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Jaarverslag 2017
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag over schooljaar 2017.
Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid het afgelopen
schooljaar. Dit jaarverslag bestaat uit verschillende onderdelen die reeds tijdens het schooljaar zijn
gepasseerd en/ of zijn vastgesteld.
Het jaarverslag is met zorg samengesteld en wij willen u hiermee zo volledig mogelijk informeren.
Het jaarverslag wordt aan de medezeggenschapsraad, het bestuur, bovenschoolse directie en het
team gepresenteerd.
Dit jaar werd gekenmerkt door afwezigheid van de directeur. Dit omvatte een periode van een half
jaar. De vervanging is vorm gegeven door de twee MT-leden en een collega directeur. Als directeur
ben ik dankbaar dat de operatie zijn effect heeft gehad en dat ik weer volop aan het werk ben.
De Cornelis Zeemanschool biedt Waarde(n)vol en B(l)oeiend onderwijs, zodat leerlingen zich naar
hun vermogen, optimaal ontwikkelen en als zelfstandige en betrokken burgers kunnen functioneren
in de samenleving.
•
•

Waardenvol; we hanteren Gods Woord als bron en hanteren Bijbelse normen & waarden;
Waardevol; de liefde voor jezelf, de ander en een waardevolle relatie met de Drie-Enige God
speelt een belangrijk rol.
•
Boeiend; we bieden zo boeiend en aantrekkelijk mogelijk onderwijs.
•
Bloeiend; we bieden onderwijs dat gericht is op het zo optimaal mogelijk ontwikkelen en
ontplooien van talenten en kernkwaliteiten van de leerlingen
Op basisschool de Cornelis Zeeman draait alles om de leerlingen, om de kwaliteit van hun leren en
leven op school en de vorming van een hecht fundament voor hun latere sociaal en maatschappelijk
leven. Daarom willen we de kinderen op hun weg naar volwassenheid begeleiden via een
uitgestippelde weg, die ruimte geeft aan, en rekening houdt met, de verschillen tussen kinderen. De
school doet dat vanuit protestants christelijk onderwijs, op zoek naar een eigen identiteit met ruimte
voor een persoonlijke ontwikkeling. Basisschool de Cornelis Zeeman is niet alleen een instituut waar
kennisoverdracht centraal staat, maar zeker ook een betrokken school waarin een veilig en vertrouwd
klimaat heerst. Een school waar het voor kinderen, ouders, leerkrachten en onderwijsondersteunend
personeel goed vertoeven is.
We hopen dat u dit jaarverslag met plezier leest!

Directie van de school:
Ineke Alblas-Schaap, Intern Begeleider en plaatsvervangend directeur
Daniëlle Bakker -Ras, Team coördinator
Dittie Hoekstra, directeur
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Hoofdstuk 1: Onderwijs en identiteit

