingen die het Nederlands niet
voldoende beheersen. Op drie ochtenden ontvangen deze leerlingen onderwijs in de Groen van
Prinstererschool en op de middagen draaien ze mee in hun eigen groep op de school waar zij staan
ingeschreven. De leraar voor deze groep krijgt scholing en begeleiding op het ontwikkelen van beleid
voor NT2 onderwijs.
Hoogbegaafdheid
Op elke school is een beleidsplan in ontwikkeling om recht te doen aan de hoogbegaafde leerling. De
meeste scholen hebben een aantal uren beschikbaar voor een plusgroep. Daarnaast is er een
bovenschoolse plusgroep. Samen met het SWV wordt dit beleid de komende jaren versterkt door
onderlinge uitwisseling en samenwerking.
Vertrouwenspersoon
Op elke school is een interne vertrouwenspersoon en een anti-pestcoördinator aanwezig. Drie keer
per jaar is er een bijeenkomt onder leiding van de externe vertrouwenspersoon. Deze bijeenkomsten
hebben als doel om casussen te bespreken en te leren van elkaar. Daarnaast worden er actuele
thema’s besproken. De volgende thema’s hebben aandacht gehad: omgaan met de sociale media, rol
en taakbeschrijving interne vertrouwenspersoon en agressie en geweld. De komende periode willen
we de integratie van de anti- pestcoördinator in de veilige school vergroten.
Elke school werkt (preventief) aan (het verbeteren van) de veiligheid op school. Dit jaar zijn er door de
externe vertrouwenspersoon geen klachten behandeld. Wel is advies gegeven over het gebruik van de
meldcode (Veilig Thuis).
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Personeel
In onze school werken onderwijsprofessionals samen vanuit diverse invalshoeken en achtergronden.
Onderwijsassistenten, leraarondersteuners en leraren werken samen in de groepen. Ook is er
samenwerking met en tussen de Interne Begeleiding, directies, secretariaat etc. Deze samenwerking
vindt plaats in – en tussen de scholen van Rehoboth. Daarnaast is er uitwisseling in de gemeente Urk
met diverse partijen en professionals. Wij vinden de professionele dialoog belangrijk en organiseren
daarvoor diverse bijeenkomsten als kenniskring, vergaderingen en bijeenkomsten.
Vanuit Strategisch beleid zijn de volgende doelen op het domein personeel vastgesteld:
► De CAO PO is de basis van ons werken. Het werkverdelingsplan en professioneel statuut wordt in
elke school opgesteld en is de basis van handelen.
Het werkverdelingsplan en professioneel statuut is inmiddels ingevoerd binnen de scholen. Het
werkverdelingsplan wordt jaarlijks geëvalueerd. Eind december 2019 is er een nieuwe CAO uit
onderhandeld. Dit betekent dat we volgend jaar extra aandacht moeten besteden aan de invoering
van de nieuwe functiereeksen.
► Er wordt een nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld voor het bestuurskantoor.
Deze nieuwe organisatiestructuur is in voorbereiding. Sinds 2019 zijn er extra mensen aangesteld op
het bestuurskantoor. Er is een nieuwe directiesecretaresse en schoolopleider. Ook is ondersteuning
ingehuurd op het gebied van gedrag op scholen.
Met de directies is gesproken over de nieuwe organisatiestructuur. Een onderzoek hierbij is in
voorbereiding om de wensen en mogelijkheden goed in kaart te brengen.
► We zien leerkrachten als professioneel kapitaal. Wij werken bewust aan een positieve en
professionele school- en organisatiecultuur (nascholing).
Dit is in uitvoering. Vooral de inhoud van de Rehoboth Academie helpt leraren om hun professioneel
kapitaal te delen of te ontwikkelen. Het nascholingsbeleid is herzien in 2019, waarbij scholen vanaf
2020 meer eigenaarschap krijgen over de beschikbare nascholingsbudgetten.
► We geven uitvoering aan onze doelstellingen ten aanzien van begeleiding van starters,
ziekteverzuim, seniorenbeleid en welbevinden.
De schoolopleider geeft uitvoering aan het beleid op het gebied van stagiaires en starters. Het
seniorenbeleid is in ontwikkeling. De ziekteverzuimcijfers zijn gedeeld en besproken met de directie
van de scholen. Een gezondheidscheck (PMO) voor alle medewerkers van de school is in
voorbereiding. Daarbij hopen we ook cijfers boven water te krijgen aangaande beleefde werkdruk en
welbevinden.
► Het bestuurskantoor werkt als hitteschild voor de medewerkers. Ook de directies werken op
scholen als hitteschild. Dit betekent dat we informatie vooraf selecteren op betekenis en bekijken of
aanvragen passen binnen onze plannen.
Deze ontwikkeling krijgt steeds meer vorm. Het onderzoek voor de nieuwe invulling van het
bestuurskantoor zal een beeld geven van de ervaringen van de medewerkers.
► De vereniging zal persoonlijke ontwikkeling, passend bij de doelstelling van de organisatie, zo
optimaal mogelijk faciliteren. De Rehoboth Academie zorgt mede voor dit brede aanbod waarmee
leerkrachten zich kunnen ontwikkelen passend binnen de vraag- en doelstelling van de organisatie.
We maken hierbij ook gebruik van eigen expertise en de mogelijkheden van de Scope nascholing
(Rehoboth academie 2.0).
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De Rehoboth Academie ontwikkelt zich in de goede richting. Er is een eerste stap gemaakt in de inzet
van eigen expertise van onze mensen. Dit beleid wordt regelmatig geëvalueerd en een nieuwe
invulling wordt meer gekoppeld aan de doelen van het Strategisch beleid. Binnen de Scope nascholing
wordt gezocht naar mogelijkheden om deze open te stellen voor alle medewerkers van de school.
► Binnen de scholen wordt nagedacht over de inzet van personeel, teneinde tegemoet te komen
aan onderwijskundige visie en mogelijkheden van flexibele inzet.
Dit punt wordt vanuit personeelszaken voortdurend gemonitord.
► De L11 schaal wordt op basis van de nieuwe CAO in de gesprekkencyclus besproken en
gewaardeerd.
Met de invoering van de CAO -PO ligt er een nieuwe uitdaging voor de directies van de scholen en
bestuurskantoor om de aangepaste functiereeksen op de juiste manier in te voeren. Dit is in
voorbereiding voor 2020.
► Onze vereniging werkt met kenniskringen. Deze ontwikkelen op school- en verenigingsniveau
nieuwe kennis en stellen deze beschikbaar binnen de vereniging passend bij de koersplan- en
schoolplanontwikkeling.
Deze kenniskringen werken nu in een afgeslankte vorm. De ontwikkelingen binnen de kenniskringen
worden tevens besproken tijdens DB vergaderingen waardoor er een doorgaande lijn en uitwisseling
van resultaten ontstaat. Elke kenniskring stelt aan het begin van het jaar de doelen vast, die worden
geëvalueerd aan het einde van de cyclus. Afgelopen jaar is er een avond geweest vanuit de kenniskring
‘jongere kind’. Ivo Mijland ging met de aanwezigen in gesprek over pedagogisch handelen richting
kinderen en ouders.
► De (G)MR is een belangrijke factor in onze verenigingsdemocratie en is in staat om zijn kritische
rol op een professionele manier in te vullen.
De GMR blijft kritisch op de eigen rol en werkt aan de eigen toolkit en professionalisering.
► De vereniging neemt een beslissing in het te hanteren bestuursmodel (mogelijk raad van toezicht
en professioneel bestuur).
Deze beslissing is nog in voorbereiding.
► De vereniging verzorgt een handreiking voor leerkrachten voor het omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit in de klas en in het contact met ouders naar aanleiding van de
identiteitsnotitie.
Dit punt is nog niet aangekaart. Naar aanleiding van studiemomenten met directies zal dit in de
toekomst worden ontwikkeld.
► Al onze scholen zorgen ervoor dat leerkrachten helder inzicht krijgen in de hoeveelheid tijd die
voor elke taak beschikbaar is.
Elke school ontvangt formatie-overzichten waarop deze gegevens ingevuld staan. Binnen het
werkverdelingsplan bespreekt de directeur met het team de invulling van de taken en verdeelt
daarmee de beschikbare tijd.
► De directeuren zijn alert op de taakbelasting van hun leerkrachten en dragen er zorg voor dat er
efficiënt gewerkt kan worden. De AD is alert op de taakbelasting van de directeuren.
In beide gevallen wordt dit nauwlettend in de gaten gehouden. Dit wordt dit ook regelmatig
besproken in de formele gesprekken en formatiegesprekken.
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Strategisch personeelsbeleid
Strategisch personeelsbeleid is evenals mobiliteit een onderdeel van werkgelegenheid en vitaliteit in
onze organisatie. Juist de werkgelegenheid geeft echter spanningen binnen het onderwijs en zeker ook
bij Rehoboth. We hebben steeds minder mensen beschikbaar en het werken wordt over het algemeen
als zwaar ervaren (werkdruk). Strategisch personeelsbeleid is een voorwaarde voor persoonlijke
ontwikkeling die zorgt voor vitaliteit en ruimte. Wij vinden het daarom belangrijk om de medewerker
ook zelf te laten nadenken over eigen ontwikkeling en perspectief. Mede daarom hanteren we een
ruim ontwikkelbudget op de scholen en wordt er in de functioneringsgesprekken gesproken over
ontwikkeling en nascholing. Mobiliteit geeft ons de ruimte om ook te zoeken naar de beste werkplek
voor de medewerker. Daarbij geldt dat we altijd op zoek zijn naar het gezamenlijke belang.
Het jaar 2019 kende een paar markeringen:
- Als uitvloeisel van de landelijke stakingsacties werd door het ministerie geld beschikbaar gesteld ter
bestrijding van de grote werkdruk. Iedere school heeft daarop eigen keuzes gemaakt.
- De eerder gekozen inzet van duurzame inzetbaarheid (100 % vervanging onderwijzend personeel op
deze uren) is in stand gebleven en blijft in stand. Voor het onderwijsondersteunend personeel wordt
dit in algemene zin zichtbaar gemaakt in de taakuren. Er bestaat de mogelijkheid van sparen.
- Een ander effect is een salarisverhoging voor het onderwijzend personeel als inhaalslag. Middelen
voor de extra verhoging voor de schalen L10 – L11 zijn weggehaald bij reeds eerder uitgegeven
middelen op bestuursniveau. Omdat ze al eerder waren ingezet, leidt dit voor de jaren 2019 en 2020
tot een inkrimping van personeel.
Het reeds aangekondigde lerarentekort wordt nu ook zichtbaar binnen de vereniging. In 2019 zijn
ondanks de extra inzet van onderwijsassistenten/leraarondersteuners en deeltijders incidenteel
groepen naar huis gestuurd. Wij volgen daarvoor een strak protocol waarbij ouders zo snel mogelijk
geïnformeerd worden bij lesuitval.
Formatie algemeen
De basis voor de formatie is het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorgaande jaar (T-1). Het
leerlingenaantal in de regio rond Urk neemt verder af. Binnen de gemeente Urk is er sprake van
stabilisatie van het geboortecijfer. Hiermee zijn we in de regio een uitzondering. Om zo goed mogelijk
op groei en krimp per school te kunnen inspelen is er vanaf de invoering lumpsum gekozen voor de Tsystematiek. Dit houdt in dat de teldatum van het betreffende cursusjaar bepalend is voor de
formatietoewijzing per 1 augustus. Door de toekenning van meer (nieuwe) budgetten, te weten het
budget personeelsbeleid, de prestatiebox, werkdrukmiddelen, middelen SWV en per 1 augustus 2019
ook middelen onderwijsachterstanden, wordt met ingang van het cursusjaar 2019/20 uitgegaan van
de bekostigingssystematiek van het ministerie (T-1).
Door de sterke stijging van het leerlingenaantal binnen Rehoboth in de afgelopen vier jaar en rekening
houdend met de prognose voor de komende vier jaar, is de streefformatie gestegen van 97,5 naar
106,5 fte (leerkrachten en directie). Door uittreden van leerkrachten in verband met pensionering
(AOW gerechtigde leeftijd) daalt de streefformatie gelijkmatig met de geprognotiseerde
leerlingendaling.
Naast deze reguliere formatie-inzet van leerkrachten hebben we een invalpool voor de volgende
vervangingen: ziekte (Eigen Risicodragerschap), zwangerschap, ouderschapsverlof en rechtspositioneel
verlof. In 2019 kon deze pool onvoldoende gevuld worden om piekmomenten op te kunnen vangen.
Middelen Samenwerkingsverband (SWV)
Het SWV Noordoostpolder-Urk is klein. Op de teldatum van 1 oktober 2013 waren er 6685 kinderen;
op de teldatum 2019 6502. Hoewel het aantal kinderen van het SWV is gedaald is het aantal kinderen
van Rehoboth gestegen van 1902 in 2013 naar 2040 in 2018.
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In de volgende tabel is opgenomen hoeveel we van het SWV hebben ontvangen over 2017 t/m 2019
met daarbij vanuit de meest recente begroting (feb. 2019) van het SWV de bedragen voor de komende
kalenderjaren.
Jaar
2017
2018
2019 *
2020
2021 en verder

