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L.s., 
 
Wij bieden u het jaarverslag aan van de Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde 
grondslag (VVOGG) te Krimpen aan den IJssel. Net als de jaarrekening heeft het jaarverslag betrekking op 
het kalenderjaar 2018. Het schoolbestuur verantwoordt zich in dit jaarverslag aan de algemene ledenver-
gadering over de activiteiten en resultaten over het kalenderjaar 2018.  
 
Op 1 juni 2018 telde de vereniging 359 leden en 8 begunstigers. 

 
Het bestuur spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop de schooldirecties, leerkrachten en het onder-
wijsondersteunend personeel in het achterliggende jaar op onze scholen invulling hebben gegeven aan hun 
verantwoordelijke taken. De wijze waarop dit plaatsvond, wordt in dit verslag beknopt weergegeven. 

 
In dit jaarverslag treft u allereerst een verantwoording van het Toezichthoudend Orgaan (TO) aan. Daarna 
doet het Uitvoerend Orgaan (UO) verslag van haar bestuurlijke werkzaamheden. Vervolgens treft u van alle 
schooldirecties een beknopt verslag aan van de belangrijkste activiteiten in het afgelopen kalenderjaar op 
het gebied van onderwijs, personeel, huisvesting, communicatie en relaties. Het verslag wordt afgesloten 
met de financiële verantwoording en toekomstperspectieven/continuïteit. 

 
Het jaarverslag voldoet aan de eisen van de geldende wet- en regelgeving, zoals opgenomen in de Richt-
lijnen voor de Jaarverslaggeving, specifiek Richtlijn 400 (jaarverslag van het bestuur) en Richtlijn 660 (onder-
wijsinstellingen). 

 
Het Collectief Bestuur (CB) van de vereniging is eindverantwoordelijk voor dit jaarverslag. Vragen en/of op-
merkingen naar aanleiding van de inhoud van dit verslag zijn welkom bij de secretaris via het adres, zoals 
dat op de laatste pagina van dit verslag is vermeld. 
  

 
1. Inleiding 
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Door middel van onderstaand verslag legt het Toezichthoudend Orgaan (TO) verantwoording af aan de le-
den van de vereniging. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Algemeen 
De bestuursstructuur van de VVOGG is afgeleid van het zogenaamde one-tier model: de bestuurders en de 
toezichthouders hebben zitting in één bestuursorgaan. Dit betekent dat het collectief bestuur (CB - vijftien 
leden) van de VVOGG is verdeeld in een Uitvoerend Orgaan (UO - vier leden: drie leden van het CB en de 
directeur-bestuurder) en een Toezichthoudend Orgaan (TO - twaalf leden). Deze drie organen hebben hun 
eigen bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken. Omdat ieder bestuurslid zitting heeft in het CB én het 
UO dan wel het TO is het een behoorlijke uitdaging voor ieder bestuurslid om in elke rol te zorgen voor een 
rolvast gedrag. Soms is dit gewoonweg lastig. Het CB beslist bijvoorbeeld over zaken die de identiteit 
betreffen, maar het TO houdt dan weer toezicht op de uitvoering hiervan door het UO. Ook zit er soms een 
bepaalde overlap in de verantwoordelijkheden zoals bijvoorbeeld in het begrotingsproces. Daar komt nog bij 
dat de positie van de directeur-bestuurder onduidelijk is: hij is geen lid van het CB, maar wel lid van het UO 
en daarmee wel bestuurder van de VVOGG. Hij is geen gedelegeerd bestuurder waardoor zijn positie en 
verantwoordelijkheid voor de directeuren niet duidelijk is. Een en ander heeft geleid tot bezinning binnen het 
CB van de VVOGG op de huidige bestuursstructuur. Er is een kernteam in het leven geroepen om voorstel-
len te doen ter bespreking in het CB. In dit kernteam zitten afgevaardigden van het TO, het UO, de directie 
en de GMR. Ook kerkenraden zijn geïnformeerd over de bezinning op de structuur. Het CB hecht aan een 
goede relatie met de kerkenraden. De gekozen bestuursleden zijn namelijk allen op voordracht van een ker-
kenraad kandidaat gesteld en vervolgens door de leden gekozen. Het streven van het CB is om in 2019 te 
komen tot een afronding van de bezinning op de bestuursstructuur en met voorstellen te komen op de 
algemene ledenvergadering (ALV). In dit kader is het nog van belang op te merken dat binnen de huidige 
structuur vrijwel volledig gehandeld wordt overeenkomstig de code ‘Goed bestuur’ en dat dit ook binnen de 
beoogde nieuwe structuur de bedoeling is. Er wordt op één punt van deze code afgeweken: omwille van de 
privacy van de bestuursleden (allen vrijwilligers m.u.v. de directeur-bestuurder), is de vermelding van de 
(on)betaalde nevenfuncties achterwege gelaten.  
 