1.1 Uitvoeren identiteitsbeleid zoals beschreven in identiteitsdocument.
Dit jaar is er voor gekozen om met elkaar van gedachten te wisselen over:
“ De keuze van methoden en lesmateriaal”
Bij de keuze van nieuwe methoden wordt rekening gehouden met de levensbeschouwelijke en
pedagogische uitgangspunten van de school. Alles wat er in de wereld gebeurt,
komt de school binnen. De scholen van Rehoboth vinden het daarom van belang dat de kinderen
daarmee om leren gaan. De scholen zijn alert op wat er de school binnenkomt via internet en door
kinder- en leerboeken.
Lesmethoden en leermiddelen worden beoordeeld op verantwoord gebruik binnen het kader van de
christelijke identiteit. Steeds wordt de vraag gesteld of deze zaken passen binnen de
levensbeschouwing en het pedagogisch klimaat van de school, en vooral of ze het kind niet
beschadigen. Tevens wordt gelet op het taalgebruik in het lesmateriaal. Tot slot is van belang dat
kinderen geleerd wordt om kritisch om te gaan met al datgene wat zij onder ogen krijgen . De school
heeft hierin een belangrijke taak.
Tijdens de teammeeting van dinsdag 12 en donderdag 14 december zijn de volgende vragen
besproken:
 Hoe maak jij je keuze wanneer het gaat om een verantwoorde methode wat betreft identiteit,
maar tegelijkertijd ook kijkend naar de onderwijskundige kwaliteit.
De woordkeuze is in deze ontzettend belangrijk, het mag geen aanstootgevend karakter in zich mee
dragen. Het verantwoord omgaan met keuzes is heel breed. Collega's geven aan dat het gebruik van
sociale media hier ook onder valt. Methodes maken in toenemende mate gebruik van sociale media
zoals blogs, vlogs, facebook, e.a. De leerlingen moeten het kaf van het koren kunnen onderscheiden.
Zij krijgen vaak verkeerde voorbeelden te zien. Het gevaar bestaat dat zij gaan experimenteren.
De leerkrachten onderkennen dit, zij geven aan in hun lesprogramma's tijd in te ruimen om de
leerlingen te wijzen op niet correcte en gevaarlijke handelswijzen.
Samenvattend heeft het team geconcludeerd dat het aanreiken van de juiste normen en waarden
cruciaal is in de ontwikkeling van de leerlingen.
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Hoofdstuk 2: Passend onderwijs
2.1 Schoolondersteuningsplan
In 2017 is het Schoolondersteuningsplan van de CZ herzien; in dit document staat de
basisondersteuning van de school uitvoerig omschreven. Daarnaast wordt hierin ook verwoord welke
extra ondersteuning de school kan bieden, met name t.a.v. de profilering op het onderwijs aan
Cluster 1 leerlingen.
De Cornelis Zeemanschool biedt naast de basisondersteuning, extra ondersteuning aan kinderen met
een visuele beperking:
- De binnenkant van het gebouw is aangepast aan de behoeften van deze doelgroep;
- 95% van het team is geschoold in het werken met deze leerlingen;
- Er is speciale apparatuur aanwezig;
- Er is een onderwijsassistent werkzaam die ruime ervaring heeft in het begeleiden van deze
kinderen en tevens het brailleschrift beheerst;
- Twee medewerkers bieden mobiliteitsbegeleiding in de winterperiode;
- In het kader van ons ondersteuningsprofiel zijn we dit jaar weer verder gegaan met het
inzamelen van doppen van flessen en potten. Van het geld dat we daarvoor ontvangen,
kunnen blindengeleidehonden opgeleid worden;
- De school is tevens een informatiepunt voor onderwijs aan blinden en slechtzienden.
Het streven van de school is om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zoveel mogelijk
binnen de school te houden. Daarnaast is het echter wel belangrijk om reëel te zijn en blijven.
Daarom heeft de school in 2017 ook grenzen aan haar ondersteuning opgesteld:
 Verstoring van rust en veiligheid
 Verstoring van het leerproces van andere kinderen
 Gebrek aan zorgcapaciteit
Op kleine schaal zijn er binnen de basisondersteuning van de school enkele verbeteringen gedaan:
Onderwijs voor ‘hoofd, hart en handen’:
De structurele inzet van kooklessen onder leiding van onderwijsassistenten, ouders en vrijwilligers is
verder ontwikkeld. Wij hadden dit jaar ook graag van start gegaan met technieklessen. Helaas
hebben wij dit niet kunnen realiseren door het ontbreken van geschikte vrijwilligers Bekostiging voor
duurzame materialen van koken en techniek wordt gebudgetteerd in de jaarlijkse begroting.
Boodschappen etc. moet bekostigd worden vanuit OOP.
Ontwikkelperspectief:
Dit jaar is er verder gewerkt met het nieuw format inzake het ontwikkelingsperspectief. In de nieuwe
OPP’s die opgesteld zijn, wordt meer nadruk op de inhoud van de leerdoelen gelegd afkomstig van
de betreffende leerlijn. De doelstelling om het OPP een meer 'levend' document te laten zijn, blijft
staan. Dit blijkt iets wat een langer proces nodig heeft, ook gezien het aantal wisselingen van
leerkrachten/nieuwe leerkrachten binnen het team.
Daarnaast worden ouders meer berokken bij het opstellen van de doelen. Op deze manier proberen
we de ontwikkelperspectieven levend te maken en te houden. De rol van de ib-er hierin is nog erg
sturend en leidend. Dit blijft een groeiend proces en een punt van aandacht.
Passend onderwijs voor de hoog- en meer begaafde leerlingen:
Er wordt structureel instructie gegeven door leerkracht en onderwijsassistent over het verdiepend
materiaal wat deze leerlingen aangeboden krijgen. Op rekengebied zijn duidelijke afspraken gemaakt
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over de vormen van compacten/verrijken. We willen het beleid rondom compacten en verrijken op
rekengebied verder borgen in ons onderwijs.
In augustus 2017 is gestart met het opzetten van een interne plusklas. Dit is in eerste instantie voor
leerlingen uit groep 7/8 en met name gericht op verrijking in de vorm van debatteren en filosoferen.
Hier werken we verder aan en we willen dit uitbreiden naar groep 3 t/m 6.
Verdieping geven aan fasen ‘Analyseren’ (fase HGW):
Op vakgebied wordt nu gehandeld op basis van verbeterplannen per vakgebied, waarbij data en
observaties leidend zijn voor de aanpassingen op schoolniveau. Op rekengebied gebeurt dit periodiek
n.a.v. de methodetoetsen. Op zorggebied wordt er op groepsniveau tijdens groepsbesprekingen
inhoudelijk gekeken naar uitkomsten van Cito i.p.v. alleen naar de cijfers. De leerkrachten maken een
foutenanalyse van de M en E-toetsen van Cito m.b.v. Excelformulieren. In de werkgroep worden
analyses gemaakt van methodetoetsen rekenen en deze worden besproken.
Uitdaging blijft daarbij de vertaalslag naar de fase ‘Realiseren’ en de consequenties die dit heeft voor
de dagelijkse lespraktijk en de organisatie in de groep. Hierdoor groeit de behoefte om in de
toekomst groep overstijgend te werken.
Zorgstructuur:
Dit jaar is de cyclus van de zorgstructuur verder verdiept. De zorgroute is aangescherpt
(groepsbespreking, leerlingbespreking, consultatieve leerlingbespreking met orthopedagoog,
multidisciplinair overleg). Er zijn vaste momenten ingepland waarop de schoolorthopedagoog en
mogelijke andere externen aanwezig zijn. Ook de formats voor de groeps- en leerling besprekingen
zijn bijgesteld. Er worden vragen gesteld over de uitvoering van leertijd, lesstof en didactisch
handelen tijdens de groepsbesprekingen. De begeleiding van leerkrachten heeft hier een grotere
plek in gekregen. De nieuwe IB-er werkt hier verder mee en aan in 2018.
Leerlijn ontwikkeling kleuters
In de onderbouw is gestart met het ontwikkelen van een eigen observatie- en leerlijnensysteem. Dit
hangt samen met een mogelijke keuze voor een (gedeeltelijk) nieuw leerlingvolgsysteem kleuters.
Hierbij wordt rekening gehouden met de kerndoelen en de leerlijnen, maar ook met de populatie van
de school en wensen van de leerkrachten. In 2018 zal er een keuze gemaakt worden of het eigen
ontwikkelde systeem afgerond te hebben.
Percentages
- Het verwijzingspercentage naar het SBO is < 2 %. Wat betreft het verwijzen van leerlingen naar het
SBO, zijn in 2017 geen leerlingen naar het SBO verwezen. Per 1/10/2017 waren er 248 leerlingen = <
0% verwijzing.
- Het percentage zittenblijvers is < 2%
Op de Cornelis Zeemanschool is het percentage lager dan het landelijk gemiddelde, namelijk < 1%
Voor de toekomst betekent dit dat ons streven is om onder het landelijk gemiddelde te blijven.
- > 60 % van de leerlingen ontvangt het onderwijs dat voor hem of haar passend is.
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Hoofdstuk 3: Schoolontwikkeling
3.1: LIST
Als Cornelis Zeemanschool zijn wij al een aantal jaren een officieel gecertificeerde LIST( (Lezen Is Top)
school. Ons doel is om de leerlingen door veel lezen en leesplezier een betere geletterdheid te laten
bereiken en daardoor de kans op een betere maatschappelijke positie verhogen.
3.2: OGW
Opbrengstgericht werken (OGW) is ook dit jaar weer verder vormgegeven. Bij de start van het
nieuwe cursusjaar is door alle leerkrachten begonnen met een groepsmissie met daarbij door de
leerlingen bedachte groepsregels die op het databord hangen. In alle groepen zijn 3 leerinhoudelijke
groepsdoelen en 1 sociaal/emotioneel groepsdoel van de groep op het databord beschreven. Een
aantal leerkrachten werkt daarbij ook nog met persoonlijk doelen van de leerlingen. De groepsdoelen
en toets gegevens zijn geëvalueerd tijdens een unit vergadering en tijdens teammeetingen.
In het schooljaar 2017-2018 zijn wij gestart met het werken in drie units (onder-, midden-, en
bovenbouw). Door middel van gesprekken over onderwijskundige zaken worden naar aanleiding
daarvan afspraken gemaakt met elkaar en willen we een doorgaande lijn creëren voor de vakken
rekenen, taal, lezen en begrijpend lezen. Wat betreft het rekenonderwijs werken wij in iedere groep
met leerlijnen gebaseerd op de SLO doelstellingen. Ze worden ingebracht bij de leerstofplanning.
De uitdaging is om te checken of alle leerlingen na een bepaalde periode de doelstellingen
beheersen. Als team zijn de eerste stappen gezet inzake doelgericht werken.
Werkpunten en verbeterpunten vanuit de UNITS en rekenvergaderingen worden verwerkt in
verbeterplannen en zijn opgeplakt op de gemeenschappelijke PDCA cirkel.
Sinds een jaar werken alle groepen met hetzelfde vormgegeven databord. Dit geeft meer
duidelijkheid aan leerlingen, ouders en leerkrachten over waar de groep aan werkt en wat het
resultaat van de inspanningen is.
Tijdens dit kalenderjaar is er twee keer gewerkt met het datateam( welke de resultaten op
schoolniveau volgt), groepsbespreking (zie boven) en in de bovenbouw groepen op individueel
niveau.
3.3: Werkgroepen
Om de verbetering van de onderwijskundige processen leiding te geven zijn in 2016 twee nieuwe
werkgroepen ingesteld:
- De Rekenwerkgroep
- De Taalmethode werkgroep
De Rekenwerkgroep bekijkt hoe het rekenonderwijs in de diverse groepen verbeterd kan worden en
er een doorgaande lijn gewaarborgd kan worden en resultaten omhoog mogen gaan. Er wordt
kritisch gekeken naar de rekenmethode Alles Telt en naar het didactisch vermogen en handelen van
de leerkracht. Bij dit laatste is Gert Gelderblom ( Expertis ) nauw betrokken. Hij observeert de
leerkrachten tijdens de rekenles en bespreekt met elke leerkracht wat hij gezien heeft en welke
verbeteringen aangebracht kunnen (moeten) worden. Daarnaast heeft hij studiebijeenkomsten met
het hele team geleid. Met de bevindingen van Gert Gelderblom kan de rekenwerkgroep weer zijn
voordeel doen en lijnen uitzetten.
De taalmethode werkgroep geeft leiding aan het proces om te komen tot de keuze van een nieuwe
taalmethode. De leerkrachten krijgen gelegenheid de methode goed te bestuderen en proeflessen
uit de methodes te geven. De werkgroep, en tijdens teammeetingen, worden ervaringen verzameld
om tenslotte tot een weloverwogen keuze te komen.
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Om inzicht te krijgen welke methodes het best bij het onderwijsconcept ( missie, visie, werken in de
praktijk) van onze school passen, heeft het team voorlichting ontvangen van Jeroen Kale, contactman
van onze schoolmiddelenleverancier Heutink.
3.4: Kernreflecties
In het cursusjaar 2016-2017 zijn we voor het 2e jaar aan het werk gegaan met de implementatie van
Kernreflectie.
Onder leiding van Tiemen Zijlstra ( VIAA ) is verder ingegaan op de vraag hoe je in de dagelijkse
onderwijspraktijk handen en voeten kunt geven aan het herkennen en ontwikkelen van
kernkwaliteiten, het liften tussen ‘denken, voelen en willen’ en het omgaan met interne
belemmeringen. Dit geschiedt op individueel, -groeps- en schoolniveau. De focus lag op:
 Leerlingniveau: Wat is de onderliggende oorzaak van gedrag van een leerling; welke behoeften
heeft deze leerling, hoe kan de leerkracht hierbij aansluiten en de leerling contact te laten
maken met de juiste kernkwaliteit die op dat moment nodig is? Welke belemmeringen ervaart
het kind, wat wil het kind graag en wat is daarvoor nodig?
 Groepsniveau: hoe kunnen de kernkwaliteiten ingezet worden tijdens de lessen? Voorafgaand,
tijdens en na de les hieraan refereren en d.m.v. good practise en modelling de kinderen hierin
verder bewust van laten worden.
 Schoolniveau: Toepassen van kernreflectie en het liften tijdens vergaderingen en
teammeetings. Structureel starten met een moment van kernreflectie, aanstellen van
procesbewaker, tussentijds feedback en feed forward geven.
 Ouders: Dit jaar hebben we tijdens de startgesprekken ouders uitgenodigd om kernkwaliteiten
bij hun kind te benoemen. Op deze wijze hopen we de lijn richting thuis ook door te zetten.
Het hele proces rondom werken met kernreflectie werd het afgelopen jaar mede vormgegeven door
een aantal CIO’s (coach in opleiding). Twee MT-leden en twee leerkrachten lopen mee met Tiemen
Zijlstra, krijgen les in achtergrond van de principes van kernreflectie en oefenen in het coachen en
opleiden van nieuwe collega’s binnen de CZ. Doel is dat zij zorg kunnen dragen voor de verdere
borging binnen de school en het opleiden van nieuwe werknemers.
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Hoofdstuk 4: Personeel
4.1: Mobiliteitsbeleid: intern en extern
Vanaf 2012 functioneert het mobiliteitsbeleid voor schoolvereniging Rehoboth. Alle zaken
betreffende interne en externe mobiliteit zijn hierin geregeld. Interne mobiliteit werd al veelvuldig
toegepast op de scholen. Externe mobiliteit vond minder plaats dan interne mobiliteit. Eén regel van
de externe mobiliteit kan na vaststelling van het beleid voor een aantal personeelsleden belangrijke
consequenties hebben De regel dat men na een periode van 8 tot 12 jaar op één school werkzaam te
zijn geweest het goed is om te overwegen om naar een andere school van de vereniging te gaan, dit
in het kader van je professionalisering.
4.2: Knelpunten personeel en wijze waarop daarop geanticipeerd is
Door mobiliteit in de achterliggende jaren is er veel kennis de school uitgevloeid. Hier wordt zoveel
mogelijk op geanticipeerd door collega’s te motiveren tot nascholing. Daarnaast hebben wij weinig
mannen in ons team.
Indicatoren
De waardering van de directie voor de werknemers van de Cornelis Zeemanschool is hoog. Als team
zijn wij al een aantal jaren ervan bewust dat de kwaliteit van de leraar cruciaal is voor de kwaliteit van
het onderwijs.. Vanuit de HGW en de OGW gedachte wordt een leerkracht geacht om gedifferentieerd
les kunnen geven, zodat ze in staat zijn om binnen één groep zowel de zwakkere leerlingen, de
hoogbegaafde leerlingen als de basisleerlingen op hun eigen niveau aan te kunnen spreken. Maar ook
om uitdagend en doelgericht onderwijs te geven.
Als team vinden wij het belangrijk dat wij rijke leeromgevingen ontwerpen. Wij zijn ons daarbij er
terdege van bewust dat daar een reflectieve en onderzoekende houding bij hoort en dat deze zich
steeds verder ontwikkelt. Uit de enquête blijkt dat het beroep van leraar steeds moeilijker en zwaarder
wordt en waarbij de roep om kwaliteitsbewaking steeds luider wordt.
De (blijvende ontwikkeling van de) professionaliteit van de leraar is daarmee een relevant
onderwerp. Vanuit de lerende organisatie wordt er steeds vaker toegepaste kennis ontwikkeld op de
werkvloer, samen met collega’s. Daarom wordt de interactie tussen leraren gestimuleerd. Wij vinden
het belangrijk dat er aandacht is voor: samenwerken, ideeën uitwisselen, elkaar feedback geven,
problemen oplossen, zelf kennis ontwikkelen en werken in leerteams. Daarnaast is onderzoek nodig
naar welke kennis en vaardigheden de hedendaagse leerkracht moet bezitten om zijn vak optimaal
te kunnen uitoefenen.. Daarbij hoort een houding die getuigt van voortdurend in ontwikkeling willen
blijven, willen verbeteren en kritisch willen zijn naar het eigen handelen. Als leerkracht ben je
voortdurend alert op de leerling betrokkenheid en de onderwijsbehoeften van een leerling. Daarnaast
stelt de leerkracht zich de vraag: Wat voor leerkracht hebben deze lln. nodig? Is dat iemand die veel
structuur biedt, of heeft de groep veel behoefte aan pedagogische vaardigheden?
4.3: Stand van zaken 2017
In 2017 zijn twee collega's vertrokken, n.l. Jaap den Engelse en Feikje Hoogkamp. Beiden wilden
graag de uitdaging van het V.O. aangaan. Juf Dineke is geruime tijd ziek geweest.
4.4: Integriteitscode
Ten behoeve van zorgvuldige omgangsvormen ten opzichte van elkaar alsmede externe contacten
heeft schoolvereniging Rehoboth een aantal gedragsregels vastgesteld voor medewerkers van de
vereniging. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is het denken en handelen vanuit onze christelijke
identiteit. Alle zaken rond integriteit zijn samengebracht in het document “Algemene Integriteit en
gedragscode” Dit document is toegezonden aan alle teamleden en uitvoerig besproken tijdens een
vergadering.
4.5: Coaching begeleiding leerkrachten
Dit jaar heeft onze school de beschikking over twee SVIB coaches. Deze kennis willen wij gaan
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toepassen in de school, door een aantal collega’s te coachen om zo nog beter tegemoet te komen
aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Bovenschools is vanaf dit cursusjaar een coach
aangesteld en wel Lumanda Snoek. Zij begeleidt startende leerkrachten, maar ook zittende
leerkrachten wanneer zij een hulpvraag hebben rondom bijv. didactische vraagstuk.
De SVIB coaches Ineke en Daniëlle hebben groepsbezoeken afgelegd, daarvan zijn video-opnames
gemaakt en besproken met de betrokken leerkrachten. Positieve zaken werden benoemd en
eventuele verbeterpunten.
Lumanda is aan de slag geweest met een beginnende leerkracht.
4.6: Ziekteverzuimcijfers en de verklaring
In het afgelopen schooljaar hebben wij te maken gehad met weinig ziekverzuim van leerkrachten.
Het ziekteverzuimcijfer van de Cornelis Zeemanschool van het jaar in 2017 is 5,16 %. Landelijk is het
minimum 6%. Ons streven is om volgend jaar onder dit percentage te gaan scoren.