Ontvangen
€ 879.537,€ 1.060.365,€ 947.017,-

Begroot
€ 814.144,€ 817.996,€ 812.291,€ 750.999,€ 675.727,-

*Over 2019 is naast de reguliere maandelijkse overboekingen € 102.682,- extra van het SWV
ontvangen. Dit bedrag wordt te zijner tijd ingezet op schoolniveau. Als vereniging kiezen we ervoor
deze gelden op een iets later moment in te zetten aangezien de komende jaren de ontvangsten dalen.
Zo kunnen we het huidige peil van schoolondersteuning langer volhouden.
De middelen die we vanuit het SWV ontvangen onderscheiden we in lichte en zware zorg. De middelen
vanuit het SWV voor lichte zorg (€ 320.324,-) worden ingezet voor invulling van uren interne
begeleiding op schoolniveau en kosten Smalle Commissie.
De middelen zware zorg (€ 626.693,-) worden op schoolniveau ingezet voor de begeleiding en
ondersteuning van kinderen met een zorgvraag.
De middelen zware zorg worden volledig ingezet voor begeleiding en ondersteuning van kinderen met
een zorgvraag. De verdeling van de middelen wordt als volgt toegepast: van het totale bedrag wordt
eerst een bedrag toegekend aan de Prinses Beatrixschool om de integratie te verwezenlijken. Over
2019 was dat € 172.500,-. Het resterende bedrag wordt op basis van het aantal leerlingen verdeeld
over de scholen.
De inzet is gericht op onderwijsassistentie en leraarondersteuners en was in totaal over 2019
€ 682.628,-.
ALLOCATIE VAN MIDDELEN NAAR SCHOOLNIVEAU
Alle middelen komen bij de vereniging bovenschools binnen en worden daarna verdeeld en ingezet.
Hieronder staat weergeven welke middelen er binnen komen en of deze op schoolniveau of
bovenschools niveau worden ingezet en de wijze waarop.
Welke middelen
Lumpsum personeel

Bovenschools/schoolniveau
Schoolniveau

Lumpsum materieel

Bovenschools/schoolniveau

Budget personeelsbeleid

Bovenschools

Budget personeelsbeleid:
werkdrukmiddelen
Prestatiebox

Schoolniveau
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bovenschools

Wijze waarop
Inzet per FTE per lln
(evenredigheidsbeginsel)
School: OLP en meubilair
Bovenschools: overige
materiele uitgaven
Bestuurskantoor, invalpool, en
negatief MI
Inzet na overleg binnen team
Bestuursakkoord:
Plusklas, Begeleiding stagiairs –
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Prestatiebox: cultuur
Samenwerkingsverband:
lichte zorg
Samenwerkingsverband:
Zware zorg

Schoolniveau
Schoolniveau

Onderwijsachterstanden

Schoolniveau

schoolopleider
Scholingskosten e.a.
Cultuurprojecten
Bedrag per leerling voor IB

schoolniveau

Bedrag extra ondersteuning
integratie Prinses Beatrix
Restbedrag: evenredig per
leerling
Op basis van berekening CBS;
volledig naar school voor
ondersteuning

Middelen werkdruk
Ook in 2019 kwamen er extra werkdrukmiddelen beschikbaar. Voor het cursusjaar 2019 zijn de
volgende bedragen beschikbaar gesteld. Daarvan is in 2019 uitgegeven:
School
Koningin
Wilhelmina
De Regenboog
Cornelis Zeeman
Prinses Beatrix
Groen van
Prinsterer
Harmpje Visser
Frits Bode

Toegekend
Jan-juli 2019
€ 19.826,92

Toegekend
Aug-dec. 2019
€ 22.374,80

Totaal
toegekend 2019
€ 42.201,72

Totaal uitgegeven
2019
€ 42.201,72

€ 22.679,36
€ 22.881,64
€ 35.382,07
€ 24.030,82

€ 19.715,50
€ 22.649,90
€ 33.470,50
€ 20.907,60

€ 42.394,86
€ 45.531,54
€ 68.852,57
€ 44.938,42

€ 42.394,86
€ 45.531,54
€ 68.852,57
€ 44.938,42

€ 46.404,78
€ 26.428,44

€40.623,10
€ 27.326,60

€ 87.027,88
€ 53.755,04

€ 87.027,88
€ 53.755,04

In de aanstellingsgegevens staat aangegeven wie er op deze middelen zijn aangesteld. In de bijlage
werkdrukmiddelen 2019 staat de verantwoording per school met daarin hoe het proces tot stand is
gekomen.
Iedere school heeft binnen het team, met daarbij de PMR, overlegd waaraan de middelen besteed
zouden gaan worden. Zo ook met de verantwoording. Vrijwel iedere school heeft alles besteed aan
personele inzet. Ook is er intern gesproken over taken die op andere wijze of niet uitgevoerd gaan
worden. Een school heeft middelen voor een computerprogramma uitgegeven. Dit om eenvoudiger
analyses te kunnen uitvoeren.
Participatiewet
Om meer mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt een plek te geven heeft de overheid de
Participatiewet in het leven geroepen. Als maatschappelijk verantwoord werkgever hebben we
initiatieven ontwikkeld. Er zijn twee mogelijkheden: een huidige functie invullen door iemand met een
beperking (met ondersteuning) of een nieuwe functie creëren. In 2019 is iemand benoemd vanuit het
doelgroepenregister.
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Onderwijsachterstandenbeleid
Met ingang van 1 augustus 2019 zijn er nieuwe gelden beschikbaar gekomen. Deze gelden komen in
de plaats van de oude gewichtenregeling. Het betreft een herverdeling van reeds beschikbare
middelen op landelijk niveau.
De regeling onderwijsachterstandenbeleid gaat uit van de groep leerlingen die het grootste risico
vormen voor achterstanden in het onderwijs. De doelgroep betreft de 15% van de kinderen die het
laagst scoren in het basisonderwijs. De bekostiging vindt per cursusjaar plaats. Uitgangspunt is de door
het CBS toegekende score. Per eenheid achterstandsscore wordt een bedrag van € 540,10 vergoed. De
achterstandsscores worden jaarlijks in de maand maart gepubliceerd voor het daaropvolgende
cursusjaar.
De middelen uit het onderwijsachterstandbeleid worden toegevoegd aan de bekostiging personeel en
zijn ‘vrij’ inzetbaar ter bestrijding van onderwijsachterstanden.
Vanaf 2019 - 2020 geldt een overgangstijd van drie jaar. Jaarlijks daalt de korting op het budget.
Beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag
Op basis van de gesprekkencyclus en de interne kwaliteitszorg trachten wij te voorkomen dat we in
een situatie terecht komen van ontslag. Wij begeleiden onze leraren op een effectieve manier, waarbij
er extra aandacht is voor starters. Daarmee trachten wij uitkeringskosten na ontslag te voorkomen.
Werving en selectie
Voor de reguliere invulling van vacatures/invulling van de formaties op schoolniveau waren er in 2019
nog voldoende beschikbare groepsleerkrachten. Benoeming van nieuw personeel van buitenaf komt
weinig voor. Op externe vacatureplaatsingen wordt minimaal gereageerd door mensen van buiten
Urk. Een knelpunt blijft niet alleen de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde boven- en
onderbouwleerkrachten. Voor de vervanging van afwezige leerkrachten is onvoldoende personeel
beschikbaar. Het aandeel mannelijke collega’s willen we graag verhogen.
Om te voorkomen dat we door het lerarentekort onvoldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar
hebben nemen we een risico door een stukje “overformatie” aan te houden. Door het grote aantal
zwangerschapsverloven hadden we najaar 2019 toch krapte.
De komende jaren is er een lage uitstroom van personeelsleden die met pensioen gaan. Ontslag
nemen om elders een baan te aanvaarden komt sporadisch voor. Minder gaan werken komt wel
regelmatig voor, vooral na een zwangerschap.

Tabel: leeftijdsopbouw personeelbestand in werkelijke aantallen naar leeftijd (31-12-2019)
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Opleidingsscholen
In 2019 heeft er, in samenwerking met Hogeschool Viaa, een verdere uitbouw en verdieping
plaatsgevonden in de opleiding en plaatsing van studenten binnen de vereniging. Daartoe is de
opleiding werkplekcoach verder verdiept.
In deze begeleiding heeft onze schoolopleider een aanstelling voor 0,6 fte. Doel hiervan is een
kwaliteitsverbetering van de stagebegeleiding en versterking van begeleiding startende leerkrachten.
Twee van onze zeven scholen zijn opleidingsschool van Viaa. Personeel van deze scholen heeft
hiervoor een opleidingstraject gevolgd.
Arbobeleid
In 2018 is een nieuwe RI&E (Risico inventarisatie en evaluatie) afgenomen. Eens in de vier jaar wordt
dit gedaan. Als hoogst scorend punt van zorg is de werkdruk naar voren gekomen. Iedere school
besteedt hier ook aandacht aan bij de implementatie van de nieuwe CAO-PO (duurzame
inzetbaarheid) en de gesprekkencyclus. Als vereniging is er voor gekozen de duurzame inzetbaarheid
te gebruiken voor groepsbesprekingen, tienminuten gesprekken, collegiale consultatie e.d. onder
schooltijd. Een evaluatie laat zien dat dit als zeer positief wordt ervaren en meewerkt aan verlaging
van de hoge werkdruk. Verwacht wordt dat de werkdrukmiddelen bijdragen aan een lagere werkdruk.
Ziekteverzuim
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage (ZVP) binnen Schoolvereniging Rehoboth was in 2019 3,77%.
Dit ligt binnen het doel vanuit het strategisch beleidsplan. (Voldoende)
Het verzuimpercentage is ten opzichte van 2018 flink gedaald met 1,07%. Daarmee is dit ten opzichte
van onze ambitie (3,5% is goed; 4% voldoende) ruim voldoende. Het percentage is ruim lager dan het
landelijk gemiddelde in het onderwijs, ook al is dit over 2019 nog niet bekend (5,9% in 2018). In de
tabel is voor 2018 en 2019 het overzicht van onze scholen zichtbaar.
Organisatie/school

Bovenschools
Koningin Wilhelmina
De Regenboog
Cornelis Zeeman
Prinses Beatrix
Groen van Prinsterer
Harmpje Visser
Frits Bode
Totaal

Verzuimpercentage
2018
2019
5,16
4,33
5,35
3,99
5,72
2,93
3,94
2,57
8,37
5,64
2,43
6,28
3,42
2,04
3,53
3,07
4,84
3,77

Meldingsfrequentie
2018
2019
0,34
0,8
0,64
0,39
0,69
0,5
1,42
1,16
1,03
1,04
0,66
0,5
0,56
0,42
0,51
0,81
0,77
0,74