De samenstelling van het bestuur, zowel van het UO als van het TO is in 2018 nagenoeg ongewijzigd geble-
ven ten opzichte van samenstelling na de ledenvergadering van 28 juni 2017. Binnen de context van bezin-
ning op de bestuursstructuur vond het CB het wenselijk dat de aftredende bestuursleden L. van der Ham, W. 
van der Wal en W. Weggeman in ieder geval nog een jaar hun bestuursfunctie bleven vervullen en dat de 
bestuursverkiezing met betrekking tot deze bestuursleden (herverkiezing c.q. vervullen van een vacature) 
met een jaar uitgesteld werd. De ledenvergadering van 27 juni 2018 heeft hierin bewilligd. TO-lid C. de Vries 
stelde zich niet meer herkiesbaar. In zijn plaats is gekozen de heer A. de Jong. 
 
Het afgelopen jaar heeft het TO vijf keer vergaderd in aanwezigheid van het UO. De agenda werd voorbe-
reid door de voorzitter met een lid van het TO en de directeur-bestuurder in samenspraak met de manage-
mentassistent. De agenda van het TO wordt voor een belangrijk deel bepaald door de jaaragenda. Zo maakt 
het toezichthouden achteraf nog steeds een belangrijk deel uit van de vergaderingen. Tevens bevat deze 
ook punten die zorgen voor een levendige dialoog tussen het TO en het UO. 
De TO-leden ontvangen een vergoeding van € 15 per bijgewoonde vergadering/bijeenkomst die verband 
houdt met het uitoefenen van hun taken. De voorzitter van het TO/CB ontvangt daarnaast een basisbedrag 
van € 500. 
 
Op 15 februari 2018 vond overleg plaats tussen het TO en de GMR. Een belangrijk punt van bespreking was 
het betrekken van de GMR bij de verkiezing van nieuwe bestuursleden. Hierover zijn afspraken gemaakt en 
ook ten uitvoer gebracht met betrekking tot de bestuursverkiezing ten behoeve van de ALV van 27 juni 2018. 
De GMR heeft met twee leden deelgenomen aan de gesprekken met kandidaat-bestuursleden en een 
advies uitgebracht. 
Het contactmoment TO-GMR van november 2018 is gecanceld met wederzijds goedvinden vanwege het 
ontbreken van bespreekpunten. De GMR had wel enkele vragen gesteld. Deze konden schriftelijk worden 
afgehandeld. 
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Toezicht 
Het TO heeft in het afgelopen jaar toezicht uitgeoefend op de volgende aandachtsgebieden: 
 