4.7: Individuele scholing en teamscholing inclusief opbrengsten
Teamscholing:
 List
 Verbetertraject Rekenonderwijs o.l.v. Gert Gelderblom. Dit jaar is met teamscholing gewerkt
aan: "Hoe activeer je de leerlingen tijdens instructie". Daarnaast is gewerkt aan het
efficiënter maken van de rekenmethode (doelen en leerlijnen )
 Werken met Kernreflecties o.l.v. Tiemen Zijlstra
Individueel:
 Masteropleiding: Cees Snoek




Wat betreft de opbrengsten zijn wij als school enigszins gedaald. Voor ons blijft de vraag:
“Doen wij de dingen goed, zo niet hoe kunnen wij dit beter doen”.
Om de opbrengsten te verhogen zijn we ook aan het werk gegaan met de aanbevelingen
vanuit het inspectierapport:
Het verbeteren en effectiever maken van het didactisch handelen van de leerkrachten. Hierin
zijn we begeleidt door Gert Gelderblom. Als team hebben we samen een opzet gemaakt voor
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een goede rekenles en voor alle groepen zijn de leerlijnen gemaakt. Tijdens observaties van
Gert Gelderblom en het MT wordt hier naar gekeken en in de rekenwerkgroep worden
vorderingen en ontwikkelingen besproken.
Gaandeweg 2017 heeft de school haar eigen kwaliteitskader geëvalueerd en bijgesteld. Deze
staat verwoord in het kwaliteitsbeleid. Bij de analyse, beoordeling en planning van
onderwijskundige activiteiten volgt de school het stappenplan van het kwaliteitskader (blz.
10-13): Wat is een goede instructie ?
Scherpere analyses maken. Analyseren en diagnosticeren. Vooraf aan de groeps- en
leerlingbespreking vullen de leerkrachten een formulier in waarop ze de analyses invullen.
Het datateam heeft de resultaten geanalyseerd en gepresenteerd aan het team.
Betekenisvolle situaties ontwikkelen bij de kleuters die afgestemd zijn op de leerdoelen. De
leerkrachten werken met een format voor een nieuw thema waarin de doelen zijn verwerkt.
Er wordt gekeken naar een nieuw observatiesysteem.
Streefdoelen opstellen voor de eindopbrengsten. Er zijn schoolambities opgesteld op
referentieniveaus. De ambities waren in 2017 niet gehaald. Analyses zijn hierop gemaakt en
werkpunten hiervoor opgesteld voor groep 8

Daarnaast werken wij als MT met de 5 indicatoren van de onderwijsinspectie inzake het meten van
de kwaliteit van het onderwijs: didactisch handelen, onderwijsresultaten, schoolklimaat & veiligheid,
evaluatie en verbetering en zicht op ontwikkeling. Ieder kwartaal worden deze indicatoren
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
4.8. Invalpool
Dit jaar is er direct gebruikt gemaakt van de invalpool. De leerkracht van groep 5 is in het begin van
het jaar gewisseld van werkgever. Samen met de Bovenschools directie is er besloten om
leerkrachten vanuit de vervangingspool te vragen. Deze beschikbaarheid van het fenomeen invalpool
is heel plezierig.
4.9. Duurzame inzetbaarheid.
Dit cursusjaar worden de duurzaamheid uren op maandag en donderdag gedraaid . Wij moeten
opmerkzaam zijn dat door de krapte op de arbeidsmark , Heel moeilijk vervanging is te vinden . dit
geld ook bij ziekte tijdens de Duurzaamheidsuren
4.10. Werkdruk
Dit aspect komt in elk functionerings-, beoordelings- en POP-gesprek aan de orde. Zo nu en dan
wordt het punt van te hoge werkdruk door collega’s aangegeven bij de directeur. Waar mogelijk
worden dan door de directie / MT maatregelen genomen om verlichting hierin aan te brengen. Deze
maatregelen kunnen bestaan uit aanpassingen in het Taakbeleid, aanpassingen in het
vergaderrooster en aanpassingen in de formatie van het volgende schooljaar.
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Hoofdstuk 5: Leerlingen
5.1: Meer presteerders
Bovenschools is er een beleidsplan vastgesteld voor meer presteerders. Het signaleringsproces met
behulp van intake bij de kleuters en het invullen van SIDI 3-lijsten is geïmplementeerd binnen de
school. Op basis hiervan wordt per leerling gekeken, in overleg met leerkracht en ouders, op welke
wijze er extra uitdaging en compacten/verrijken toegepast kan worden. Daarnaast nemen een aantal
leerlingen deel aan de bovenschoolse Plusklas:
- 1 leerling uit groep 6
- 2 leerlingen uit groep 7
Bij het onderdeel ‘Passend onderwijs verder ontwikkelen’ is al eerder genoemd welke aanpassingen
de CZ in gang heeft gezet t.a.v. meer presteerders.
5.2: Schorsing en verwijdering leerlingen.
Wij hebben geen leerlingen hoeven te schorsen of te verwijderen dit jaar.
5.3: Samenvatting incidenten registratie.
De incidentenregistratie wordt bijgehouden in Parnassys. Bij drie of meer incidenten worden de
ouders op school uitgenodigd; vaak is er met de betreffende leerling dan al gesproken door de
vertrouwenspersoon en de eigen leerkracht. Ernstige incidenten worden ook gemeld bij de
eindverantwoordelijke van school. Deze beoordeelt vervolgens of het nodig is of er onmiddellijk
moet worden ingegrepen. Veiligheid: Wij beschikken over een goed geoutilleerde school, waarbij
alle veiligheidsaspecten in ogenschouw zijn genomen. Jaarlijks worden de nascholingen gevolgd voor
EHBO en BHV. Ook wordt elk schooljaar de ontruimingsoefening 1x gedaan. Daarnaast worden
jaarlijks de controlelijsten Arbo- en Veiligheidsbeleid ingevuld door de directie. Zo ook in augustus
2017.
Dit jaar hebben wij geen calamiteiten gehad. Wat betreft ongelukken waren dit een aantal
incidenten die afgedaan kon worden met het plakken van een pleister. Er waren geen ingrijpende
gebeurtenissen.
5.4 Leerling tevredenheidpeiling
Samenvatting /Achtergrondgegevens
Eerder dit jaar heeft de Cornelis zeeman school deelgenomen aan de leerling tevredenheid peiling.
Van onze school hebben 100 leerlingen mee gedaan en de vragenlijst ingevuld, waarvan 21 uit groep
7 en 8. De responsgroep bestond uit 52% jongens en 48% meisjes.
Waardering en betrokkenheid
Algemene tevredenheid
De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de leerlingen onze school waarderen. Het
landelijke gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen de school geven is een 8,10. Onze school scoort
daarmee 0.03 punt hoger dan het landelijke gemiddelde.
In de grafiek hieronder wordt het rapportcijfer dat de leerlingen aan onze school geven is vergeleken
met het rapportcijfer dat de leerlingen van de referentiegroep “alle scholen” aan hun school geven.
Rapportcijfer van de school
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Grafiektitel
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Oordeel van de leerlingen
Hieronder wordt een samenvatting gegeven weergeven van de opvallendste punten per rubriek.
Indien er in de rubriek geen opvallende punten zijn wordt de rubriek niet weergeven. Door
afrondings- verschillend is het mogelijk dat het genoemde percentage afwijkt van de percentages uit
de betreffende vraag.
Schoolgebouw omgeving
Relatief veel leerlingen zijn ontevreden ten aanzien van de aantrekkelijkheid schoolplein 31% en
hygiëne op school 24%
De groep
De school wordt door veel leerlingen gewaardeerd ten aanzien van veel schoolvriendjes/vriendinnen
(81% is hier tevreden over). Ontevreden zijn ze over hun eigen mening te geven in de klas (50%).
De klas
Relatief vee leerlingen zijn ontevreden over het aanzien vind je het rustig in de klas 50%
Contact docent met leerlingen
De school wordt door veel leerlingen gewaardeerd ten aanzien van juf/meester is aardig (77% is hier
tevreden over). Ook zij ze tevreden dan de juf/meester goed uitlegt (72).
De juf of meester
De school wordt door veel leerlingen gewaardeerd ten aanzien van de juf of meester organiseert
alles goed 74% is hier tevreden over
21e eeuw vaardigheden
24% geeft aan niet goed te weten hoe ze om moeten gaan met het programma Windows. 20% weet
niet wat hij/zij ervan vind. 19% zegt dat je nooit zelfstandig je probleem op kan lossen.
Sociale veiligheid leerlingen
78% geeft aan dat leerlingen nog nooit iets stukgemaakt hebben van anderen. 78% voelt zich altijd
veilig in de klas.
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Welbevinden op school
Relatief veel leerlingen zijn ontevreden ten aanzien van verveeld zich 28% en vaak moe op school
19%
Tevredenheidcijfers
In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de tevredenheid cijfers voor de rubrieken
waarover aan de leerlingen vragen zijn gesteld. De waardes in de tabel zijn van een 1 tot 3 schaal
omgewerkt naar de meer gebruikelijke 1 tot 10 schaal.
Tevredenheid

peiling 2017

peiling 2013

referentie alle scholen

Contact van docent leerlingen 8.5

8.1

8.8

Sociale veiligheid leerlingen

8.0

8.6

8.6

De juf/meester

80.