Gemiddelde
duur
2018
2019
150
25
32
81
33
15
19
4
34
17
8
26
9
41
26
9
26
22

Gemiddelde
personeelssterkte

2018
9
26
22
27
45
24
50
30
233

2019
14
27
23
30
47
27
53
29
250

Rekenen we de zwangerschapsverloven bij het ziekteverzuim dan komt dit op 6,47%.
In 2019 hebben 19 collega’s zwangerschapsverlof genoten, veelal gevolgd door ouderschapsverlof.
Binnenklimaat
Na de warme zomer in 2019 blijft het binnenklimaat een punt van zorg. Aanpassingen in de vorm van
een klimaatbeheersingssysteem zijn wenselijk. Echter, dit vraagt om forse investeringen waartoe de
bekostiging niet toereikend is.
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Bedrijfshulpverlening/EHBO
Bij Schoolvereniging Rehoboth zijn voldoende personen geschoold om adequaat de bedrijfshulpverlening uit te voeren. Jaarlijks vindt scholing plaats op het terrein van brandbestrijding en
levensreddend handelen. Daarnaast beschikken diverse personeelsleden over een EHBO-diploma.
Bedrijfsarts
Voor de arbodienstverlening maken wij gebruik van een bedrijfsarts in dienst van Perspectief uit
Harderwijk. Maandelijks is op het bestuurskantoor een verzuimconsulente aanwezig die personeelsleden uitnodigt bij herhaald verzuim (>3 keer) of voor opbouw re-integratie.
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Middelen en beheer
Inleiding
De lumpsumbekostiging heeft de beleidsvrijheid van de individuele schoolbesturen sterk vergroot en
daarmee is ook de verantwoordelijkheid voor de financiën van de school sterk toegenomen. De
vergoedingen worden op schoolniveau berekend en via een verdeelmodel verdeeld over de diverse
budgethouders. Uit efficiency, effectiviteit en risicomijdende overwegingen worden delen van de
vergoeding op verenigingsniveau ingezet.
Schoolvereniging Rehoboth heeft specifiek voor de financiële bedrijfsvoering in 2014 een Financieel
beleidsplan opgesteld. Het plan is in 2019 geactualiseerd voor de jaren 2019-2023. Dit beleidsplan
bevat onder meer informatie over het risicobeleid, de financiële kaders, de planning & control, het
inkoopbeleid en Treasury. Voor 2019 is uitgegaan van het meerjarenonderhoudsplan dat is opgesteld
eind 2018.
► Conform ons uitgangspunt dat de vereniging het primaire proces centraal stelt, houden wij de
overhead zo beperkt mogelijk en zijn de directeuren integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de scholen.
Dit punt wordt voortdurend gemonitord en zal in het onderzoek voor een nieuwe invulling van het
bestuurskantoor ook een aandachtspunt zijn.
► Op basis van een gedegen meerjarenprognose met daaraan gekoppeld meerjarenformatieplan
zorgen we ervoor dat we zo optimaal mogelijk inzet krijgen van onze middelen voor de leerlingen.
De meerjarenprognoses worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Daarbij is het uitgangspunt dat we
zoveel mogelijk geld naar het primaire proces doorsluizen.
► Op basis van een gedegen meerjarenonderhoudsplanning zorgen we ervoor dat het
onderhoudsniveau van al onze scholen goed is en blijft. Duurzaamheid, energieneutraal en ‘frisse
lucht’ zijn daarbij belangrijke basiswaarden.
Het meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. In de praktijk blijkt het lastig
om de voorgenomen plannen ten uitvoer te brengen. Dit heeft vaak te maken met organisatie en
uitvoering van de plannen bij externe uitvoerders. Er is veel werk in omloop en bedrijven staan niet
meer te springen om werk uit te voeren.
► Op grond van voorgaande twee punten is de meerjarenbegroting leidend voor het werken binnen
de vereniging. Het doel is een financieel gezonde vereniging te blijven.
Wij zijn nog steeds een financieel gezonde vereniging. Om gezond te blijven zullen we in 2020 mogelijk
een risicoanalyse uitvoeren om de eigen vermogenspositie te kunnen bepalen.
► Er wordt een visie ontwikkeld voor een Integraal Kindcentrum in de Zeeheldenwijk. Vanuit deze
visie volgen de voorbereidingen voor een multifunctioneel gebouw dat aansluit bij deze
onderwijskundige visie. Hiervoor werken we samen met andere partijen als gemeente, voorschoolse
voorzieningen en andere partners die in dit gebouw kunnen komen.
De visie voor een Integraal Kindcentrum (Brede school) is afgerond in 2019. Momenteel lopen de
gesprekken met de gemeente en externe partijen om een intentieverklaring te ondertekenen. Vanuit
de gemeente wordt het IHP bijgesteld. Het project loopt, maar heeft nog geen duidelijke startdatum in
verband met deze prognoses.
Financiële kaders
Uitgangspunt voor het financiële beleid is een financiële positie die de voortgang van het onderwijs
waarborgt. De scholen hebben een eigen budget voor leermiddelen, onderwijskundige software,
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schoonmaakartikelen en meubilair. Overschrijdingen of overschotten op dit budget worden
onttrokken c.q. toegevoegd aan de reserve van de school. Beheer van een beperkt eigen budget voor
de scholen betekent dat de directeuren zich kunnen concentreren op hun onderwijskundige taken.
De overige lasten vallen onder verantwoording van de AD.
In het Financieel beleidsplan staan onder meer de financiële uitgangspunten gedefinieerd, waaronder
de ondergrens- en streefwaarden van belangrijke financiële kengetallen. Hieronder volgt een
overzicht. Het Financieel beleidsplan is voor de periode 2019-2023 vastgesteld. Bij de financiële
kengetallen vermelden wij de door ons gedefinieerde minimum- en grenswaarden. Deze zijn ook
opgenomen in het SBP.
Solvabiliteit 2
De solvabiliteit 2 geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en de voorzieningen ten
opzichte van de totale passiva. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere
termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde
kleiner dan 0,3.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft het vermogen aan om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering
behorende risico’s op te vangen. Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de
organisatie en het goed functioneren van de planning & control cyclus blijven altijd restrisico’s achter.
Voor het opvangen van de mogelijke financiële effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen. De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan
0,05.
Kapitalisatiefactor (KF)
De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoeveel middelen een schoolbestuur heeft; dit om te
signaleren of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten
voor de vervulling van hun taken.
Liquiditeit
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.
Huisvestingsratio
Het kengetal ‘huisvestingsratio' geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale
lasten (inclusief financiële lasten). De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde groter dan
0,10.
Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie
tot de totale baten. De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan -0,10.
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Overzicht financiële kengetallen
Kengetal

Solvabiliteit 2
Weerstandsvermogen

Berekeningswijze
Eigen vermogen +
voorzieningen/totaal
vermogen
Eigen vermogen/totale
baten

Signaleringswaarde
onderwijsInspectie

Minimum- en
grenswaarde
Rehoboth

2016

2017

2018

kleiner dan
0,30

0,30

0,85

0,83

0,84

0,83

kleiner dan
0,05

0,10

0,43

0,38

0,36

0,38

geen

0,35 (=
bovengrens cie.
Don grote
besturen

0,52

0,46

0,45

0,48

1,50

4,47

3,49

3,91

3,90

Max. 0,10

0,05

0,05

0,05

0,06

-0,05

-0,01

-0,03

0,02

0,03

Kapitalisatiefactor (Kf)

(Balanstotaal-/-boekwaarde
gebouwen en terreinen)/
totale baten

Liquiditeit

Vlottende activa/kortlopende
schulden

kleiner dan
0,75

Huisvestingslasten/totale
lasten (incl. fin. lasten)
Exploitatieresultaat/totale
baten en financiële baten

groter dan
0,10
lager dan
-0,10

Huisvestingsratio
Rentabiliteit

2019

Personele en materiële lasten
In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de verhouding tussen de personele en de materiële
lasten.
Kengetal

Berekeningswijze

Personele
lasten
Materiële
lasten
Personele
lasten t.o.v.
rijksbijdrage
Materiële
lasten t.o.v.
rijksbijdrage

Personele lasten/totale
lasten
Materiële lasten/totale
lasten
Personele lasten/totale
rijksbijdrage

Sector
gemiddelde
volgens OC&W
2012

2015

2016

2017

2018

2019

81.9 %

83,8 %

83,9 %

84,4 %

85,4%

85,4 %

18.1 %

16,2 %

16,1 %

15,6 %

14,6 %

14,6 %

91,0%

87,2 %

88,7 %

89,3 %

85,7 %

84,5%

16,9%

17,0 %

16,5 %

14,7 %

14,4%

Materiële lasten/
totale rijksbijdrage

Treasury
De vereniging hanteert een treasurystatuut. Dit statuut is afgestemd op de regeling beleggen en
belenen voor instellingen voor onderwijs en onderzoek en omvat ons financierings- en
beleggingsbeleid. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen niet risicovol worden
belegd. Er is een voorzichtig financieel beleid gevoerd.
Aankoop van obligaties wordt bij de huidige rentesituatie niet verstandig geacht. Voor de lange
termijn zijn er voldoende liquide middelen beschikbaar.
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Spaarrekeningen per 31 december 2018 en 2019
Omschrijving rekening