Onderwijs en identiteit 
Het TO ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs alsmede op de identiteit van de scholen, inclusief die van 
de werknemers en het geboden onderwijs.  
Met betrekking tot het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs wordt het UO door het TO bevraagd op de 
diverse rapportages en (school)plannen die door het UO verstrekt worden en waarvan het TO kennis-
genomen heeft. Daarnaast stelt het UO het TO twee keer per jaar in de gelegenheid om de presentaties van 
de directeuren bij te wonen. De directeuren doen verslag van de stand van zaken met betrekking tot het 
onderwijs en van met name de toets uitslagen (incl. Centrale Eindtoets). Hierdoor kunnen de directeuren ook 
door de TO-leden direct op de inhoud en kwaliteit van het onderwijs bevraagd worden. 
Het TO constateert dat de diverse periodieke managementrapportages correct zijn opgesteld en een juiste 
weergave zijn van de gang van zaken op de scholen. 
De kaders met betrekking tot de identiteit worden door het CB vastgesteld. Het TO ziet toe op de naleving 
ervan. Waakzaamheid blijft ook met betrekking tot de identiteit geboden. Leer en leven dient in overeen-
stemming te zijn met de grondslag van de school. Dat geldt niet alleen in het schoolleven, maar ook in het 
privéleven. In een snel veranderende maatschappij is blijvende bezinning op de grondslag noodzakelijk om 
deze te vertalen naar de onderwijspraktijk. Het vernieuwde identiteitsprofiel van de VGS is hier een goed 
voorbeeld van. Het TO heeft hier dan ook met instemming kennis van genomen. 
Om zich een oordeel te vormen over de identiteit en de kwaliteit van het onderwijs wordt door ieder TO-lid zo 
mogelijk minstens één maal per jaar een schoolbezoek afgelegd. Er worden lessen bijgewoond en indien 
mogelijk nabesproken met de betreffende leerkrachten. Tevens vindt een gesprek plaats met de directeur 
van de betreffende school. Van deze bezoeken wordt schriftelijk verslag gedaan. De verslagen worden 
geagendeerd ten behoeve van de CB-vergaderingen.  
Het TO heeft waardering voor de wijze waarop het UO de scholen bestuurt. De kwaliteit van het onderwijs is 
naar de mening van het TO op orde. Dit is ook geconstateerd door de inspectie van onderwijs in haar 
rapport naar aanleiding van het onderzoek dat gedaan is in november 2018 op de Admiraal De Ruyterschool 
en de Johannes Calvijnschool. De inspecteur heeft ook gesproken met een delegatie van het TO. Het 
rapport was positief. Evenwel valt op een aantal punten nog wel iets te verbeteren. Het TO heeft er 
vertrouwen in dat het UO samen met het algemeen managementteam (AMT) aan de slag gaat met deze 
verbeterpunten. 
Het TO en het UO zetten zich in gezamenlijkheid in voor de identiteit van de scholen in het besef dat geloof 
en bekering noodzakelijk zijn om hier werkelijk gestalte aan te geven en dat alleen Gods zegen bewaart voor 
vervlakking.  
 
Personeel 
Met name het personeel is binnen de scholen de drager van de identiteit en bepaalt de kwaliteit van het 
onderwijs. De uitvoering van het benoemingsbeleid is dan ook van zeer groot belang. Jaarlijks vinden er 
diverse benoemingen plaats. Niet alleen nieuwe personeelsleden worden benoemd, maar ook zittende 
personeelsleden die voor een vaste benoeming in aanmerking komen of een andere functie krijgen naast of 
in plaats van de functie die ze eerder hadden, of overgeplaatst worden naar één van de andere scholen, 
passeren de revue. Het TO is nauw betrokken bij de uitvoering van het benoemingsbeleid. In principe wordt 
een proefles ook bijgewoond door een TO-lid (indien mogelijk de voorzitter). Op die manier kan er een 
gefundeerd advies met betrekking tot de benoemingen uitgebracht worden. De verslagen van de 
benoemingsgesprekken worden geagendeerd ten behoeve van de TO-vergaderingen. Aan de hand hiervan 
wordt door het TO het benoemingsbeleid getoetst op identiteit en onderwijskundige kwaliteit. 
Tevens wordt het TO door het UO geïnformeerd over ziekteverzuim, contracten, de in- en uitstroom van 
personeel, de status van functioneringsgesprekken en vele andere zaken. 
Het TO is op basis van het voornoemde van mening dat er met betrekking tot het personeel door het UO op 
een goede manier uitvoering wordt gegeven aan het werkgeverschap. 
 
Huisvesting 
Om verantwoord en goed onderwijs te kunnen bieden, is het van belang dat onze gebouwen in goede staat 
verkeren. Met betrekking tot het (plannen van) onderhoud van onze scholen wordt gewerkt met meer-
jarenonderhoudsplannen (MJOP). Het TO heeft in november 2018 kennis genomen van de actuele MJOP’s 
van de drie scholen en heeft geconstateerd dat uitvoering van deze plannen waarborgen dat de scholen in 
goede staat van onderhoud blijven. 
 