-

8.4

De groep

7.6

8.2

8.2

De lessen en vakken

7.3

-

7.9

21e eeuw vaardigheden

7.0

-

7.7

Schoolgebouw en omgeving

6.3

5.7

7.3

Conclusie
Top 10 tevredenheid
In de onderstaande figuren wordt een overzicht gegeven van de plus en de verbeterpunten van de
Cornelis Zeemanschool weergegeven ter vergelijking worden ook de resultaten van de
referentiegroep vermeld. In de tabellen worden alleen de top 10 weergeven.
-

In de top 10 tevredenheid wordt een overzicht gegeven van onderdelen wie door leerlingen
positief gewaardeerd worden, met de percentages tevreden respondenten

Top 10 tevredenheid
Pluspunten

Cornelis Zeeman

Referentie alles scholen

Veel schoolvriendjes/vriendinnen

81%

77%

Veiligheid in de klas

78%

83%

Iets stukgemaakt op school

78%

68%

Juf/meester aardig

77%

81%

Veiligheid schoolplein

74%

81%
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Bedreigd door anderen

74%

85%

Juf/meester organiseert goed

74%

75%

Juf/meester legt goed uit

72%

79%

Juf/meester luistert goed

72%

72%

Bang voor andere kinderen

70%

75%
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Hoofdstuk 6: Ouderbetrokkenheid
6.1: Startgesprekken
Dit jaar hebben de startgesprekken weer een verdere verdieping gekregen. Samen met de ouders en
het kind worden doelen gesteld en afspraken gemaakt om de doelen ook daadwerkelijk te realiseren.
De opbouw van zo'n startgesprek is als volgt:
1. Een startgesprek aan het begin van ieder schooljaar: met ouders, leerling en leraar.
Het gesprek kan gaan over wat het kind wil leren in het komende jaar, welke uitdaging ouders zien
voor hun kind en welke kansen op cognitief of intellectueel gebied de leraar van het kind verwacht in
de komende periode. Zo’n interactief contactmoment aan het begin van het seizoen werpt vruchten
af voor het hele jaar.
2. Startformulier invullen door ouders waar op ze de kernkwaliteiten van hun kind beschrijven.
Het startformulier wordt meegenomen naar het startgesprek waarop leerkracht en ouders samen een
doel opstellen voor de komende periode
3. Een individueel gespreksarrangement: op basis van de ontwikkelingsbehoefte
Van de leerling spreken school, ouders en leerling de frequentie en vorm van
Contact af.
In hetzelfde startgesprek worden contactmomenten tussen school, leerling en ouder(s)
Vastgesteld op basis van de ontwikkelingsbehoefte van het kind.
-huisbezoek
-10 minuten gesprek(ken) waar leerling bij aanwezig is
-telefoon
3. Een nieuwschooljaarontmoeting in de eerste weken van het schooljaar: in iedere groep leren
ouders en kinderen elkaar direct (opnieuw) kennen waardoor de betrokkenheid op
elkaar al vanaf het begin van het jaar ontstaat.
We kunnen concluderen dat betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind(eren) een
groeiend proces is. Wij zien dat ouders meer initiatief nemen m.b.t. de voortgang van de ontwikkeling
van hun zoon of dochter. Daarnaast zien wij ook dat de 10-minutengesprekken goed worden bezocht.
Het voordeel van deze nieuwe manier van werken is dat beter met ouders de leerkrachten kunnen
communiceren
Het initiatief om aan het begin van het cursusjaar een gesprek met de ouders en het kind te houden is
als bijzonder waardevol ervaren. Voortaan willen we dit elk jaar als vast onderdeel aan het begin van
het cursusjaar instellen en de informatieavonden van voorheen laten vervallen.
Een ander nieuw ouderbetrokkenheid vergrotend middel dat ingevoerd wordt, is het gebruik van de
app Klasbord en Parro op de telefoon en tablet
Via de app kan de leerkracht communiceren met de ouders. Bijvoorbeeld het sturen van foto’s van
leuke onderwijsmomenten, een lijstje met huiswerkdata, enz.
Om de betrokkenheid van ouders te onderhouden is het goed om ze ook te betrekken bij het schrijven
en ontwikkelen van het schoolplan.
6.2 Scholen met succes
Eerder dit jaar heeft Cornelis zeeman school deelgenomen aan de ouders tevredenheid peiling van
Scholen met Succes. Aan de ouders tevredenheidspeiling hebben 55 van de 170 ouders aan
deelgenomen. Dit is een responspercentage van 32%. Deze 44 ouders hebben de peiling voor 67
leerlingen ingevuld. De ouders konden de vragenlijst voor meerdere kinderen invullen.
16

Jaarverslag 2017
Het betrouwbaarheid niveau van de resultaten is minder dan 95%. De uitslag dient derhalve met
enige terughoudendheid te worden geïnterpreteerd. Meer informatie over het betrouwbaarheid
niveau vind u achterin de rapportage.
Algemene tevredenheid
Het landelijke gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7,58. Cornelis
Zeemanschool scoort gemiddeld 8,04 op de vraag 74. De waardering van de ouders voor Cornelis
Zeemanschool is daarmee 0,46 punt hoger dan het landelijke gemiddelde.
Schoolklimaat
Ons schoolklimaat wordt positief gewaardeerd. Meer dan 70% van de kinderen gaat met plezier naar
school: Als school hebben wij van de ouders een 7,6 gekregen.
Van al onze leerlingen geeft 22% aan met plezier naar school te gaan; 40% antwoordt ‘gaat wel’ en
38% vindt schoolgaan niet zo leuk. Landelijk zijn deze cijfers respectievelijk: 43%, 41% en 14%. Op de
vraag of er genoeg leuke dingen op school te doen zijn antwoord 48% ‘Ja’; 40% ‘gaat wel’ en 13%
‘niet zo’.
Veiligheid
68% van de leerlingen voelt zich veilig in de school, 16% is wel eens bang op het schoolplein.
Ten aanzien van het pesten op school geeft 17% aan soms wel eens gepest te worden, 2% geeft aan
vaak gepest te worden. Landelijk is dit resp. 26% en 6%. Tevens geeft 17% aan soms zelf wel eens te
pesten en 2% pest zelfs vaak. Landelijk is dit resp. 18% en 1%. Via internet wordt 6% soms gepest en
3% vaak. 27% van de leerlingen vertelt niet aan de juf of meester als hij/zij gepest wordt
Identiteit
Identiteit: Volgens > 70% van kinderen, ouders en medewerkers zijn de christelijke waarden en
normen voldoende herkenbaar
Onze school wordt door relatief veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Omgang leerkracht met
de leerlingen' (96% van de ouders is hierover tevreden). Ook zijn relatief veel ouders tevreden over
'Aandacht voor normen en waarden' (94%), 'Sfeer in de klas' (91%) en 'Omgang van de kinderen
onderling' (86%). Relatief veel ouders zijn ontevreden ten aanzien van 'Aandacht voor pestgedrag'
(16%). Onze school wordt door relatief veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Aandacht voor
godsdienst/ levensbeschouwing' (94% van de ouders is hierover tevreden).
Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid60 % van de ouders voelt zich betrokken bij en mee-verantwoordelijk voor het
succes van het onderwijs van hun kind.
Als school zien we de volgende uitkomsten m.b.t. ouderbetrokkenheid n.a.v. de enquête Scholen
met Succes:
52% v.d. ouders is actief als hulpouder
65% v.d. ouders bezoekt een ouderavond of open dag
88% v.d. ouders leest de nieuwsbrief
94% v.d. ouders helpt regelmatig met huiswerk en/of werkstukken
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Rapportcijfer: 8,04