Saldo 31-12-2018

Saldo 31-12-2019

Direct kwartaal spaarrekening

€ 1.000.000

€ 1.000.000

Vermogensspaarrekening

€ 1.000.000

€ 1.000.000

1.159.520

€ 1.626.873

€ 3.159.520

€ 3.626.873

Charitasspaarrekening
Totaal

De benodigde liquiditeit op korte termijn is gewaarborgd door de vrij opneembare spaarrekeningen.
Het saldo van de spaarrekeningen is ruimschoots voldoende om de kortlopende schulden te kunnen
voldoen. De charitasspaarrekening heeft de functie van bufferrekening. Tijdelijk overtollige middelen
worden op deze spaarrekening gestort en omgekeerd. Tijdelijke overschotten en tekorten kunnen
ontstaan doordat het betaalritme van de rijkssubsidies en het bedrag van de maandelijkse betalingen
voor salarissen en materiele lasten schommelt.
De financiële baten over 2019 bedragen € 872,-. De rentebaten zijn naar verhouding van het privaat en
publieke vermogen op 1 januari 2019 verdeeld over het privaat en publiek vermogen.
Beknopte analyse van het resultaat
Een uitgebreide analyse van dit resultaat treft u aan bij de toelichting op de jaarrekening later in dit
jaarverslag. Het geraamde tekort over 2019 bedroeg € 199.372,-. Het werkelijke nettoresultaat komt
uit op een overschot van € 412.663,- een verschil van € 612.035,- ten opzichte van de begroting. Het
resultaat is dus veel beter dan verwacht. De afwijking is met name veroorzaakt door hogere
Rijksbijdragen OCW. Aan de ene kant stegen ten opzichte van de begroting de baten (incl. financiële
baten) met € 773.801,- aan de andere kant de lasten met € 161.766,-.
Realisatie van de liquiditeitsbegroting 2019
Het saldo van de liquide middelen steeg met € 507.615,- terwijl een daling van ca. € 726.300,- werd
verwacht. Met name de hogere baten en het niet uitvoeren van gepland meerjaarlijks onderhoud
hebben bijgedragen aan de hogere uitkomst van liquide middelen. Maandelijks worden de scholen
bekostigd. De bekostiging voor de materiele instandhouding is iedere maand hetzelfde bedrag. De
personele bekostiging verschilt per maand.
Ontwikkeling liquiditeit in 2019
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De bekostiging in een jaar gaat niet gelijk op met de uitgaven in de loop van het jaar. In de maanden
januari t/m juli is de bekostiging hoger dan in de maanden augustus t/m december. Uitgaven zijn
verspreid over het jaar met vaste pieken in de maand mei en juni (vakantiegeld en de loonheffing
daarover) en rond de zomervakantie (jaarbestellingen voor het nieuwe cursusjaar). Vanaf september
steeg de liquiditeit door nabetalingen, om in december weer te dalen door de eindejaarsuitkering.
Begroting ontwikkeling liquiditeit 2020-2024
In de begroting wordt voor 2020 een daling van de liquiditeit ten opzichte van de geraamde uitkomst
2019 verwacht van ruim € 776.900,-. Deze daling wordt veroorzaakt door:
- hoge meerjaarlijkse onderhoudsuitgaven
- de in het meerjareninvesteringsplan (MIP) opgenomen uitgaven voor ICT, OLP en meubilair
- eerste inrichting 19e groep Harmpje Visserschool en nieuw meubilair Groen van Prinstererschool
- het begrote exploitatietekort
Voor het jaar 2021 wordt een verdere daling van de liquiditeit met bijna € 255.000,- verwacht. Lagere
meerjaarlijkse onderhoudsuitgaven, minder investeringen volgens het investeringsplan zorgen ervoor
dat deze daling lager is dan in 2020. Ook in 2022 wordt een daling van de liquiditeit verwacht, terwijl in
2023 en 2024, jaren waarin minder uitgaven voor meerjaarlijks onderhoud zijn geraamd, weer een
stijging wordt verwacht.
Gebouwen
Goed onderwijs staat voorop bij onze vereniging. Dat kan alleen in goed onderhouden functionele
gebouwen. De gebouwen dienen veilig te zijn en een goede uitstraling te hebben.
Schoolvereniging Rehoboth beschikt op dit moment over de volgende gebouwen:
- zeven schoolgebouwen, waarvan de Koningin Wilhelminaschool het gebouw deelt met de
gereformeerde school De Vuurbaak. Eigenaar van dit gebouw is de Gemeente Urk
- vier noodlokalen
- bestuurskantoor
Het onderhoud van de gebouwen voor de komende jaren is vastgelegd in een meerjarenonderhoudsplan. Dit plan bepaalt welke werkzaamheden wanneer uitgevoerd worden. In de loop van het
jaar worden voortgangsgesprekken gehouden met de opsteller van het meerjarenonderhoudsplan. In
het najaar wordt in samenspraak met de directeuren het plan geactualiseerd.
Onderhoud
Vanaf het jaar 2015 is de vereniging ook verantwoordelijk voor het buitenonderhoud aan de
schoolgebouwen. Voor de begroting 2019 is gebruik gemaakt van het door Bureau C. Dijkstra
opgestelde meerjarenonderhoudsplan voor de jaren 2019 - 2038. Voor de begroting 2020 - 2024 is dit
plan geactualiseerd voor de jaren 2020 - 2049. De vergoeding voor gebouwonderhoud was in 2019
niet toereikend om de kosten van gebouwonderhoud (incidenteel onderhoud, dotatie voorziening
onderhoud en afschrijvingskosten gebouwen en installaties) te dekken.
Analyse huisvestingslasten
Al jaren houdt de rijksbijdrage geen gelijke tred met de werkelijke prijsontwikkeling. Kosten worden
niet of slechts deels gecompenseerd. Er is sprake van een zogenaamde stille bezuiniging. Concreet
betekent een en ander dat de schaarse middelen zo doelmatig mogelijk ingezet moeten worden.
De vereniging streeft ernaar zoveel mogelijk kostendekkend te werken.
De vergoeding voor de totale huisvestingslasten is niet toereikend. Aan uitgaven staan hiertegenover
de huisvestingslasten, de kosten schoonmaakpersoneel en de afschrijvingen op gebouwen en
installaties ten laste van het Rijk. Na aftrek van een bijdrage in de kosten van medegebruik resteert er
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een tekort van enkele tienduizenden euro’s. In de kosten zijn de kosten voor het Bestuursbureau,
waarvoor geen vergoeding wordt ontvangen, begrepen.
Duurzaamheid, milieu en veiligheid
Bij de nieuwbouw van de Harmpje Visserschool is nadrukkelijk gekeken naar duurzaamheid en milieu.
Gekozen is voor energiebesparende maatregelen waaronder zonnecollectoren.
Onze scholen zijn geheel of gedeeltelijk (Groen van Prinstererschool) voorzien van een
ventilatiesysteem.
In 2019 is er een uitgebreid onderzoek geweest over de werking en afstemming van het cv- en
ventilatiesysteem van de Koningin Wilhelminaschool, waardoor naast een behaaglijk klimaat een
energiebesparing bereikt kan worden. Dit traject is nog niet afgerond.
Er was al ledverlichting aangebracht in De Regenboog en het Bestuurskantoor. In 2019 volgden de
Prinses Beatrixschool, de Groen van Prinstererschool en de Frits Bodeschool.
Op alle scholen vinden jaarlijkse controles plaats op de alarminstallaties, de veiligheid van de
speeltoestellen binnen en buiten, brandblussers, noodverlichting en centrale verwarming. Een van
onze conciërges is gecertificeerd Inspecteur speelgelegenheden en speeltoestellen en tevens
gediplomeerd beheerder brandmeldinstallatie.
Jaarlijks zijn er herhalingscursussen BHV. In 2019 hebben de EHBO-ers van de vereniging ook een
herhalingscursus gevolgd.
In 2020 wordt er verder gewerkt aan de uitvoering van de MOP waarbij duurzaamheid een belangrijk
uitgangspunt is. Het komende jaar zal er aandacht besteed worden aan de ventilatie van de Koningin
Wilhelminaschool en de Prinses Beatrixcschool. Het doel is om de temperatuur, ook in de zomer, op
een acceptabel niveau te krijgen. Verder zijn er andere scholen welke led verlichting krijgen en wordt
er verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor zonnecollectoren. Bij alle aanpassingen of
onderhoud van de scholen staat duurzaamheid op een belangrijke plaats
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Communicatie en kwaliteit
Verantwoording en transparantie
Binnen Rehoboth wordt structureel gewerkt aan een transparante communicatie. Binnen het
Strategisch beleid hebben we voor het onderdeel Communicatie en kwaliteit de volgende doelen
gesteld:
► Op verenigingsniveau wordt de (B)IEP toets gehanteerd om de eindopbrengsten in beeld te
brengen. We hanteren daarbij het referentiekader als doel.
De laatste jaren wordt er gebruik gemaakt van de IEP toets en de bovenschoolse mogelijkheden van
BIEP. Juist in het kader van de transparante verantwoording nemen we de uitkomsten ook op in dit
verslag. Het referentiekader geeft ons mogelijkheden om nog veder na te denken over de betekenis
van de scores voor het onderwijs in de diverse vakgebieden.
► Om de leerpotentie in beeld te brengen, oriënteren we ons op een genormeerde toets voor de
bovenbouw die dit inzichtelijk maakt.
De BOOM test wordt vanuit de kenniskring kwaliteit ingevoerd binnen alle scholen. De uitkomsten
daarvan worden gemonitord en we zullen evalueren hoe we in de toekomst deze test gaan inzetten als
beleid voor de kwaliteitsontwikkeling op de scholen. De wijze waarop we de opbrengsten mogen
duiden is aan het veranderen in het nieuwe toezichtskader en dat geeft ons meer ruimte en inzicht
over de opbrengsten in relatie met de mogelijkheden van onze kinderen.
Voor de onderwijsresultaten verwijzen we naar het hoofdstuk onderwijs. Naast de IEP toets nemen we
de NIO- toets (leervermogen) af in groep 8 rond de jaarwisseling. Dit ook om op de juiste manier onze
leerlingen door te kunnen verwijzen. Toetsen worden afgenomen op een vastgesteld moment.
► De websites van onze scholen zijn uitnodigend en actueel en hebben een directe link met
Vensters. We hanteren een basis van uniformiteit in lay-out om Rehoboth als ‘merk’ duidelijk
zichtbaar te maken. Dit geldt ook voor andere uitingsvormen, waarbij we letten op de AVG.
We zullen het gebruik van Vensters en de mogelijkheden hierbij onderzoeken in het begin van 2020.
Daarna willen we beslissingen nemen in het gebruik van een mogelijk nieuwe website. De uitwerking
in lay-out etc. is in voorbereiding.
De invoering van de privacywet (AVG) heeft ook binnen het basisonderwijs gevolgen. Wij hebben een
privacy medewerker (FG functionaris).
Aanbesteding administratiekantoor en WGA
In 2019 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor een nieuw administratiekantoor. Voor
de WGA is besloten om weer terug te keren tot het publieke bestel (UWV).
Intern Toetsingskader
Toezichthouden vindt plaats via het opgestelde ITK. Dit is geïmplementeerd. We stellen vast dat er
binnen de vereniging goed zicht is op wie we zijn en hoe we het doen. Dat is belangrijk in tijden dat het
goed gaat maar nog veel meer als er veel veranderingen op de organisatie afkomen.
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Risicoparagraaf
Inleiding
In het Financieel beleidsplan zijn belangrijke risico’s benoemd en ingedeeld naar strategische,
operationele, compliance- en financiële verslaggevingsrisico’s. Voor de meeste risico’s zijn beheersmaatregelen getroffen met als doel de inhoudelijke en financiële gevolgen daarvan te beperken.
Schoolvereniging Rehoboth huldigt het standpunt dat de voortdurende aandacht voor kwaliteitsbeleid
een gunstige bijdrage levert aan ons risicobeleid. Voor een aantal in kaart gebrachte restrisico’s is het
niet mogelijk om de financiële gevolgen daarvan te kwantificeren. Voor deze risico’s wordt een
financiële buffer aangehouden als onderdeel van het weerstandsvermogen.
Op basis van het risicomanagementmodel van de PO-raad en een eigen risico-inventarisatie is in het
verleden een risicomanagementanalyse gemaakt. Hierbij is gekeken naar factoren die de
doelstellingen van de organisatie bedreigen. Bij Rehoboth zijn er de volgende niet adequaat afgedekte
risico’s:
Onderwijs & identiteit
- Het personaliseren (werken vanuit leerlijnen) van het onderwijs vraagt een grote omslag in denken
voor leerkrachten. Dit vraagt om extra begeleiding en scholing.
- Er zijn onvoldoende ICT middelen beschikbaar voor verdergaande personalisering van het
onderwijs. Verdergaande digitalisering van methodes wordt hiermee lastig realiseerbaar.
- De huidige samenleving is complex. Dit vraagt veel van leerkrachten vanwege de voorkomende
problematieken. Ook op dit punt is extra scholing en samenwerking met andere partijen
(jeugdzorg) noodzakelijk.
- Het open toelatingsbeleid van Rehoboth geeft ruimte, maar levert risico op als ouders gaan kiezen
voor een andere denominatie.
Personeel
- Conform de wet BIO is het een plicht dat leerkrachten zorgen voor eigen persoonlijke
ontwikkeling. Onvoldoende nascholing is onderwerp van gesprek tijdens het functioneringsgesprek.
- Passend Onderwijs vraagt nog veel van leerkrachten door de verdichting van problematiek.
- De verhoging van de AOW-leeftijd maakt de kans op uitval voor oudere personeelsleden groter.
Dit is een verhoogd financieel risico.
- In geval van ziekte en zwangerschapsverlof is het erg moeilijk om vacatures goed in te vullen. Door
de vele jonge leerkrachten is er een groot aantal zwangerschaps- en ouderschapsverloven.
- In verband met vervangingen bij ziekte, de zwangerschaps- en ouderschapsverloven (jaarlijks
fluctuerend) is een invalpool nodig van ca. 7,5% van het totaal aantal FTE’s aan leerkrachten.
Concreet is dit tussen de 8 en 10 FTE. Het is de vraag of dit gerealiseerd kan worden.
Communicatie en kwaliteit
- Het besef van goede communicatie en duidelijke pr is nog niet altijd voldoende zichtbaar in de
scholen.
Middelen en beheer
- Niet tijdige investering in leslokalen en huisvesting. De kans bestaat dat er capaciteitstekorten in
leslokalen en huisvesting ontstaan.
- Een dalend aantal leerlingen zorgt voor minder inkomsten.
- Negatieve rente leidt tot extra lasten.
- De nivellering in bekostiging met de invoering van Passend Onderwijs zorgt voor onzekerheid rond
de te bieden hulp aan leerlingen.
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Stijging van de werkgeverslasten die niet of slechts gedeeltelijk gecompenseerd worden door
aanpassing van de vergoedingen. Dit leidt tot druk op het exploitatieresultaat.
Onduidelijkheid over de inkomsten van het ministerie voor de komende jaren maakt het erg lastig
een totaalbeleid voor de toekomst te formuleren.
Hieronder valt ook de mogelijke allocatie van reeds beschikbare middelen (prestatiebox).
Steeds complexere wet- en regelgeving.
Stijgende prijzen methoden door digitalisering.