Financiën 
De financiën zijn een belangrijk onderdeel van het toezicht. De vraag die door het TO beantwoord moet wor-
den, is of de rechtmatig verkregen financiële middelen bestemd en aangewend worden op een doelmatige 
en rechtmatige wijze. Het TO kan de vraag positief beantwoorden. Een feit is wel dat er sprake is van 
dalende middelen vanwege daling van het leerlingaantal. Dit maakt bezuinigingen noodzakelijk. Helaas is 
het het UO niet gelukt om de begroting 2019 te presenteren met een positief resultaat. Het TO heeft begrip 
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voor deze situatie en heeft ingestemd met de begroting. Wel heeft het TO richting het UO het signaal 
afgegeven dat hoewel de meerjarenbegroting steeds een positief resultaat laat zien en er wel al sinds enkele 
jaren een tekort op de begroting geaccepteerd is, het UO toe dient te werken naar niet alleen een positieve 
meerjarenbegroting, maar ook naar een sluitende jaarbegroting. Hiervoor is een begrotingsrichtlijn meegege-
ven aan het UO.  
Ook de door de accountant goedgekeurde jaarrekening 2017 is besproken. Het TO heeft de jaarrekening 
integraal doorgenomen en relevante zaken aan de orde gesteld. Alle gestelde vragen werden door het UO 
en de accountant naar tevredenheid beantwoord. 
Al met al is het TO van mening dat het UO zijn taken op het financiële vlak naar behoren heeft verricht. 
 
 

Ten slotte 
Het TO heeft met het voorgaande verantwoording afgelegd over de uitvoering van haar taken en de uitoefe-
ning van haar bevoegdheden.  
Het TO is dankbaar dat het reformatorisch onderwijs in Krimpen aan den IJssel zijn voortgang mag hebben. 
Ook onze scholen hebben evenwel te maken met een dalend leerlingaantal. Dat heeft verschillende 
redenen. De ontkerkelijking neemt toe. De reformatorische gezinnen zijn kleiner geworden. Het is niet altijd 
meer een automatisme van ouders uit de gereformeerde gezindte om hun kinderen naar de dichtstbijzijnde 
reformatorische school te sturen. Het TO is echter van mening dat de doopbelofte van de ouders zich niet 
beperkt tot de kerkelijke gemeente maar ook betrekking heeft op het te geven onderwijs. En in Krimpen aan 
den IJssel mag nog onderwijs gegeven wordt op grond van de Bijbel en de belijdenisgeschriften. Ook is het 
TO van mening dat er kwalitatief goed onderwijs gegeven wordt op de Krimpense reformatorische scholen. 
Het TO is zich er tevens van bewust dat aan de zegen van de Heere alles gelegen is en dat we in alles van 
Hem afhankelijk zijn. Een beleefde en doorleefde afhankelijkheid van de zegen doet het ook alleen van de 
Heere verwachten. Het TO spreekt de wens uit dat het personeel, de directies, het UO en het TO in die 
afhankelijk het werk ten dienste van de scholen mogen verrichten.  
Het TO spreekt tot slot de wens uit dat ook in het komende jaar de Heere de kracht en de wijsheid geeft om 
op onze scholen op een goede wijze zowel toezicht te houden als deze te besturen en dat het onderwijs op 
de scholen gezegend wordt.  
 
 
Krimpen aan den IJssel, mei 2019 
 
Namens het Toezichthoudend Orgaan, 
C.H. (Kees) Brand, voorzitter 
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Terugblik  
 
Inspectiebezoek 
In 2018 vond een bezoek plaats van de onderwijsinspectie. Als bestuur kijken wij terug op een gesprek met 
de inspecteurs waarbij echt sprake was van een dialoog. Er was ruimschoots de gelegenheid om stand-
punten uit te wisselen en visie met elkaar te delen. Het bestuur heeft dat als zeer waardevol ervaren. Ook 
was er volgens het bestuur sprake van deskundige en goed voorbereide onderzoekers. 
 
Het bestuur neemt de aanbevelingen ter harte om de kwaliteit van bestuur en scholen verder te verbeteren. 
Aan de volgende onderdelen zullen wij de komende tijd aandacht besteden: 
 

 Het opnemen van toetsbare doelen en het opstellen van eigen en gedifferentieerde kwaliteitscriteria 
of normen; 

 Het voeren van gestructureerde gesprekken met de teams en het bezoeken van de scholen met 
eigen kwaliteitscriteria om zicht op de onderwijskwaliteit te versterken; 

 Professionaliseren van de governance structuur, omdat de rollen van uitvoerend en toezichthoudend 
deel bestuur in de praktijk nu niet duidelijk zijn; 

 Op financieel gebied zal het bestuur meer aandacht besteden aan de niet financiële risico’s; 

 Richting de scholen zal het bestuur de komende tijd werken aan: 
- Een betere analyse van resultaten, zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling 

kunnen doormaken; 
- Een passend(e) zorg- en onderwijsaanbod voor leerlingen met een eigen leerlijn op hun eigen 

niveau. 
 