Grafiektitel
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100% van de ouders ziet hun kind met plezier naar school gaan(Landelijk is dat 95%).
87% van de ouders is tevreden over de sfeer in de klas.
81% van de ouders is tevreden over de rust in de klas.
82% van de ouders is tevreden over de informatievoorziening over hun kind.
89% van de ouders is tevreden over de informatievoorziening over de school.
98% van de ouders is tevreden over de duidelijkheid en de schoolregels.
95% is tevreden over de inrichting en de sfeer van het schoolgebouw.
93% is tevreden over de rust en orde op de school.
97% van de ouders is tevreden over de omgang van de leerkracht met leerlingen.
99% van de ouders is tevreden over de mate waarin de leerkracht luistert naar de ouder.
96% van de ouders is tevreden over de huidige schooltijden.
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Hoofdstuk 7: Veiligheid
7.1 Beleidsplan
Het afgelopen jaar is het beleidsplan “Schoolklimaat & Veiligheid” geschreven. In dit beleidsplan
staat beschreven welke preventieve en curatieve maatregelen de school hanteert en op welke wijze
ze de sociale veiligheid monitort. Tijdens het Inspectiebezoek heeft de inspecteur het plan als goed
beoordeeld voor het handelen in de dagelijkse praktijk.
Bij de start van het nieuwe cursusjaar wordt er door alle groepen de eerste weken intensief gewerkt
aan groepsvorming en de groepsmissie, met de daarbij behorende groepsdoelen;
Tijdens de levensbeschouwelijke lessen komen tal van sociale vraagstukken en onderwerpen aan
bod;
 In alle groepen wordt gewerkt met kernreflectie. Dit heeft een positieve invloed op het
aantal incidenten rondom het pesten en het welbevinden en zelfbeeld van de leerlingen; zie
eerdere info rondom ‘kernreflectie’.
 In februari wordt jaarlijks een tevredenheids-enquête afgenomen onder de leerlingen van
groep 1 t/m 8.
 De methode Wonderlijk Gemaakt is verder geïmplementeerd en geborgd. Met de ouders is
afgesproken dat er het eerste halve jaar aandacht wordt besteed aan groepsvorming. Vanaf
februari wordt gestart met de methode “Wonderlijk gemaakt”. In januari worden de
onderwerpen naar de ouders gemaild.
 De leerlingenraad heeft een meer actieve, structurele en prominente rol binnen de school
gekregen.
7.2 Vertrouwenspersoon
Er zijn op school 2 vertrouwenspersonen. Deze leerkrachten hebben zich voorgesteld in elke groep
en de leerlingen hebben een visitekaartje gekregen. In de brievenbus in de hal mogen de leerlingen
een brief posten als ze iets met de vertrouwenspersonen willen delen. Het afgelopen jaar is hier geen
gebruik van gemaakt.
7.3 Pleinrooster
Vanwege onrust op plein is na de herfstvakantie het pleinrooster veranderd. De groepen 3 t/m 5
hebben nu van 10.15 - 10.30 pauze en de groepen 6 t/m 8 hebben van 10.35 - 10.50 pauze. In week 8
van 2018 wordt dit geëvalueerd.
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Hoofdstuk 8: Cultuur
Het verdiepen van cultuur vinden wij erg belangrijk omdat het past binnen de pedagogische opdracht
van onze school en de mogelijkheid biedt om inhoud te geven aan onze (levensbeschouwelijke)
identiteit. Tevens biedt het de kans om zich als school te profileren, door accenten te leggen op
bepaalde vormen van cultuureducatie en bevordert het de sociale cohesie binnen en buiten de
school. Gelijktijdig versterkt het de band tussen de school en haar (culturele) omgeving.
We kunnen vaststellen dat een verdieping van cultuureducatie een positieve bijdrage aan het
schoolklimaat levert. Het draagt bij aan de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen, het
stimuleert de nieuwsgierigheid van kinderen en leert hen genieten en waarderen.
De sociale vaardigheden van leerlingen worden positief beïnvloed en kan bij verschillende groepen
leerlingen het onderling begrip voor elkaars cultuur vergroten. Kinderen die minder goed kunnen
leren kunnen meer zelfvertrouwen krijgen door de cultuurlessen.
Voor cultuur is er namens de vereniging een algemeen cultuurcoördinator aangesteld. Tijdens 2
vergaderingen samen met de cultuurcoördinatoren van de andere scholen is er gekeken hoe cultuur
het beste ingezet kan worden binnen de scholen, welke aanbod er is en hoe we samen ook financieel
er vorm aan kunnen geven.
In 2017 zijn we als CZ verder gegaan met het project “de Culturele Haven”. De Culturele Haven is de
doorlopende cultuurleerlijn van Flevolandse bodem. In De Culturele Haven leren kinderen over de
unieke geschiedenis van hun polderland in relatie tot zichzelf en kunst van nu. Deze multidisciplinaire
leerlijn biedt cultuurlessen, workshops en excursies over erfgoed, theater, beeldende kunst en
muziek.
CUMA-weken 2017
 Week 10 en 11: Culturele haven
 28 September: Kick off Culturele haven
 Kinderboekenweek
 Week van de mediawijsheid
 Project "Kunst in de klas"
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Hoofdstuk 9 Beheer en financiën
Realisatie Mp’s en overig onderhoud;
Er is onderhoud gepleegd aan de dakgoten. Door dat het materiaal in de dakgoten niet meer
deugdelijk was en er voortdurend lekkage was in diverse groepen, is er besloten om deze te
vervangen voor de nieuwe dakgoten. Hierdoor was het probleem direct opgelost.
Klein onderhoud wordt door de conciërge gedaan; deze is één dagdeel per week hiervoor
aangesteld.

2. Vandalisme:
Wij hebben dit jaar weinig vandalisme meldingen gehad.
3. Plein aanpassingen:
Wij hopen in het cursusjaar 2018 het nieuwe speeltoestel op het schoolplein te kunnen plaatsen. (Uit
de enquête is gebleken dat dit een van de verbeterpunten is voor de school.

9.2 Indicatoren
Werkelijke formatie wijkt < 2,5 % af van het formatieplan
Werkelijke jaarlijkse uitgave wijkt < 3 % af van de begroting
Werkelijke investeringen wijkt

< 10 % af van de begroting

9.3 Communicatie en kwaliteit
Verwoorden onderwijskwaliteit:
Samenvattend is er op de Cornelis Zeemanschool het komende jaar gewerkt aan:
- het versterken van de didactische vaardigheden van de leerkrachten;
- het activeren van de betrokkenheid van de leerlingen;
- het vergroten van het eigenaarschap van de leerlingen t.a.v. de leerdoelen.
Bij dit alles willen we naast inbreng van expertise van buitenaf, vooral ook elkaar als teamleden
coachen en ondersteunen; oftewel inspireren. Dit gebeurt door middel van:
1. Geïnspireerd Didactisch Handelen
In het achterliggende jaar heeft het team van de CZ nascholing ontvangen van Gert Gelderblom op
het onderdeel “verbeteren van de didactische vaardigheden” op rekengebied. Verder heeft het team
een leerlijn rekenen opgesteld, waarbij gekeken is naar de inhoud van de methode Alles Telt en de
CED-leerlijnen. Daarnaast hebben de leerkrachten in het afgelopen jaar gewerkt in kleine
leergroepen, waarbij het activeren van leerlingen centraal stond, o.a. door het inzetten van
activerende werkvormen. De opdracht was om een les van een collega te observeren en deze
achteraf feedback daarover te geven.
Dit jaar willen wij deze werkwijze verder gaan toepassen, waarbij zowel het implementeren van de
didactische vaardigheden op rekengebied centraal staat, het activeren van de leerlingen, het
praktisch uitvoering geven aan het werken volgens leerlijnen, alsmede het inspireren en coachen van
elkaar als collega’s.
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2. Kernreflectie
De afgelopen drie jaar heeft de school het werken met Kernreflectie geïmplementeerd in het
dagelijks handelen en in de verschillende lagen binnen de school (individueel–, groeps-, en
schoolniveau).
Het komende jaar wil de school een koppeling maken tussen het toepassen van de principes van
kernreflectie en het verstevigen van het didactisch handelen van de leerkrachten. Op welke wijze kan
dit bijdragen aan het activeren van de leerlingen en het vergroten van de betrokkenheid?
Daarnaast wil men op schoolniveau een verdiepingsslag maken t.a.v. het versterken van de
professionele communicatie. Dit in combinatie met de ambitie om elkaar als collega’s te
ondersteunen en te inspireren.
Tot slot is het werken volgens de principes van kernreflectie in de groep en het uitwisselen van
kennis en ervaringen in de groep en met individuele leerlingen een terugkerend item tijdens de
unitvergaderingen.
3. Opbrengstgericht Werken
De afgelopen drie jaar heeft de school gefaseerd stappen gemaakt om opbrengst gericht werken op
groepsniveau te implementeren. Dit jaar wordt dit verder uitgebreid door in de groepen 1 t/m 8 te
werken met groepsdoelen (Naar keuze: RK, BL, SP, WS, TL), gedragsdoel en persoonlijke doelen in
een cyclus van 3 perioden.
Dit jaar wordt er een verdiepingsslag gemaakt waarbij de vertaling tussen de groepsdoelen en de
individuele doelstelling van het kind wordt gemaakt. Dit gebeurt o.a. door middel van
startgesprekken tussen ouders, kind en school aan het begin van het jaar en een koppeling tussen de
persoonlijke doelstellingen en kernkwaliteiten van de leerling in het rapport.
Daarnaast richt de school zich nog op de keuze voor een nieuwe taalmethode en wordt er een stuk
nascholing gevolgd t.a.v. gewijzigde aanpak van LIST.
a. Keuze nieuwe taalmethode
In het komende schooljaar 2017-2018 wordt er een nieuwe taalmethode gekozen.
In 2016-2017 heeft de werkgroep onderzoek gedaan naar verschillende taalmethodes. Drie
taalmethoden zijn daar uit voort gekomen; Taal actief, Staal en Taal op Maat. Het komende jaar zal
het team onderzoeken welke van deze drie methodes het meest passend is.
b. List (borging + vernieuwde aanpak onderbouw)
Sinds 2015 is de Cornelis Zeemanschool gecertificeerd als LIST-school om zo het leesonderwijs te
verbeteren. LIST heeft haar aanbod voor de kleuters in het afgelopen schooljaar enigszins gewijzigd
voor de groepen 1 en 2. Het komende jaar krijgt de onderbouw hier opnieuw een stuk nascholing
over van Anette de Groot. Daarnaast wordt het aantal observatoren uitgebreid van 1 naar 3
collega’s. Deze collega’s worden in de toekomst ingezet om de uitvoering van principes van LIST in de
groepen te monitoren en te waarborgen.

9.4 . Implementatie managementstructuur en cultuur.
De management structuur bestaat uit de directeur Dittie Hoekstra en een teamcoördinator en een
IB’er (was Anneke Stoll, vanaf 2018 is dit Ineke Alblas). Samen vormen zij het management team
(MT). Het MT komt om de dinsdagmorgen bij elkaar en bespreekt hierbij onderwerpen die in het
belang zijn van de ontwikkeling van school en kinderen. Deze onderwerpen worden meegenomen
naar de personeelsvergaderingen (PV). Een aantal keren gaat het team uiteen in units (Onder-,
midden en bovenbouw). Hier worden school specifieke onderwerpen besproken waarna er een
standpunt wordt ingenomen over de manier waarop men gaat werken.
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9.5. Interne communicatie
Met het personeel van de school worden door het management gesprekken gevoerd. Er wordt een
drie jaarlijkse gesprekkencyclus gehanteerd. Binnen deze cyclus wordt aandacht besteed aan de
persoonlijke ontwikkelplannen van de collega’s, het functioneren en het beoordelen van collega’s.
Elke week wordt een teamnieuwsbrief met daarin actuele zaken naar de collega’s gemaild.