Conclusie
Verschillende ontwikkelingen en beleidsmaatregelen vanuit ministerie, ABP en dergelijke organisaties,
zullen in de komende jaren van invloed zijn op de financiële reserves van de vereniging.
Met meerdere instanties wordt overlegd om te zoeken naar een oplossing rondom de opvang van
pleegkinderen. De met de invoering van Passend Onderwijs samenhangende risico´s kunnen deels
worden opgevangen vanuit de gevormde personele bestemmingsreserve.
In control statement
Met dit ‘in control statement’ verklaart Schoolvereniging Rehoboth dat haar bedrijfsvoering op orde is,
zodanig dat er binnen een bepaalde bandbreedte geen verrassingen zullen optreden. Door ons
kwaliteitsbeleid hebben wij zicht op de belangrijkste risico’s.
Onze verantwoording in deze risicoparagraaf en de toekomstparagraaf (inclusief de continuïteitsparagraaf) hierna geeft een goed beeld over de mate waarin beheersingsmaatregelen binnen
Schoolvereniging Rehoboth hebben geleid tot het wegnemen en/of sterk reduceren van risico’s. In een
aantal gevallen zijn risico’s bij cruciale doelstellingen omgezet in kansen.
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Continuïteitsparagraaf
Inleiding
Het doel van de continuïteitsparagraaf is om inzicht te verschaffen in de wijze waarop een bestuur
omgaat met de financiële gevolgen van het gevoerde beleid in de jaren volgend op het verslagjaar.
Schoolvereniging Rehoboth onderschrijft het belang van deze informatie. De gevraagde extra
gegevens, waaronder de verplichte gegevens set en meerjarenbegroting, vindt u later in dit hoofdstuk.
Het verslag van het THB is in dit jaarverslag opgenomen. In de hoofdstukken over onderwijs,
personeel, middelen en beheer is als een rode draad aandacht besteed aan de ambities en de maatregelen van Schoolvereniging Rehoboth die nodig zijn voor een gezonde algehele bedrijfsvoering op
dit moment en de komende jaren.
Deze paragraaf maakt deel uit van onze planning- en control cyclus voor begroting en verantwoording.
Bij de weergave van de vereiste aandachtspunten maken wij gebruik van de indeling genoemd in de
Richtlijn jaarverslag Onderwijs 2015.
Risicobeheersing en risico’s
Voor de beschrijving van het risico beheersingssysteem alsook voor de risico’s verwijzen wij naar de
risicoparagraaf op pagina 41en 42.
Ontwikkelingen
De onderwijssector is vooral gediend bij een evenwichtige bekostiging door de rijksoverheid. De
grillige wijze waarop dat de laatste jaren heeft plaatsgevonden heeft de beleidsagenda sterk bepaald.
Hieronder volgt een overzicht van ontwikkelingen.
Aanmelding leerlingen
Een betrouwbare indicatie van de te verwachten leerlingenaantallen is van wezenlijk belang voor de
rijksbekostiging. De aanmelding van leerlingen vindt plaats via een uniform aanmeldingsformulier.
Extra zorg wordt besteed aan een juiste registratie van de indicatoren voor aanvullende bekostiging.
Schoolvereniging Rehoboth beschikt ook over een meerjarenleerlingprognose. Twee/drie jaarlijks
wordt er in samenwerking met de gemeente een prognose opgesteld.
Personeelsverloop
Het aantal leerkrachten zal naar verwachting door natuurlijk verloop langzaam dalen. Dit betekent een
verjonging van het personeelsbestand.
Bij de ontwikkeling van ons personeelsbeleid is rekening gehouden met een eigen interne
vervangingspool, inzet van onderwijsachterstandsgelden en een continuering van de Prestatieboxgelden.
In 2022 zal vanwege het verwachte vertrek van de huidige staffunctionarissen personeel en financiën
extra vervanging aangetrokken worden, waardoor het aantal OOP-ers stijgt.
Kwaliteit inventaris
Jaarlijks wordt een meerjareninvesteringsplan opgesteld voor leermiddelen, ICT en meubilair.
Door ons beleid is de inventaris op de scholen van voldoende niveau.
Huisvesting
Na de realisatie van de nieuwbouw van de Harmpje Visserschool in 2015 is deze school in 2019 met
drie lokalen uitgebreid, waarvan een lokaal voor onze vereniging en twee lokalen voor Kentalis.
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Alle lokalen zijn door de instroom van leerlingen in de loop van het cursusjaar 2019 - 2020 bezet.
Hoewel de vereniging een relatief jong scholenbestand kent, is de komende jaren de bekostiging voor
het onderhoud niet voldoende en zal er met de beperkte middelen zo goed mogelijk omgegaan
moeten worden. Momenteel bezinnen we ons op uitbreiding in de nieuwbouwwijk Zeeheldenwijk
(2021 - 2022). Er worden hiervoor gesprekken gevoerd met voorschoolse partijen.
Overheidsmaatregelen
Als organisatie hebben we last van het overheidsbeleid. Door onze financiële reserves kunnen wij onze
strategische doelen nog steeds realiseren. Het stelt ons in staat om tamelijk rustig te anticiperen op
wisselende prioriteiten bij de rijksoverheid. Wij zijn binnen redelijke grenzen in staat om zonder ad hoc
maatregelen onze meerjarendoelen te realiseren.
De Europese bank zorgt voor een lage rentestand. De rentebaten over 2019 waren hierdoor voor onze
vereniging laag. Voor de komende jaren worden geen rentebaten meer verwacht.
Belasting en premieheffing
De discussie rondom de btw-heffing en de vrijstelling voor het onderwijs volgen wij nauwgezet. Wij
maken ons zorgen over de hoogte van de premie voor het Participatiefonds, de organisatie die
beoordeelt wie de kosten van de ontslaguitkering draagt.
Operationele activiteiten
Bij de inrichting van de organisatie en de bijbehorende allocatie van middelen is rekening gehouden
met efficiency- en effectiviteitsoverwegingen. Primair doel is dat de directeuren zich kunnen
concentreren op de kwaliteit van het onderwijs; zij zijn binnen algemene kaders daarin tamelijk
autonoom. Door deze werkwijze is de kwaliteit van het onderwijs goed en is vooralsnog geen
aanleiding voor aanpassing van het staande beleid.
Financiën
Het Financieel beleidsplan beschrijft ons risicomanagement, de financiële kaders, de planning en
control cyclus, het treasurybeleid en het inkoopbeleid. In dit laatste onderdeel is rekening gehouden
met de Aanbestedingswet 2012 en de in 2016 gepubliceerde Gids proportionaliteit.
De financiële verslaggevingsrisico’s maken deel uit van ons risicobeleid. De huidige wijze van
tussentijds verslaggeven voldoet aan de eisen van het toezichthoudend en uitvoerend bestuur. De
verticale verantwoording naar de rijksoverheid via de zogenaamde EFJ-jaarrekening geschiedt
overeenkomstig de eisen die daaraan worden gesteld en is tot nog toe geen aanleiding geweest tot
het maken van opmerkingen door de instellingsaccountant of het ministerie. Door de publieksversie
beogen wij een impuls te geven aan onze doelstelling om via een transparant en prettig leesbaar
document verantwoording af te leggen aan al onze belanghebbenden. De financiële bedrijfsvoering is
op orde en biedt voldoende waarborgen voor continuïteit.
Impact Corona crisis
Bij Rehoboth is het dagelijkse school leven na de start van de corona crisis, verschoven naar een vorm
van thuis onderwijs. Dit onderwijs wordt voorbereid door de leraar, maar thuis begeleid door ouders.
Dit vraagt van beide kanten een aanpassing in manier van denken en doen. Vaak gaat dit goed, maar in
bepaalde situaties is de uitvoering weerbarstig. Vooral voor de kinderen in kwetsbare thuissituaties
lopen de spanningen snel op en dat heeft effect op het welbevinden en leren van het kind. Er is
gedurende de crisis een toenemende vraag aan opvang. Ook in de meivakantie wordt de opvang,
samen met de gemeente, gecontinueerd.
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Meerkosten hierbij zijn geschat op € 1000,- (lunches voor kinderen en extra materialen voor
creatieve werkvormen)
Het positieve effect is ook merkbaar. Leraren hebben zich in korte tijd een nieuwe vorm van
thuisonderwijs eigen gemaakt. Daarbij zijn veel hobbels op de weg voor digitalisering gladgestreken.
Het is prachtig om te zien hoe leraren nu contact hebben met de leerlingen via Teams of andere
digitale middelen inzetten voor thuisonderwijs.
Veel van de dagelijkse gang van zaken is echter veranderd en bepaalde activiteiten en lessen liggen
stil. Dat geldt voornamelijk voor buitenschoolse activiteiten die we ondernemen in het kader van kunst
en cultuur, sport en spel et cetera. Ook worden bepaalde lessen niet gegeven, als natuur, geschiedenis
et cetera. Na de mei vakantie ontstaan er ook problemen als we schoolreisjes en schoolkamp willen
uitvoeren. Waarschijnlijk zullen bepaalde activiteiten niet doorgaan, waarbij wel reserveringskosten
zijn betaald.
Geschatte meerkosten; € 2100.- (aanbetalingen)
De impact op de financiële omzet/baten is minimaal. Extra ondersteuning van buiten is soms wel
ingekocht , maar wordt niet altijd volledig uitgevoerd. De vraag is even op welke manier we daarmee
omgaan als alles weer gewoon is. De kosten voor digitalisering lijken mee te vallen, mede omdat de
uitgevers veel middelen beschikbaar hebben gesteld. Er zijn wat extra ICT middelen aangeschaft, maar
dit is de overzien. Ook worden er extra kosten gemaakt voor desinfectiemiddelen en stickers om
looproutes te bepalen etc.
Geschatte meerkosten: € 5000,Vanuit de gemeente is aangegeven ruimhartig om te gaan met de subsidieregelingen. Daar zullen we
zeker gebruik van maken aangezien bijvoorbeeld de afname en screening van logopedie niet
uitgevoerd kan worden.
De impact op langere termijn zal voornamelijk gericht zijn op het onderwijs inhoudelijke deel.
Kinderen die goed kunnen leren zullen wellicht voldoende hebben aan de ondersteuning die nu
geboden wordt door middel van thuis onderwijs. Zij zullen voortuitgang boeken in tegenstelling tot de
kinderen die meer onderwijs nodig hebben. Zij zullen wellicht meer achterop raken waardoor het
verschil tussen deze groepen mogelijk twee keer zo groot wordt. Het wordt de uitdaging voor
onderwijs om daar op de juiste manier vorm te geven als de kinderen weer op school zijn. Ook in de
overgang naar een nieuwe groep of voortgezet onderwijs zullen wellicht (onderwijskundige)
aanpassingen gemaakt moeten worden. Op lange termijn is moeilijk te zeggen wat de consequenties
zijn. Op een totaal mensen leven moeten drie maanden tekort aan onderwijs te overzien zijn. Het is
dus mede afhankelijk van de duur van deze maatregelen in het kader van deze Corona crisis.
Bij de eventuele start na de meivakantie zullen er extra kosten zijn voor de schoonmaak en wellicht
vervangerskosten van mensen die in de risicogroep vallen en welke niet kunnen/durven te werken.
Deze kosten zijn niet te voorspellen, maar we houden daar zeker rekening mee.
Geschatte meerkosten materiaal : € 8100,Geschatte meerkosten personeel ; onbekend
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Gegevens set continuïteitsparagraaf
Personele bezetting per 1 januari; Fte’s per functiecategorie
Categorie/ jaar
2019
2020
2021
Management/directies
7,3717
7,3717
7,3717
Onderwijzend personeel
113,4568 114,7937
112,5789
Onderwijs ondersteunend
29,1298
35,6576
33,7612
personeel
Overig
5,8641
5,7318
5,4649
Aantal leerlingen op
2059*
2058
2038
1 oktober

2022
7,3717
111,5859
33,7273

2023
7,3717
108,6412
31,1779

5,4649
2015

5,4649
2016

Toelichting
Tijdens het opmaken van de begroting is gerekend met genoemde aantallen leerlingen. Door natuurlijk
verloop daalt het aantal leerkrachten na 2020. Het aantal leerlingen bleek na het opmaken van de
begroting op 1 oktober 2019 door DUO gecorrigeerd te zijn naar 2058.
Hierbij zijn inbegrepen de leerkrachten in de invalpool.
Meerjarenbegroting
De meerjarenbegroting is voor de periode 2020 - 2024 opgesteld. Op basis van aanlevering door de
scholen zijn investeringsplannen voor onderwijsleerpakket en meubilair opgesteld. Bij het meerjareninvesteringsplan ICT is voor 2020 t/m 2024 uitgegaan van de vervanging van beamers en digiborden
door touchscreens. Gestreefd wordt het aantal devices uit te breiden naar 1 per 4,5 kind. Jaarlijks
worden de investeringsplannen opnieuw bekeken en zo nodig bijgesteld.
Ook het meerjarenonderhoudsplan, opgesteld door Bureau Dijkstra, wordt jaarlijks geactualiseerd. Het
huidige plan heeft een looptijd van 2020 t/m 2049.
Staat van baten en lasten
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Begroting 2022

Baten
Rijksbijdragen OC&W
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

11.508.582

12.131.565

11.946.166

11.805.723

11.813.018

35.346

51.600

24.000

21.360

20.300

219.346

223.985

214.082

193.416

187.993

11.763.274

12.407.150

12.184.248

12.020.500

12.021.311

Lasten
Personeelslasten

9.863.358

10.249.441

10.704.367

10.616.525

10.676.890

Afschrijvingen

298.864

306.276

323.268

298.185

274.257

Huisvestingslasten

555.137

596.286

594.355

583.326

582.939

Overige lasten

832.174

843.356

827.982

792.550

790.538

11.549.533

11.995.359

12.449.972

12.290.586

12.324.623

213.741

411.791

-265.724

-270.086

-303.312

1.692

872

0

0

0

215.433

412.663

-265.724

-270.086

-303.312

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten

Nettoresultaat
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Toelichting
De van het SWV ontvangen gelden zijn opgenomen onder de Rijksbijdragen OC&W. De gelden voor de
lichte ondersteuning stijgen de komende schooljaren door leerlingengroei. De middelen voor de zware
ondersteuning gaan langzaam dalen tot het niveau van het schooljaar 2014 - 2015.
Voor de jaren 2020 t/m 2022 zijn de personele bekostiging regulier en de bekostiging personeels- en
arbeidsmarktbeleid, en de prestatiebox PO berekend op basis van de laatst bekende vergoedingsbedragen. Bij de middelen prestatiebox is ervan uitgegaan dat deze middelen de hele periode van de
begroting beschikbaar blijven. Aan middelen voor onderwijsachterstanden is voor 2020 een bedrag
geraamd van € 169.815,- in 2021 € 224.100,- en in 2022 € 269.397,-. Op het moment van opmaken van
de begroting waren hiervoor helaas nog geen exacte bedragen bekend.
De geraamde vergoeding van middelen van het SWV is conform de laatst ontvangen raming van het
SWV. Het beleid is hierop aangepast.
Het meerjarig financieel beleid is gericht op continuïteit. Het weerstandsvermogen is zodanig dat
ondanks inflatoire gevolgen een meerjarenexploitatieresultaat van € 0,- voldoende is. De buffer dient
vooral voor het opvangen van de moeilijk kwantificeerbare restrisico’s, waaronder die van de grillige
bekostiging door de rijksoverheid.
Voor nieuw beleid zijn beperkte middelen beschikbaar, waardoor toekenning zal plaatsvinden op basis
van een juiste prioritering inzake het te voeren beleid.
Het resultaat werkt door in de meerjarenbalanssituatie. Hieronder staat een overzicht.
Balans
Activa

Realisatie
31-12-2018

Realisatie
31-12-2019

Prognose
31-12-2020

Prognose
31-12-2021

Prognose
31-12-2022

Materiële vaste activa

2.298.398

2.256.403

2.237.406

2.047.521

2.113.409

Totaal vaste activa

2.298.398

2.256.403

2.237.406

2.047.521

2.113.409

Vorderingen

643.494

722.413

567.778

570.037

567.557

Liquide middelen

3.298.672

3.806.287

3.077.453

2.822.484

2.463.864

Totaal vlottende activa

3.942.166

4.258.700

3.645.231

3.392.521

3.031.422

Totaal activa

6.240.564

6.785.103

5.882.637

5.440.042

5.144.831

Realisatie
31-12-2018

Realisatie
31-12-2019

Prognose
31-12-2020

Prognose
31-12-2021

Prognose
31-12-2022

Algemene reserve

2.012.991

2.341.626

2.023.361

1.769.349

1.477.118

Bestemmingsreserves

2.263.133

2.347.161

2.306.714

2.290.640

2.279.559

Totaal Eigen vermogen

4.276.124

4.688.787

4.330.075

4.059.989

3.756.677
342.502

Passiva

Voorzieningen

948.066

929.720

475.095

321.519

Langlopende schulden

9.060

5.060

1.060

0

0

Kortlopende schulden

1.007.314

1.161.536

1.076.406

1.058.534

1.045.652

Totaal passiva

6.240.564

6.785.103

5.882.637

5.440.042

5.144.831

Toelichting
De liquiditeit van Schoolvereniging Rehoboth is dusdanig dat de gewenste investeringen en uitgaven
gedaan kunnen worden. Voor investeringen hoeven geen leningen te worden aangegaan. De liquiditeit
zal in 2020 volgens het opgestelde liquiditeitsoverzicht met ca € 776.900,- dalen. In 2021 daalt de
liquiditeit verder met ca. € 255.000,-.
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In 2020 zijn er aanzienlijke uitgaven ten laste van de voorziening onderhoud gepland. Tot deze
uitgaven behoren onder andere:
- Bestuursbureau: vervangen alarminstallatie
- Koningin Wilhelminaschool: bestrating, alarminstallatie, aanpassing ventilatiesysteem, koelinstallatie
- De Regenboog: dak, binnenschilderwerk en wandafwerkingen, alarminstallatie, onderhoud cvsysteem, bestrating en energetische maatregelen
- Cornelis Zeemanschool: binnenschilderwerk, alarminstallatie, verlichting en armaturen, onderhoud cv-systeem
- Prinses Beatrixschool: buiten- en binnenschilderwerk, vervanging dakbedekking, alarminstallatie,
onderhoud cv-systeem, ventilatiesysteem, onderhoud kozijnen, ramen en deuren en energetische
maatregelen
- Groen van Prinstererschool: buiten- en binnenschilderwerk, alarminstallatie, energetische
maatregelen, onderhoud cv-systeem, ventilatiesysteem
- Frits Bodeschool: alarminstallatie en ventilatiesysteem
Het begrote tekort in 2020 wordt in 2020 ten laste van de algemene reserve en de bestemmingsreserves gebracht. Ook in 2021 en 2022 blijft de algemene reserve dalen. De bestemmingsreserves
laten ieder jaar een negatief resultaat zien bij de bestemmingsreserve nulmeting en de
bestemmingsreserve privaat. Hoofdoorzaak voor de daling van de bestemmingsreserve privaat zijn het
ontbreken van rentebaten. De bestemmingsreserve personeel stijgt/daalt mee met de personele
bekostiging regulier en de gelden voor personeels- en arbeidsmarktbeleid.
De voorziening onderhoud laat in 2020 en 2021 een daling zien, om in 2022 weer te stijgen.
Overzicht financiële kengetallen 2019 t/m 2022
Kengetal

Berekeningswijze

Signaleringswaarde
onderwijsinspectie

Solvabiliteit 2

Eigen vermogen +
voorzieningen/totaal
vermogen

Kleiner dan 0,30

0,30

0,83

0,82

0,81

0,80

Groter dan 0,10

Max. 0,10

0,06

0.05

0.05

0.05

Kleiner dan 0,05

0,10

0,38

0,36

0,34

0,31

0,35 (=
bovengrens cie.
Don grote
besturen)

0,48

0,42

0,39

0,37

Kleiner dan 0,75

1,5

3,90

3,39

3,20

2.90

Lager dan -0,10

-0.05

0,03

-0,02

-0,02

-0,03

Huisvestingsratio

Weerstandsvermogen

Kapitalisatiefactor (Kf)
Liquiditeit
Rentabiliteit

Huisvestingslasten en
afschrijving gebouwen en
terreinen/totale lasten (incl.
fin. lasten
Eigen vermogen/totale baten

(Balanstotaal -/- boekwaarde
gebouwen en terreinen)/
totale baten
Vlottende activa/kortlopende
schulden
Exploitatieresultaat + rente/
totale vermogen
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Toelichting
De solvabiliteit van de vereniging blijft de komende jaren stabiel en boven de grenswaarden. Het
weerstandsvermogen daalt iets, maar blijft ruim boven de vastgestelde grenswaarde van de
vereniging.
Ook de kapitalisatiefactor daalt de komende jaren maar blijft boven de vastgestelde grenswaarde. Dit
geldt ook voor de liquiditeit. Het geraamde tekort op het exploitatieresultaat zorgt in de jaren 2020 tot
en met 2023 voor een negatief resultaat op de rentabiliteit. Wel wordt binnen de vastgestelde
grenswaarde gebleven.
Het weerstandsvermogen bestaat uit het eigen vermogen/totale baten. Tot het eigen vermogen
behoort ook het private vermogen van de vereniging. Dit vermogen was op 31 december 2019 een
bedrag van € 802.526,-. Corrigeren we dit vermogen bij de berekening van het weerstandsvermogen
dan daalt het weerstandsvermogen onder de 0,30. De vereniging heeft een hoger
weerstandsvermogen vanwege het feit dat zij eigen risicodrager is voor vervangingen en een
werkgelegenheidsbeleid kent, dat op basis van de nieuwe CAO wordt omgezet in een werk naar
werktraject.
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(Verkorte) Jaarrekening
Hieronder is een verkorte versie van de Jaarrekening opgenomen. De balans, de staat van baten en
lasten en het kasstroomoverzicht zijn onverkort opgenomen.
Er is gekozen voor een verkorte toelichting op de balans en staat van baten en lasten.
Het ministerie bepaalt de wijze waarop de jaarrekening wordt samengesteld. De aan de hand van de
ministeriele eisen opgestelde jaarrekening staat op de website van de vereniging: www.rehoboth.nu.
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Balans per 31 december 2019,
Vergelijkende cijfers per 31 december 2018
(na verwerking resultaatbestemming)

31-12-2019
€
1

Activa

1.1

Vaste activa

1.1.2

Materiele vaste activa

€

Vlottende activa

1.2.2

Vorderingen

1.2.4

Liquide middelen

€

2.256.403

TOTAAL VASTE ACTIVA
1.2

31-12-2018
€

2.298.398
2.256.403

2.298.398

722.413

643.494

3.806.287

3.298.672

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

4.528.700

3.942.166

TOTAAL ACTIVA

6.785.103

6.240.564

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

2.3
2.4

4.688.787

4.276.124

929.720

948.066

Langlopende schulden

5.060

9.060

Kortlopende schulden

1.161.536

1.007.314

TOTAAL PASSIVA
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Staat van baten en lasten 2019
Vergelijkende cijfers 2018

2019
€
3

€

2018

€

€

€

Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overheidsbijdragen en
-subsidies overige overheden
3.5 Overige baten

12.131.565

11.386.292

11.508.582

51.600

51.300

35.346

223.985

195.429

219.346

Totaal baten

4

Begroot 2019

€

12.407.150

11.633.021

11.763.274

Lasten

4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

10.249.441
306.276
596.286

10.212.643
315.066
546.822

9.863.358
298.864
555.137

843.356

759.062

832.174

Totaal lasten

Saldo baten en lasten *

6.1 Financiële baten

11.995.359

11.833.593

11.549.533

411.791

-200.572

213.741

872

1.200

Saldo financiële baten en lasten

Nettoresultaat *

1.692

872

1.200

1.692

412.663

-199.372

215.433

*(- is negatief)

(Voorstel) bestemming van het resultaat
Een (voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden
posten van de staat van baten en lasten.
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KASSTROOMOVERZICHT 2019
En vergelijkende cijfers 2018

Ref.

€

2019
€

€

2018
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo baten
en lasten)

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het
bedrijfsresultaat
Veranderingen in werkkapitaal:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

411.791

4.2
2.2

306.276
-18.346

298.864
164.293

287.930
1.2.2-/-1.2.2.14
2.4-/-2.4.18

75
17.127

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
6.1.1-/-1.2.2.14
6.2.1-/-2.4.18

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa

1.1.2
1.1.2

74.666

17.202

774.387

694.101

1.508
-

4.631
-

775.895

698.732

-264.281
-

-208.092
7.265

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen langlopende schulden

463.157

-79.555
154.222

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal

Ontvangen interest
Betaalde interest

213.742

-264.281

2.3

-200.826

-4.000

-4.000

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-4.000

-4.000

507.615

493.906

Kasstroom uit overige balansmutaties
Mutatie liquide middelen

1.2.4

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
€
Stand liquide middelen per 1-1
Mutatie boekjaar liquide middelen

€

3.298.672
507.615

Stand liquide middelen per 31-12
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Samenvatting toelichtingen en bijlagen
Toelichting op de exploitatierekening
Het gerealiseerde resultaat over 2019 bedraagt € 412.663,- positief. Dit resultaat is € 612.035,positiever dan het begrote tekort van € 199.372,- over 2019. Het resultaat over 2018 bedroeg
€ 215.433,- positief .
Beknopte exploitatierekening (bedragen x € 1.000,-)
2019
Begroot
Baten

2018

Realisatie

Verschil

Realisatie

11.633

12.407

-774

11.763

Lasten personeel

-10.213

-10.249

37

-9.863

Lasten materieel

-1.621

-1.746

125

-1.686

Financiële baten

1

1

0

2

-200

413

-612

216

Resultaat

Het werkelijke resultaat is positiever dan geraamd. De baten stegen meer dan de lasten. De personele
exploitatie laat hogere inkomsten zien, die gedeeltelijk zijn besteed aan extra personeel, onder andere
door de inzet van extra werkdrukmiddelen.
De materiele exploitatie viel nadeliger uit, vooral door hogere huisvestingslasten en overige lasten. De
nadelige uitkomst hiervan werd voor een klein deel gecompenseerd door een positief resultaat op
afschrijvingen. De inkomsten uit financiële baten daalden met ruim € 300,-.
Het resultaat over 2019 is € 197.230,- positiever dan het resultaat over het jaar 2018. Hoofdoorzaak
hiervoor zijn de gestegen personele baten.
De baten nader toegelicht (bedragen x € 1.000,-)
2019
Baten