9.6 Indicatoren
- IEP met de daarbij behorende inspectienormering
2015-2016: 80.7
2016-2017: 76.4

Cito toetsen groep 2-8
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Hoofdstuk 10

Bijlage 1 verantwoording uitgaven onderwijsleerpakket en
onderwijskundige software en schoonmaakartikelen

Naam school :
4300 Verbruiksmateriaal
Budget 2017

€ 16.970.-

Uitgaven 2017

€ 17.601,-

Toelichting n.v.t.

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 1.000? Zo ja, toelichten

4300 Verbruiksmateriaal cultuureducatie kostendrager 1322 en financieringsbron 179
Budget 2017

€3.560,-

Uitgaven 2017

€2.772,-

Toelichting
De kubus: € 787.00 eraf
Van Slooten busvervoer.

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten

4235 Schoonmaakartikelen
Budget 2017

€ 3100,-

Uitgaven 2017

€ 3495,-

Toelichting n.v.t.

Overschot/overschrijding
Meer dan € 1.000? Zo ja, toelichten
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4305 ICT (onderwijskundige software)
Budget 2017

€ 3030,-

Uitgaven 2017

€ 4581,-

Toelichting
Teveel software die niet volledig gebruikt werd.
Besloten is om met Ambrasoft te stopppen en Gynzy te
starten ( Dit is een duur programma met veel meer
mogelijkheden}

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten

4311 Kleine inventaris
Budget 2017

€ 610,-

Uitgaven 2017

€ 312,-

Toelichting n.v.t.

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten

4315 Bibliotheek en docu.centrum
Budget 2017

€ 1180,-

Uitgaven 2017

€ 674,-

Toelichting n.v.t.

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten

4316 Abonn/lectuur en tijdschriften
Budget 2017

€ 380,-

Uitgaven 2017

€ 153,-

Toelichting n.v.t.

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten
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4320 Reproductiekosten/drukwerk
Budget 2017

€ 5260,-

Uitgaven 2017

€ 8021,-

Toelichting
Afkoop huidige contract.
Dubbele afrekening van Ricoh.
Afrekening van Canon is per kwartaal.

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten

4120 Afschrijvingskosten OLP
Budget 2017

€ 9637,-

Uitgaven 2017

€ 8215,-

Toelichting
Rekenmateriaal is ten dele aangeschaft.

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten

4130 Afschrijvingskosten ICT
Budget 2017

€ 191,-

Uitgaven 2017

€ 15,99

Toelichting n.v.t.

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten

4135 Afschrijvingskosten onderwijskundige apparatuur
Budget 2017

€ 33,49

Uitgaven 2017

€ 254,89

Toelichting
Deze stijging heeft te maken met het nieuwe
kopieerapparaat

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten
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4160 Afschrijvingskosten huishoudelijke apparatuur en machines
Budget 2017

€ 0,00

Uitgaven 2017

€ 72,52

Toelichting
Afschrijving van de oven.

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten

4195 Overige afschrijvingskosten

Budget 2017

€ 0,00

Uitgaven 2017

€ 0,00

Toelichting

Overschot/overschrijding
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten
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Aanschaffingen OLP met een meerjaarlijks karakter
Budget 2017

€ 19.500,-

Toelichting

Uitgaven 2017

€ 13.920,-

In verband met ziekte van de directeur is het overschot
ontstaan

Overschot/overschrijding
Meer dan € 1.000? Zo ja, toelichten
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Bijlage 2 Verantwoording uitgaven meubilair

Naam school
4310 Onderhoud inventaris en meubilair
Budget 2017

€ 610,-

Uitgaven 2017

€ 312,-

Toelichting n.v.t.

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten

4140 Afschrijvingskosten kantoormeubilair
Budget 2017

€ 2973,-

Uitgaven 2017

€ 2973,-

Toelichting n.v.t.

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten

4150 Afschrijvingskosten schoolmeubilair
Jaarbudget 2017

€ 5577,-

Uitgaven 2017

€ 5131,-

Toelichting
De aanschaf van speeltoestellen zijn doorgeschoven
naar 2018.

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten
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Aanschaffingen meubilair met een meerjaarlijks karakter
Jaarbudget 2017

€ 12.500,-

Uitgaven 2017

€
0,00

Toelichting
De reden voor geen uitgaven is het niet doorgaan van
de aanschaf van het speeltoestel.

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 1.000? Zo ja, toelichten

Conclusie

* Doorhalen wat niet van toepassing is
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Bijlage 3 Uitgaven Nascholing en Cultuureducatie

Naam school
Uitgaven nascholing ten laste van de PrestatieBox team
Budget 2017

€ 13.200,-

Uitgaven 2017

€ 13.200,-

Toelichting n.v.t.

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 1.000? Zo ja, toelichten

Uitgaven nascholing ten laste van de Prestatiebox directie
Budget 2017

€ 11.437,-

Uitgaven 2017

€ 4750,-

Toelichting
Werkelijke kosten i.v.m. twee cursussen.

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten

Uitgaven cultuureducatie
Jaarbudget 2017

€ 3560,-

Uitgaven 2017

€ 2772,-

Toelichting

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten
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* Doorhalen wat niet van toepassing is

Plaats .......... Urk
Naam:……Mirjam Tol
Mr : Hennie van Slooten

Datum…..20-02-2018…………..
Handtekening
Handtekening

Directeur:
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Input voor het jaarverslag en de financiële verantwoording 2017

Beste collega’s,
Bij het laatste inspectiebezoek hebben we commentaar gekregen op het jaarverslag en de
jaarverslagen van de scholen. Voor het jaarverslag over 2017 willen we daarom uitgaan van het
bestuurlijk toezichtkamer en het jaarplan over 2017.

Het bestuurlijk toetsingskader bevat richtinggevende uitspraken op de beleidsterreinen:


Identiteit & Onderwijs



Personeel



Middelen & Beheer



Communicatie en Kwaliteit

Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats middels het jaarverslag en beschrijven directeuren en algemene
directie de verschillende onderwerpen die de revue zijn gepasseerd in het betreffende jaar inclusief
de daarbij behorende punten uit de begroting van het betreffende jaar.
Het jaarverslag graag beschrijven aan de hand van onderstaande punten. (vanaf punt twee)
aangevuld met de financiële verantwoording (bijlage van Arie) en de je eigen jaarplan. Wat was je
inhoudelijk van plan en wat heb je daarvan gerealiseerd. Om te voorkomen dat het een te lang
verhaal wordt stel ik voor dat iedereen als volgt te werk gaat:
1. Kijk naar de richting gevende uitspraak bijvoorbeeld:
Hoofdstuk 11 Criteria toezichthouder bestuur en zakenverslag
Het bestuur hecht eraan dat de kinderen die onze scholen bezoeken met plezier naar school gaan.
Scholen zijn een fysiek en emotioneel veilige omgeving voor personeel, kinderen, ouders en andere
betrokkenen.
2. Herformuleer deze uitspraak: VB Wij vinden het belangrijk dat de kinderen die de
Wilhelminaschool bezoeken met plezier naar school gaan.
Onze school is fysiek en emotioneel veilige voor personeel, kinderen, ouders en andere betrokkenen.
Dat blijkt uit de enquête die we afgelopen jaar hebben gehouden. Ouders, kinderen en personeel
gaven onze school een…. als cijfer.
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3. Bespreek de overige onderwerpen.
Uiterlijk 1 februari verwachten wij het jaarverslag terug bij Janny van Kassel. Goedkeuring bij de MR
ligt natuurlijk bij de school. Uiterlijk 1 mei dient het getekende jaarverslag ingeleverd te zijn bij Wilma
Dorleijn.
Bijlage A
11 Grondslag, missie en visie schoolvereniging Rehoboth

11.1Grondslag

In de organisatie wordt gewerkt vanuit de grondslag

De vereniging vindt haar grondslag in de Bijbel als Gods Woord, naar de verklaring daarvan
gegeven in de Drie Formulieren van Enigheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de
zevenendertig geloofsartikelen en de canones van Dordrecht.

11.2Missie en visie

Missie
De missie is wat Rehoboth uitdraagt en wat ons bestaansrecht is. De vragen over wie we zijn en wat
we doen worden in onderstaande missie beantwoord.
De missie van de schoolvereniging is: GELOOF IN ONDERWIJS. Daarmee brengen we onder andere
naar buiten dat ouders die kiezen voor onze scholen mogen verwachten dat het Christelijk geloof
binnen het onderwijs centraal staat. De scholen geven hoogwaardig, innovatief en gedegen
onderwijs, vanuit de protestants-christelijke identiteit, met aandacht voor de talenten van ieder kind.
De vereniging is een betrouwbare partij voor kinderen, ouders, personeel en relaties.
Met dit statement spreken we ook uit dat we hoge verwachtingen hebben van ons onderwijs en
daarmee van het personeel dat werkt binnen de scholen. Dat wat we doen doet er toe en we
verwachten daar veel van.
Rehoboth betekent ruimte. Ruimte voor Gods Woord, ruimte voor elkaar, ruimte voor ideeën en
ontwikkeling.
De kernwaarden van onze vereniging zijn, zoals verwoord in de identiteitsnotitie:
-

Liefde

-

Respect
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-

Gelijkwaardigheid

-

Betrouwbaarheid

-

Openheid

-

Duidelijkheid

In ons gedrag zullen zij herkenbaar moeten zijn. Zij zijn voor ons het referentiepunt om ons handelen
op te richten en aan te toetsen.

a.
Rehoboth biedt ruimte aan identiteit: onze normen en waarden baseren we op de
protestants-christelijke traditie zoals beschreven in de grondslag en uitgewerkt in de
identiteitsnotitie. We laten ons inspireren door Gods Woord. Op onze scholen staat het evangelie
van Jezus Christus centraal. Zijn boodschap verbindt God en mensen op een bijzondere manier: ‘Heb
de Heere God lief boven alles en dien Hem met je hele hart, je ziel en al je kracht, en heb je naaste
lief als jezelf’. Deze boodschap inspireert ons in alle facetten van ons leven. Onze visie op kinderen,
onderwijs en onze omgang met elkaar vloeien voort uit onze verbondenheid met God. Zo helpen wij
bouwen aan een gezonde, verantwoordelijke samenleving en werken we over kerkmuren heen.
b.
Rehoboth biedt ruimte aan kinderen: ieder kind is uniek en daarom stemmen wij ons
onderwijs af op de verschillende mogelijkheden van de kinderen. Dat betekent dat we uitdagend
onderwijs bieden aan alle kinderen ongeacht de talenten die ze bezitten in een veilige
schoolomgeving.
c.
Rehoboth geeft ruimte aan kwaliteit: door een sterke betrokkenheid met elkaar leveren we
goed onderwijs dat is afgestemd op de behoeften en wensen van kinderen en ouders. We hebben
hoge ambities.
d.
Rehoboth biedt ruimte aan ouders: onze scholen staan open voor een ieder die de
christelijke identiteit respecteert. We zijn er van overtuigd dat we iets waardevols hebben te delen.
e.
Rehoboth biedt ruimte aan professionals: ruimte om het beste uit zichzelf en de kinderen te
laten halen. Dat doen we door moderne eigentijdse materialen, leermiddelen en gebouwen. Maar
ook door uitgebreide scholings- en ondersteuningsmogelijkheden.
f.
Rehoboth biedt ruimte voor scholen: het is belangrijk dat scholen zelf keuzes kunnen maken
op het gebied van het onderwijsconcept en schoolprofiel. Dat geeft uitdaging en betrokkenheid en
ruimte voor vernieuwing.
g.
Rehoboth betekent ruimte en ruimte is transparant. Transparantie is dat wat van ons
verwacht mag worden. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Ons
onderwijs is ingebed in de nabije maatschappelijke omgeving.