Begroot

Rijksbijdragen OC&W
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal

2018

Realisatie

Verschil

Realisatie

11.386

12.131

-745

11.509

51

52

-1

35

196

224

-28

219

11.633

12.407

-774

11.763

Ten opzichte van de begroting 2019 zijn de Rijksbijdragen OC&W met € 745.273,- toegenomen:
- toegenomen personele bekostiging regulier en groei*
€ 221.734,- toegenomen gelden achterstandsmiddelen*
€ 37.082,- toegenomen vergoeding personeels- en arbeidsmarktbeleid
€ 95.848,- toegenomen subsidie prestatiebox
€ 8.595,- afgenomen doorbetaling subsidie Lerarenbeurs
-/- € 5.171,-
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- toegenomen subsidieregeling Zij-instromers
- toegenomen gelden subsidieregeling van onderwijsassistent
naar leraar
- toegenomen Leraren Ontwikkelfonds (LOF)
- toegenomen gelden bijzondere en aanvullende bekostiging
primair onderwijs 2019-2020
- toegenomen doorbetaling rijksbijdragen (passend onderwijs) SWV
- hogere bekostiging materiele instandhouding door groei

€

8.333,-

€
€

6.250,3.974,-

Totaal

€ 745.273,-

€ 202.470,€ 134.726,€ 31.432,-

* In de begroting was onder de personele bekostiging regulier en groei een bedrag van € 20.833,opgenomen onder de noemer gelden achterstandsmiddelen. De extra baat is bij de noemer gelden
achterstandsmiddelen zichtbaar gemaakt.
De personele bekostiging regulier viel door een prijsbijstelling in 2019 voor het cursusjaar 2018-2019
hoger uit. Ook de vergoeding 2019-2020 steeg. Een hoger aantal leerlingen en de prijsbijstelling
leidden tot hogere inkomsten uit groei.
De vergoeding personeels- en arbeidsmarktbeleid steeg eveneens door verhoging van de vergoeding
over de cursusjaren 2018-2019 en 2019-2020, maar ook vanwege toekenning van extra
werkdrukmiddelen vanaf 1 augustus 2019. Het definitieve bedrag van € 158,27 (was € 155,55) voor
het cursusjaar 2018-2019 is voor het cursusjaar 2019-2020 met € 66,73 verhoogd naar € 225,-.
De vergoeding voor de prestatiebox steeg door prijsbijstellingen over de cursusjaren 2018-2019 en
2019-2020. In de begroting was een bedrag van € 17.500,- geraamd voor de Lerarenbeurs.
De gelden bijzondere en aanvullend bekostiging primair onderwijs 2019-2020 kwamen pas eind 2019
beschikbaar. De middelen zijn hier apart zichtbaar gemaakt maar behoren tot de personele
bekostiging regulier.
Van het SWV werd aanzienlijk meer ontvangen. In de vorm van maandelijkse bevoorschotting werd in
totaal € 32.044,- meer ontvangen en daarnaast werd er in december 2019 een incidenteel bedrag van
€ 5.652,- ten behoeve van hoofdbegaafdheid en in januari 2020 een nabetaling over 2019 van
€ 97.030,-.
De materiele bekostiging viel hoger uit door niet verwachte groeitellingen van de Koningin
Wilhelminaschool en de Harmpje Visserschool.
De post Overige overheidsbijdragen viel € 300,- hoger uit door een hogere vergoeding door de
gemeente Urk voor de inrichting van stembureaus op twee scholen.
De Overige baten zijn € 28.556,- hoger dan begroot. Er waren hogere inkomsten uit LGF-gelden via
derden (€ 12.708,- door een hoger aantal visueel beperkte kinderen), personeelsgebonden overige
vergoedingen (€ 12.949,- en de via de schoolrekeningen ontvangen zendingsgelden, schoolreisjes,
sponsorgelden (€ 839,-), contributies en ouderbijdragen (€ 972,-) alsmede de opbrengst medegebruik
(€ 1.088,-).
Twee bedrijven sponsorden een 3D-printer ter waarde van € 2.595,- voor onze Cornelis
Zeemanschool.
Ten opzichte van 2018 zijn de Rijksbijdragen OC&W met € 622.983,- toegenomen:
- toegenomen personele bekostiging regulier incl. groei
€
99.808,- toegenomen vergoeding personeels- en arbeidsmarktbeleid
€ 298.380,- toegenomen subsidie prestatiebox
€
33.605,- afgenomen doorbetaling subsidie Lerarenbeurs
€ -/-15.635,- toegenomen subsidieregeling Zij-instromers
€
8.333,-
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- toegenomen gelden subsidieregeling van onderwijsassistent
naar leraar
- toegenomen Leraren Ontwikkelfonds (LOF)
- toegenomen gelden Bijzondere en aanvullende bekostiging
primair onderwijs 2019-2020
- toegenomen gelden achterstandsmiddelen*
- afgenomen doorbetaling rijksbijdragen (passend onderwijs)
- toegenomen bekostiging materiele instandhouding

€
€

6.250,3.974,-

€ 202.470,€
57.916,€ -/- 113.348,€
41.230,-

Totale toename Rijksbijdragen OC&W

€

622.983,-

De overige overheidsbijdragen stegen in 2019 ten opzichte van 2018 met € 16.254,- door een hogere
subsidie voor jeugdhulpverlening en vergoeding stembureaus door de gemeente Urk.
De overige baten stegen ten opzichte van 2018 met € 4.639,-. In 2018 werd een eenmalige bijdrage
van Kentalis in de personele kosten ontvangen van € 16.320,-. Ondanks het wegvallen van deze
uitkering in 2019 steeg de totale vergoeding met name LGF via derden, ouderbijdragen en
opbrengsten huur en medegebruik.

De lasten personeel nader toegelicht (bedragen x € 1.000,-)
2019
Personele lasten

Begroot

Lonen en salarissen

2018

Realisatie

Verschil

Realisatie

10.006

10.085

-79

9.656

Overige personele lasten

289

376

-87

318

Uitkeringen

-82

-211

-129

-111

10.213

10.250

-37

9.863

Totaal

De lonen en salarissen vielen € 78.839,- hoger uit dan begroot. Reden hiervoor is het aanstellen van
extra onderwijsondersteunend personeel, onder andere in het kader van de werkdrukmiddelen. De
loonkosten van directie, leerkrachten, administratief personeel en schoonmaaksters bleven binnen de
begroting. Dit geldt ook voor de geraamde vacaturekosten.
Ten opzichte van 2018 stegen de lonen en salarissen door:
- hogere sociale lasten, pensioenpremies en premies vervangingsfonds (€ 273.870,-)
- hogere lonen en salarissen o.a. door de inzet van de werkdrukmiddelen (€ 208.657,-)
De premies Participatiefonds daalden met € 53.423,-.
De overige personele lasten waren € 86.723,- hoger dan begroot.
Hogere kosten waren er voor:
- BGZ en Arbozorg
€ 6.051,- dotatie voorziening jubileum
- 19.361,- dotatie voorziening duurzame inzetbaarheid
- 26.099,- overige personeel gerelateerde kosten
- 74.105,Subtotaal

- 125.616,-

Lagere kosten waren er voor
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- nascholing
- schoolbegeleiding
- kosten vertrouwenspersoon

€ 24.369,- 11.738,- 2.786,- 38.893,-

Totaal

€ 86.723,-

Met name een groter beroep op onze Arbodienst zorgde voor extra kosten. De berekening van de
Dotatie voorziening jubileum is door het administratiekantoor bijgesteld. Het aantal personeelsleden
dat gebruik wil maken van het opsparen van uren duurzame inzetbaarheid steeg, hetgeen leidde tot
een hogere dotatie. De overige personeel gerelateerde kosten waren hoger dan begroot. De kosten
van de premie WGA zorgden voor deze overschrijding.
Meevallers waren er door een lagere nascholingskosten dan geraamd. De subsidie die werd
ontvangen voor twee modules van de opleiding bewegingsonderwijs droeg hieraan bij. Er werd minder
schoolbegeleiding afgenomen dan geraamd. Dit geldt ook voor het beroep op de externe
vertrouwenspersoon.
De totale lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten waren 2019 € 429.104,- hoger dan in
2018.
De stijging van de lonen en salarissen in 2019 ontstond door de nieuwe salarisschalen voor de
leerkrachten en een algemene loonronde vanaf 1 september 2018 en met name het aantrekken van
extra OOP-ers. De loonkosten stegen van leerkrachten ( € 137.890,-), OOP (€ 385.524,-), administratief
personeel (€ 9.631) en schoonmaaksters (€ 787,-). Daartegenover daalden de loonkosten van de
directie (€ 92.902,-). Dit wordt o.a. veroorzaakt door de overgang naar één Algemeen Directeur in
2018. De vacaturekosten onder de noemer salariskosten extra personeel PAB daalden met bijna
€ 41.000,- aanzienlijk. In 2018 waren deze kosten heel hoog vanwege de vacatures Algemeen
Directeur en directeur Prinses Beatrixschool. De kosten verklaring omtrent het gedrag stegen met ruim
€ 250,-.
De overige personele lasten stegen in 2019 met € 57.218,- ten opzichte van 2018. De kosten van BGZ
en Arbozorg daalden met € 13.160,-, o.a. doordat in 2018 een Risico-inventarisatie en evaluatie
plaatsvond en meer kosten werden gemaakt voor de opleiding BHV/EHBO. Ook daalden de kosten van
schoolbegeleiding met € 15.688,-. Dit geldt ook voor de overige personeel gerelateerde kosten en
overige PAB met € 8.176,-. Voorts stegen de kosten dotatie voorziening jubileum met € 17.374,- en de
dotatie voorziening duurzame inzetbaarheid en de kosten van nascholing met resp. € 31.710,- en
€ 45.158,-.
Er werd in 2019 € 100.238,- meer aan uitkeringen ontvangen dan in 2018. Ten opzichte van de
begroting werd er zelfs € 128.763,- meer ontvangen. Dit wordt volledig veroorzaakt doordat voor
meer personeel een WAZO-uitkering op grond van zwangerschap werd ontvangen.
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De lasten materieel nader toegelicht (bedragen x € 1.000,-)
2019
Materiële lasten

Begroot

2018

Realisatie

Verschil

Realisatie

Afschrijvingen

315

306

9

299

Huisvestingslasten

547

596

-49

555

Administratie- en beheerslasten

205

250

-45

223

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

324

358

-34

363

Overige

230

235

-5

246

1.621

1745

-124

1.686

Totaal

De afschrijvingen zijn € 8.790,- lager uitgevallen dan begroot. Het niet of later aanschaffen van
methoden en ICT-apparatuur heeft hieraan bijgedragen. Ten opzichte van 2018 was er een stijging van
€ 7.412,- door gestegen afschrijvingskosten installaties (€ 1.055,-), inventaris en apparatuur (€ 784,-)
leermiddelen (2.949,-) en overige materiele vaste activa (€ 2.624,-). De overige materiele vaste activa
stegen vooral door de aanschaf van nieuwe bestelauto’s in augustus 2018 en september 2019.
De huisvestingslasten waren € 49.464,- hoger dan begroot. Er waren hogere kosten voor:
- huur en medegebruik
€
10.862,- klein onderhoud
30.581,- tuinonderhoud
-/- 1.777,- schoonmaakkosten
200,- energie en water
6.730,- publiekrechtelijke heffingen
2.868,Totaal
€
49.464,De huurkosten stegen vanwege de onvoorziene huur van 2 lokalen in kerkgebouw “De Ark” ten
behoeve van de Prinses Beatrixschool. Het tuinonderhoud kende weinig incidentele zaken en daardoor
bleven de kosten binnen de begroting. De schoonmaakkosten overschreden licht de begroting. Ook de
kosten van energie en water en publiekrechtelijke heffingen gaven een overschrijding te zien. De
gestegen energiebelasting is hier debet aan.
Ten opzichte van 2018 stegen de huisvestingskosten met € 41.149,-. De gestegen huurkosten
(10.766,-), de kosten voor energie en water (€ 28.141,-) en een hogere dotatie voorziening onderhoud
(€ 3.094,-) droegen hier het meeste aan bij.
De administratie- en beheerlasten vielen € 44.729,- hoger uit dan begroot. Extra kosten waren er met
name voor de uitbesteding administratie en kosten salarispakket (€ 12.004,-), de kosten van
onderhoudsbeheer ( € 24.347,-) en overige kosten van administratie beheer en bestuur (€ 7.547,-). De
kosten van uitbesteding en het salarispakket waren hoger doordat zowel de afrekening over het jaar
2018 als 2019 (samen € 12.046,-) in de kosten van 2019 begrepen zijn. In 2019 is veel tijd aan
onderhoudsbeheer besteed o.a. voor de energietransitie, is ook veel aandacht besteed aan de
alarminstallaties en de daken van twee scholen. De overige kosten van administratie en beheer zijn
hoger door eenmalige kosten i.v.m. de overgang naar een nieuw administratiekantoor, zowel voor een
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Europese aanbesteding als de door het nieuwe administratiekantoor in rekening gebrachte
implementatiekosten.
Ten opzichte van 2018 stegen de totale kosten voor administratie- en beheer met € 27.042,-. Ook hier
geldt dat dit met name veroorzaakt wordt door de gestegen kosten van uitbesteding administratie en
salarispakketpakket en onderhoudsbeheer.
De kosten van inventaris, apparatuur, leermiddelen en ICT waren € 33.552,- hoger dan begroot door
hogere uitgaven voor verbruiksmateriaal (€ 10.468,-), jaarlijkse kosten ICT (€ 18.205,-) en overigen
(onderhoud inventaris en meubilair, aanschaf kleine inventaris en kosten bibliotheek en
documentatiecentrum samen € 4.879,-).
Vergeleken met 2018 daalden de kosten met € 4.952,-. De jaarlijkse kosten verbruiksmateriaal stegen
met € 3.710,- ; overigen met € 4.163,-. De jaarlijkse uitgaven voor ICT daalden met € 12.825,-.
De post overige laat een overschrijding van de begroting met € 5.333,- zien. Tegenvallers waren de
kosten voor:
- toetsen en testen
€ 2.471,- schoolreizen/kamp groep 8
- 3.993,- kantinekosten
- 1.156,- overige algemene kosten
- 9.696,- verzekeringen
- 1.402,Meevallers waren de kosten voor:
- reproductiekosten
- 1.604,- abonnementen en vakliteratuur
- 1.700,- sportdagen
- 1.900,- kosten bijzondere activiteiten
- 1.094,- contributies
- 2.222,- giften goede doelen
- 3.393,De overige uitgaven geboekt onder overige uitgaven weken per uitgave minder dan € 1.000,- af van de
begroting. Het saldo van deze uitgaven is € 1.472,-.

Bij de post Overige is er vergeleken met 2018 € 10.907,- minder uitgegeven. Posten boven de € 1.000,die hier uitspringen zijn de lagere kosten voor sportdagen (1.515,-), feesten en jubilea (1.610,-), kosten
GMR (€ 2.019,-), donaties en giften (€ 2.404,-) en overige algemene kosten (€ 25.782,-). Hoger waren
de reproductiekosten (€ 14.123), toetsen en testen (€ 4.581,-), schoolreisjes/kamp groep 8 (€ 1.583,-),
kantinekosten (€ 1.505,-) en verzekeringen (€ 1.396,-).

De financiële baten nader toegelicht (bedragen x € 1.000,-)
2019
Financiële baten

Begroot

Financiële baten

2018

Realisatie
1

Verschil
1

Realisatie
0

2

Voor 2019 was € 1.200,- begroot. Het werkelijk bedrag aan ontvangen rente kwam uit op € 872,-. In
2018 was dit nog € 1.692,- Door de verder dalende rentestand daalden de rentebaten. Het beleid van
de Europese bank is nadelig voor onze vereniging.
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Toelichting op de balans
Een uitgebreide toelichting op de balans is opgenomen in de jaarrekening die wordt aangereikt aan
het ministerie.
De activazijde van de balans nader toegelicht (bedragen x € 1.000,2019

2018

Materiële vaste activa (MVA)
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Overige materiele vaste activa

Totale waarde MVA

867

929

1.077

1.127

312

242

2.256

2.298

723

644

3.806

3.299

6.785

6.241

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal

De waarde van de materiële vaste activa daalde in 2019 met € 41.995,-.
Gebouwen en terreinen daalden doordat de afschrijvingen hoger waren dan de investeringen. Er is
geïnvesteerd in een airco voor de directiekamer van de Cornelis Zeemanschool.
Bij inventaris en apparatuur waren de afschrijvingen op meubilair en ICT groter dan de investeringen.
De investeringen bestonden uit € 133.812,- aan computers en touchscreens en € 3.682,- aan
meubilair. De balanswaarde daalde hierdoor.
De overige materiële vaste activa stegen door aanschaffingen van methoden en ander
onderwijskundig materiaal met € 108.680,-. Aanschaf van een bestelauto t.b.v. van een
onderhoudsman, binnenklimaatsensoren en schommels kosten samen € 15.898,-. Totaal werd er
€ 124.578,-- geïnvesteerd. Na afschrijvingen steeg de balanswaarde met € 69.991,-.
De vorderingen stegen met € 78.919,- De overige overlopende activa stegen met € 87.899,-, de
vorderingen op OCW en personeel daalden met € 2.075,-. Vooruitbetaalde kosten en te ontvangen
interest daalden met € 6.905,-.
De niet direct voor de bedrijfsvoering benodigde financiële middelen worden door Schoolvereniging
Rehoboth stonden in 2019 op een drietal spaarrekeningen bij de ABN-Amrobank. De liquiditeit steeg
vooral door een positief exploitatieresultaat en minder meerjaarlijks onderhoud. De totale liquiditeit
steeg met € 507.615,-.
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De passivazijde van de balans nader toegelicht (bedragen x € 1.000,-)
2019

2018

Eigen vermogen
Publieke reserves

3.886

3.474

803

802

Private reserves
Totaal Eigen vermogen

4.689

4.276

930

948

Langlopende schulden

5

9

Kortlopende schulden

1.161

1.008

6.785

6.241

Voorzieningen

Totaal

Door het positieve exploitatieresultaat steeg het totale eigen vermogen in 2019 met € 412.663,-.
De bestemmingsreserve privaat steeg met € 242,- naar € 802.768,-.
De publieke reserves bestaan uit;
- de algemene reserve
- de reserve personeel
- de reserve nulmeting

€ 2.341.626,- 1.525.239,19.154,-

Tot de algemene reserve behoort een bedrag van € 780.473,- dat door de scholen is opgebouwd voor
overschrijdingen op uitgaven voor onderwijsleerpakket, onderwijskundige software en hardware voor
rekening van de school en meubilair. Het resterende bedrag wordt gebruikt voor investeringen in
hardware ICT en onderhoud. Ook tekorten en/of overschotten op personeel en/of materieel na de
resultaatverdeling komen ten laste/ten gunste van deze reserve.
De reserve personeel bestaat uit een bedrag dat gelijk is aan 2/12 deel van de vergoeding voor 2019
van de personele bekostiging regulier en de gelden in het kader van het personeels- en
arbeidsmarktbeleid. Achterliggende gedachte is dat de vereniging twee maanden loonkosten moet
kunnen betalen uit deze reserve. Bij de hoogte van de reserve is rekening gehouden met het feit dat
onze vereniging in 2019 eigen risicodrager was voor de WGA, eigen risicodrager is voor vervangingen
en een werkgelegenheidsbeleid kent. De reserve biedt tevens de mogelijkheid om bij knelpunten extra
personeel of extra ondersteuning aan te trekken.
De voorzieningen (personeel en onderhoud) daalden met € 18.346,-. De personele voorziening,
bestaande uit de voorziening duurzame inzetbaarheid en de voorziening jubilea steeg met 68.768,-. Er
werd € 247.680,- gedoteerd aan de voorziening onderhoud en € 334.794,- onttrokken. De
onttrekkingen waren voor:
- Koningin Wilhelminaschool: ventilatiesysteem € 4.000
- De Regenboog: nieuwe dakopbouw, hang en sluitwerk, periodieke keuring installaties, bestrating en
hekwerken € 84.973,- Cornelis Zeemanschool: buitenschilderwerk, goten, periodieke keuring en bestrating € 18.198,- Prinses Beatrixschool: zonwering, vervangen plafonds, ledverlichting, alarminstallatie, energetische
maatregelen € 118.688,- Groen van Prinstererschool: dakbedekking, beveiligingsinstallatie, ledverlichting, periodiek keuren
installaties € 62.295,- Harmpje Visserschool: periodiek keuren installaties € 1.070,-
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- Frits Bodeschool: ledverlichting en periodiek keuren installaties € 45.570,De personele voorziening steeg met € 32.846,- t.b.v. jubilea en met € 35.922,- voor duurzame
inzetbaarheid.
De kortlopende schulden stegen met € 154.222,-. De overlopende passiva bestaande uit vooruit
ontvangen subsidies OCW, vooruit ontvangen bedragen, vakantiegeld en overige overlopende passiva,
stegen met € 168.492,-. De stijging kwam met name door vooruit ontvangen subsidies OCW
(€ 85.700,-) en overige overlopende passiva (€ 52.876,-), De reservering vakantiegeld en vooruit
ontvangen bedragen stegen met € 29.915,-. De schulden aan crediteuren, belastingdienst en
pensioenfonds en kortlopende schulden daalden met € 14.270,-.
Toelichting op verplichte bijlagen
In 2015 is besloten de toezichthoudende bestuursleden een bruto vergoeding toe te kennen.
Voor de voorzitter is dit een bedrag van € 3.125,- en voor de overige bestuursleden een bedrag van
€ 2.100,- per persoon. Op 31 december 2019 verliep voor een bestuurslid uitbetaling via de
salarisadministratie. De overige bestuursleden dienen een factuur in. Dit bedrag is exclusief kosten
dienstreizen. Er waren geen personeelsleden in dienst van de vereniging met een bezoldiging die de
WNT-norm overschrijdt.
Op het moment van vaststellen van de jaarrekening waren er geen gebeurtenissen die het beeld van
de jaarrekening beïnvloedden.
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Verklaring gebruikte afkortingen
ABP
AD
AK
AO
AO/IC
AOW
AVG
BAPO
BIO
BTK
CAO
DI
DIR
EHBO
ERD
EFJ
FTE
GMR
HBO
HGW
HRM
IB
ICT
IEP
IHP
IQ
ITK
KF
LEA
LGF
LIST
LVS
MI
MIP
MOP
MR
MT
MVA
NIO
NT2
OC&W
OGO
OGW
OOP
OP
OPR
PC
PGMR

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Algemeen Directeur
Administratiekantoor
Administratieve organisatie
Administratieve organisatie/Interne controle
Algemene ouderdomswet
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen
Beroepen In het Onderwijs
Bestuurlijk toetsingskader
Collectieve Arbeidsovereenkomst
Duurzame inzetbaarheid
Directeur van de school
Eerste Hulp Bij Ongelukken
Eigen-Risico Drager
Elektronisch Financiële Jaarrekening
Fulltime equivalent
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Hoger Beroepsonderwijs
Handelingsgericht werken
Human Resource Management
Intern begeleider
Informatie- en Communicatie Technologie
ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs
Integraal huisvestingsplan
Intelligentie Quotiënt
Intern toetsingskader
Kapitalisatiefactor
Lokaal Educatieve Agenda
Leerlinggebonden financiering
Lees Interventie project voor Scholen met een Totaalaanpak
Leerlingvolgsysteem
Materiële Instandhouding
Meerjareninvesteringsplan
Meerjarenonderhoudsplan
Medezeggenschapsraad
Management team
Materiële Vaste Activa
Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau
Nederlands Tweede Taal
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Opbrengst of Ontwikkelings Gericht Onderwijs
Opbrengstgericht werken
Onderwijsondersteunend Personeel
Onderwijspersoneel
Ondersteuningsplanraad
Protestants christelijk
Personeelsgeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
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PO
PMO
Pve
RI&E
RvT
S(B)O
Seo
SBP
SCOPE
SJP
SWV
THB
UWV
VF/PF
WAZO
WGA
WMO
WMS
WOPT
WTF
WWZ
ZMF
ZVP

Primair Onderwijs
Preventief medisch onderzoek
Programma’s van eisen
Risico-inventarisatie en Evaluatie
Raad van Toezicht
Speciaal (Basis)onderwijs
Sociaal emotionele ontwikkeling
Strategisch Beleidsplan
Scholen voor christelijk Primair Onderwijs
School jaarplan
Samenwerkingsverband
Toezichthoudend Bestuur
Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen
Vervangingsfonds/Participatiefonds
Wet Arbeid en Zorg
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten
Wet Medezeggenschap Onderwijs
Wet medezeggenschap
Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens
Werktijdfactor
Wet Werk en Zekerheid
Ziekmeldingsfrequentie
Ziekteverzuimpercentage

Versie 23 april 2020

68

Schoolvereniging Rehoboth