Levensbeschouwelijke identiteit
Vanuit de Bijbelse opdracht wil de Vereniging bijbelgetrouw onderwijs verzorgen dat kinderen
voorbereid op het leven in de Nederlandse maatschappij. Wij leren de kinderen Gods liefde en
trouw en willen deze ook voorleven. Daarom is het belangrijk dat alle medewerkers bewust christen
zijn en actief meeleven in hun eigen kerkelijke gemeente.
35

Jaarverslag 2017
Vanuit de christelijke overtuiging is het de opdracht om onderwijs te geven gericht op het volgen,
stimuleren en begeleiden van de kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en
handelende mensen met besef van normen en waarden. Kinderen worden zo voorbereid op hun
maatschappelijke opdracht. De bestuursnotitie ‘Identiteit’ van schoolvereniging Rehoboth is hierbij
kaderstellend.

Pedagogische identiteit
De scholen van Rehoboth zijn christelijke leer- en werkgemeenschappen. Ons pedagogisch klimaat
kenmerkt zich door liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. We dragen naar de kinderen uit dat God van hen houdt en dat
ze er mogen zijn. God hun Schepper vindt hen belangrijk. Daarom kijken wij naar kinderen vanuit de
mogelijkheden die ze hebben en stemmen in principe daarop ons handelen af.
De kenmerken van ons pedagogisch klimaat kunnen het beste tot uiting komen in een veilige
omgeving. Dat betreft niet alleen de fysieke veiligheid, maar zeker ook de emotionele.
De leerlingen moeten zich geborgen weten in de leef- en werkgemeenschap van de school.
Zij moeten ervaren dat aan hun eigenheid recht wordt gedaan. Dit houdt tevens in dat wij hen ervan
bewust maken dat zij ook anderen recht doen.
Hierin wordt het voorbeeld gedrag van Jezus Christus duidelijk. Wat Hij ons heeft geleerd, vormt het
referentiekader van waaruit het personeel leerlingen benadert, leerlingen elkaar en de leerkrachten
benaderen en het personeel onderling met elkaar en met de ouders omgaat.
De leef en gedragsregels dienen in overeenstemming te zijn met de hiervoor geschetste waarden.

De onderwijskundige identiteit
De vormgeving van het onderwijskundig proces: de zorg voor elke leerling
Op de scholen van Rehoboth wordt elke leerling als een uniek schepsel van God gezien.
Dit betekent dat er door de school met zorg wordt omgegaan met de leerlingen. Dit houdt
bijvoorbeeld in dat kinderen die extra zorg nodig hebben, daar recht op hebben en die zorg ook
krijgen.
Het onderwijs wordt afgestemd op de behoeften van de leerling. Dit geldt ook voor de begaafde
kinderen.
De scholen van Rehoboth laten hun christelijke identiteit ook blijken in de vormgeving van de
zorgplicht voor scholen. Goede zorg aan kinderen dient elke school te geven.
Van onze protestants-christelijke scholen verwacht het bestuur dat ze dat niet alleen doen op
wettelijke gronden, maar vanuit hun christelijke levensovertuiging. Hierover zal binnen elke school
verder aandacht gegeven dienen te worden. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere –
christelijke – organisaties om de zorg voor de leerling te versterken.

Personeel
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De vereniging legt zichzelf de verplichting op te investeren in een voor haar taken toegerust
personeelsbestand. Zonder dat kan zij de gestelde taken niet realiseren. Zij toont betrokkenheid bij
haar personeel en draagt zorg voor het professioneel welbevinden van het personeel. Dit draagt in
belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van de organisatie. Afwisseling van werkzaamheden en
werkomgeving dragen bij aan de professionele ontwikkeling.

Ouders en maatschappij
De vereniging wil een betrouwbare partner zijn voor zowel ouders als externe instanties. Ouders
vertrouwen erop dat de scholen de kinderen benaderen vanuit de identiteit en waarden die passen
bij hun opvattingen. De schoolvereniging streeft ernaar een breed maatschappelijk gedragen
instelling te zijn waarin de Urker samenleving zich herkent. Zij staat open voor lokale en regionale
ontwikkelingen en wil daarin participeren voor zover zij passen binnen haar identiteit.
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1. Richtinggevende uitspraken

Domein A: Onderwijs en identiteit

Richtinggevende uitspraak

Indicatoren/ normen

Informatie
door

Jaarlijks wordt de vormgeving van het
christelijk karakter van de scholen, zowel
op school als op directieniveau,
doorgesproken.

Directeur

Leerkrachten dienen de uitwerking van de
grondslag in de identiteitsnotitie van harte
te onderschrijven.

Directeur

Domein: Identiteit

1. Het bestuur hecht er waarde
aan dat vanuit de
identiteitsnotitie inhoud
wordt gegeven aan het
protestants christelijke
karakter van het onderwijs.

Bij de toelating van nieuwe leerkrachten
Directeur
personeel
(ook leerkrachten die via de Pabo zijn
binnengekomen) wordt nagegaan of de
kandidaat vanuit innerlijke motivatie een
bijdrage wil leveren aan de christelijke
identiteit van de school. De kandidaat
dient de grondslag van de vereniging en de
praktische uitwerking in bestuursnotitie
christelijke identiteit van harte te
onderschrijven <uit identiteitsnotitie>

2. Het bestuur hecht eraan dat
elke school een duidelijk
profiel heeft t.a.v. de
christelijke identiteit -passend
binnen de bestuurlijke

Elke nieuwbenoemde werknemer tekent
een benoemingsbrief met daaraan
gekoppeld de bestuurlijke
identiteitsnotitie

Directeur
personeel

In de schoolgids of op
www.scholenopdekaart.nl wordt de
christelijke identiteit van de school helder
omschreven

Directeur

Alle nieuwe ouders ondertekenen een
verklaring waarin zij aangeven de

Directeur
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identiteitnotitie- en dit naar
buiten toe uitdraagt

identiteit van de school te respecteren (of
te onderschrijven)
De schooldirecteur verantwoordt zich
jaarlijks aan de Algemeen directeur over
de vormgeving van de identiteit binnen de
eigen school

3. Het bestuur hecht eraan dat
de medewerkers gemotiveerd
werken vanuit de christelijke
identiteit

In functioneringsgesprekken en
beoordelingen komt het omgaan met de
identiteit nadrukkelijk aan de orde.

Richtinggevende uitspraak

Indicatoren/ normen

Informatie
door

Elke school heeft een duidelijke visie en
missie op onderwijs geformuleerd. Deze
is opgenomen in het schoolplan en de
schoolgids.(www.scholenopdekaart.nl )

TZH:
oktober

De schoolvorderingen liggen boven het
niveau dat de inspectie vraagt

Directeur

De tussenopbrengsten voor technisch
lezen, begrijpend lezen, rekenen en
wiskunde liggen binnen vier jaar voor
alle scholen boven de gemiddelde norm
van de inspectie.

AD: juni

Elke school heeft een visie op Passend
Onderwijs geformuleerd (terug te
vinden in bijv. het schoolplan of een
apart beleidsdocument) en beschikt
over een ondersteuningsprofiel.

Directeur

Domein: Onderwijs

1. Het bestuur hecht aan kwalitatief
goed onderwijs:
-

-

een visie op
onderwijs voor elke
school
bovengemiddelde
opbrengsten

2. Het bestuur hecht aan Passend
Onderwijs voor alle leerlingen dat
zich uit in een breed
onderwijsaanbod dat kwalitatief
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Elke school werkt over twee jaar volgens
het concept van handelingsgericht
werken en heeft dit in minimaal vier
vakken ingevoerd. Dit is terug te vinden
in een beleidsplan en komt aan de orde
in teamvergaderingen en
functioneringsgesprekken.

Directeur

Elke school heeft beleid voor
meerpresteerders opgesteld en werkt
hiernaar. Er zijn plusklassen vanaf groep
4.

Directeur

3. Het bestuur hecht eraan dat alle
scholen opbrengstgericht werken

Alle scholen hebben de belangrijkste
kenmerken van opbrengstgericht
werken geïmplementeerd in hun
onderwijs. Dit is terug te vinden in een
beleidsplan en komt aan de orde in
teamvergaderingen en
(functionerings)gesprekken.

Directeur

4. Het bestuur hecht eraan dat de
kinderen die onze scholen
bezoeken met plezier naar school
gaan.

Alle scholen gebruiken een instrument
om jaarlijks de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerlingen te
volgen.

Directeur

Scholen zijn een fysiek en
emotioneel veilige omgeving voor
personeel, kinderen, ouders en
andere betrokkenen

De scholen bevragen de leerlingen om
de vier jaar d.m.v. een enquête gericht
op hun welbevinden in de school en
rapporteren hierover aan de directeur/
bestuurder.

Directeur

Uit de rapportages komt naar voren dat
het gemiddelde waardering op een
school boven het gemiddelde van de
benchmark valt.

Directeur

De lesuitval wordt jaarlijks verantwoord
en valt binnen de marge-uren die de
school heeft

Directeur

goed is vanuit de gedachte van
handelingsgericht werken
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Domein B: Personeel

Richtinggevende uitspraak

Indicatoren/ normen

Informatie
door

1. Het bestuur hecht eraan dat de
vereniging op een professionele
wijze functioneert

Ieder jaar vindt er 1 werkbezoek per
school plaats

TZH

2. De TZH hecht aan een
professioneel uitvoerend bestuur
(AD)

Jaarlijks houdt het bestuur een
plannings- voortgangs en
functioneringsgesprek met de AD

TZH: jaarlijks

3. De vereniging hecht aan een
bestuursmodel met vrijwillige en
betrokken intern
toezichthouders, die op een
professionele manier opereren.
Ook onderwijsinhoudelijke
kennis moet gewaarborgd zijn
binnen TZH

Het bestuur evalueert jaarlijks haar
functioneren.

TZH

Beginnende interne toezichthouders
dienen verplicht een cursus te volgen

TZH

Nieuwe interne toezichthouders
worden geworven op basis van de
profielschets voor interne
toezichthouders zoals vermeld in het
bestuursstatuut.

TZH

4. Het bestuur hecht aan kwalitatief
goed personeel en aan
permanente educatie van alle
medewerkers.

De schooldirecteuren dienen
geregistreerd te zijn in het
schoolleidersregister

Directeur

Alle leerkrachten die in vaste dienst
komen van de Vereniging moeten
minimaal voldoende beoordeeld zijn
voor zij een vaste benoeming krijgen.

Directeur

Alle directeuren, leerkrachten en
overige medewerkers hebben een
gesprekscyclus en worden

Directeur

Domein: Personeel
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tweejaarlijks beoordeeld. 97 % scoort
minimaal een voldoende.

5.
Het personeel onderling en
personeel en leidinggevenden
gaan op basis van
gelijkwaardigheid met elkaar om.

De leerkrachten dienen zich
jaarlijks/tweejaarlijks laten scholen.
De scholing is gericht op de doelen van
de school en/of de persoonlijke
professionele ontwikkeling. In 2018
hebben de leerkrachten zich
geregistreerd in het lerarenregister
(2018)

Directeur

In 2017 hebben IB-ers en leden van
het managementteam een HBO+
opleiding die in het verlengde ligt van
hun specifieke taak.

Directeur

Jaarlijks wordt zo mogelijk voldaan aan
de percentages voor de functiemix op
bestuurs- en schoolniveau. Dit op
grond van opleidings- en functie-eisen.

Directeur

Het bekwaamheidsdossier van elke
leerkracht getuigt van een actief
lerende houding.

Directeur

Voor elk personeelslid is een cyclus
van functionerings- en
beoordelingsgesprekken opgesteld en
wordt uitgevoerd.

6. Het bestuur hecht grote waarde
aan het goed arbo-beleid

De Vereniging biedt al haar
medewerkers mogelijkheden voor
permanente educatie. Hiervoor wordt
jaarlijks een bedrag begroot.

Directeur

In het persoonlijk ontwikkelplan van
alle medewerkers is scholing een
onderdeel. Hierover wordt jaarlijks
gerapporteerd.

Directeur

AD
Om de vier jaar wordt een Risico
inventarisatie en evaluatie afgenomen.
Elke school heeft een
preventiemedewerker en werkt met
het Arbo-jaarplan. De directeur
rapporteert hier jaarlijks over

AD
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7. Het personeel ervaart de
vereniging als een goede
werkgever waar het met plezier
bij werkt. Er is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid t.a.v. een
transparante, lerende
organisatie.

Op bestuursniveau ligt het landelijk
ziekteverzuimcijfer onder de 4%

AD

Jaarlijks wordt een verzuimanalyse
opgesteld

AD

AD
90% van het personeel ervaart
Rehoboth als goede werkgever wat
betreft het werkklimaat, werkbelasting
en collegiale samenwerking. Enquête
(vierjaarlijks)
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Domein C: Middelen en beheer

Richtinggevende uitspraak

Indicatoren/ normen

Informatie door

De solvabiliteit is minimaal 20%

AD

Domein: Middelen

1. Het bestuur hecht aan een
gezonden financiële positie van
de scholen en de organisatie.

De liquiditeit is minimaal 0,5

De kapitaalbehoefte wordt
afgestemd op de onderwijsbehoefte

AD

De kapitalisatiefactor ligt tussen de
35 en 55%
Het weerstandsvermogen (exclusief
vaste activa) mag niet dalen onder
20% (ten behoeve van
risicoafdekking)

AD

Dit wordt gebaseerd op basis van een
risicoanalyse en risicomanagement

2. Het bestuur hecht eraan dat
strategisch beleid wordt vertaald
in financiële kaders en uitgewerkt
in een planning en controlcyclus
binnen een meerjaren en
jaarperspectief.

De rentabiliteit ligt tussen de 0 en
5%, met dien verstande dat een
negatieve rentabiliteit is toegestaan
zolang de kapitalisatiefactor van de
Vereniging boven de maximale
signaleringsgrens ligt.

AD

Strategische doelen worden
geformuleerd vanuit kengetallen en
er worden realisatiecijfers aan
verbonden.

AD

Er vindt sturing plaats op de
verhouding tussen personeel en
materieel. Max. 86% personeel.

AD
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3. Het bestuur hecht eraan dat ten
minste één bestuurder / intern
toezichthouder deskundig is op
financieel gebied (via scholing of
expertise)

In de profielschets voor intern
toezichthouders is opgenomen dat
één toezichthouder financiële
expertise moet hebben.

TZH

Interne toezichthouders worden
gericht geworven aan de hand van de
opgestelde profielschets

TZH

4. Het bestuur hecht eraan dat de
financiële aansturing op het
bestuurkantoor van een hoog
niveau is waardoor de opgestelde
documenten betrouwbaar zijn.

Er worden kwaliteitseisen gesteld aan AD
de (externe) controller van de
organisatie, namelijk minimaal
opleidingsniveau SPD
Er is een functiescheiding inzake
controlerende taken en
administratieve taken t.a.v. financiën

AD

De administratieve organisatie wordt
aangepast een de organisatie
structuur.

AD

De algemene directie levert
bestuursrapportages

AD

Per kwartaal wordt een overzicht
gegeven van de stand van de
banksaldi

AD

Het treasury statuut voldoet aan de
wettelijke eisen. Deze werkwijze
wordt jaarlijks gecontroleerd.

AD

Domein C: Middelen en beheer

Richtinggevende uitspraak

Indicatoren/ normen

Informatie
door

Er vindt jaarlijks in september een risicoinventarisatie en evaluatie plaats op basis
van de opgestelde RIE (zie arbo). De

AD

Domein: Huisvesting

1. Het bestuur hecht aan
goede gespreide huisvesting
die voldoet aan alle eisen
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passend binnen de
onderwijsprofielen van de
scholen.

2. Het bestuur hecht aan een
goed veiligheidsbeleid voor
alle scholen

actiepunten daaruitvloeiend worden voor
100% binnen de gestelde termijnen
uitgevoerd
Jaarlijks wordt een huisvestingsplan
opgesteld en de activiteiten die in het
afgelopen jaar zijn uitgevoerd worden
gerapporteerd. De acties die voortkomen uit
de M.O.P. worden uitgevoerd.

Directeur
m.b.t. de
uitvoering

De dotaties voor de voorziening onderhoud
worden vastgesteld door het gemiddelde te
nemen van de bedragen die in het MOP
vermeld zijn. Vanaf januari 2015 geldt dit in
volledigheid.

AD

In de schoolplannen en schoolgidsen van de
scholen staat het gehanteerde
onderwijsprofiel beschreven. De directeuren
stellen een actieplan op met daarin
beschreven wat nodig is om de huisvesting
te laten aansluiten bij dit profiel.

Directeuren

Ieder jaar wordt de M.O.P. voor het
onderhoud van de scholen geactualiseerd.

AD

Het veiligheidsbeleid besteedt ten minste
aandacht aan:

AD en
directeuren

-

Functiebeschrijvingen
directeur en
preventiemedewerker

-

Taakbeschrijving
vertrouwenspersoon en
contactpersoon

-

Klachtenregeling

-

RIE (ook eerder genoemd0

-

Ontruimingsplan

-

Registratie en inventarisatie
incidenten

-

Gedragscode voor
leerlingen, ouders,
leerkrachten en
betrokkenen. Deze
gedragscode wordt actief
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gepubliceerd op de website
en staat jaarlijks op de
agenda om te worden
geëvalueerd
-

Protocol opvang leerlingen
en leerkrachten bij ernstige
incidenten

-

Protocol A,G of SI

-

Protocol schorsing en
verwijdering leerlingen

Klachten worden jaarlijks gerapporteerd

VP: jaarverslag
VP november
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Domein D: Communicatie en kwaliteit

Richtinggevende uitspraak

Indicatoren/ normen

Informatie door

1. Het bestuur hecht eraan dat
elke school een uitdagende en
actuele website heeft.

De websites van alle scholen hebben
dezelfde huisstijl

Directeur

2. Het bestuur hecht aan een
goede communicatie en relatie
met ouders.

Elke school heeft een visie geformuleerd
over de communicatie en relatie met
ouders. Uit de onderscheiden
schoolgidsen wordt duidelijk hoe de
communicatie met de ouders verloopt.

Domein: Kwaliteit en
communicatie

Vanuit het bestuursbureau wordt
maandelijks gecontroleerd of de
websites van de scholen nog actueel
zijn. (zo nodig wordt actie ondernomen
door de algemene directie)

Directeur

Er is geformuleerd PR-beleid op schoolen bovenschoolsniveau.
Maandelijks ontvangt het personeel een
nieuwsbrief.
Jaarlijks ontvangen de leden het blad
‘School en ouders’.
Alle scholen hebben een
klachtenregistratie

Directeur

Er vindt één keer in de vier jaar een
tevredenheidsonderzoek plaats onder
ouders. De scholen hebben minimaal
een waardering boven het gemiddelde
van de benchmark.

Directeur

De communicatie naar ouders (bijv. in
de vorm van ouderbrieven) vindt op alle
scholen tijdig en minimaal 1 x keer per
maand plaats.

Directeur
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Deze ouderbrieven worden
gepubliceerd op de website van de
school

3. Het bestuur hecht eraan dat
alle scholen een professioneel
kwaliteitsbeleid hebben.

Het kwaliteitsbeleid van alle scholen is
verankerd.

Directeur

Alle scholen werken met een zelfde
kwaliteitszorgsysteem.

Directeur

De scholen verbinden aan het
kwaliteitszorgsysteem gerichte acties
ten behoeve van de ontwikkeling van
het onderwijs en bespreken dit jaarlijks
met de algemeen directeur.
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