We zijn blij met deze feedback en het helpt ons om onze organisatie verder te optimaliseren. In het nieuwe 
strategische beleidsplan ‘Koers en kansen’ zijn de aandachtspunten uit dit onderzoeksverslag opgenomen 
en deze maken integraal deel uit van het plan. 
 
Externe uitstraling 
De Heere God heeft in Zijn Woord meerdere malen gewezen op de voorbeeldfunctie die wij als christenen 
behoren te hebben in de maatschappij waarin wij leven. Achterliggende jaren hebben wij meer en meer 
buurtbewoners uitgenodigd om met ons de heilsfeiten mee te beleven.  Wij weten niet altijd wat het resultaat 
is van het uitnodigen van buurtbewoners op onze bijeenkomsten in de kerk. Ook weten we niet hoeveel er 
komen en wat ze er van meenemen. Wel zijn wij ons bewust van het feit dat wij een lichtend licht behoren te 
zijn. Leerlingen gaan zingen in verzorgingstehuizen. Dit wordt zeer gewaardeerd. 
 
Interne uitstraling 
Er is aandacht geweest voor het gedrag. Zowel voor kinderen als voor leerkrachten, directie en bestuur. Wij 
moeten constateren dat ook hier nog een verdere ontwikkeling nodig is. De inspectie heeft hier de laatste 
keer ook nadrukkelijk naar gekeken en het verbonden met onder andere het welbevinden van de kinderen. 
 
Paperless vergaderen 
Dit is nog niet helemaal gerealiseerd. Een deel van het bestuur ontvangt de stukken alleen digitaal. Een 
ander deel ontvangt ze ook nog als hardcopy. De komende jaren werken we hier verder aan. 
 
Aansluiting op het vervolgonderwijs 
Gewerkt wordt aan een doorlopende leerlijn van het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs 
(VO). Naast de focus op Nederlandse taalontwikkeling wordt een doorlopende leerlijn tweede taal Engels 
ontwikkeld. Deze doelstelling is voor een groot deel gehaald. Er wordt o.a. gewerkt met de methode ‘My 
name is Tom’ en de methode ‘Stepping Stones’ wordt op enkele scholen ingevoerd. Deze methode wordt 
ook op het VO gebruikt. Verder loopt het aantal ‘Cambridge’ gecertificeerde leerkrachten gestaag op. 
 
Mobiliteit 
De vereniging brede benoeming moet meer vormkrijgen in die zin dat arbeid op meerdere scholen kan 
worden verricht. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld coördinerende functies en/of het ambiëren 
van managementfuncties op andere scholen binnen de vereniging. 
Hiermee wordt in het bestuur formatieplan intussen echt rekening gehouden. Aan sleutelfuncties c.q. 
coördinerende functies wordt in het strategische beleidsplan ‘Koers en kansen’ aandacht besteed. 

 
2. Jaarverslag 2017 – Toezichthoudend Orgaan 

 

 
3. Jaarverslag 2018 – Uitvoerend Orgaan 

 



 

8 

Presentatie 
Media, website, et cetera zijn professioneel en eigentijds en worden ontwikkeld in de huisstijl van de 
vereniging. In 2018 is er een eenheid in stijl gerealiseerd.  
 
 
Vooruitblik 
Voor de jaren 2019 - 2022 staan de volgende strategische doelen op de agenda:1 
 
Strategisch doel 1: Blijvend christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag in Krimpen aan den IJssel 
Strategisch doel 2:  ‘Groene’ scholen met ambitie: scholen met onderwijskundige resultaten die op of 

boven het landelijk gemiddelde liggen met ruimte om als individuele school ergens in 
uit te blinken. 

Strategisch doel 3:  Zo veel mogelijk middelen naar het primaire proces 
Strategisch doel 4:  Behoud van drie zelfstandige locaties 
Strategisch doel 5:  Thuis-nabij-onderwijs 
Strategisch doel 6:  Aandacht voor duurzaamheid 
 
De belangrijkste uitdaging voor de VVOGG in 2019 is het realiseren van een nieuwe bestuursstructuur, te 
weten een zuiver raad-van-toezicht-model. In juni 2019 zal het bestuur een statutenwijziging voorleggen aan 
de ALV, zodat er na de zomervakantie gestart kan worden met de implementatie van deze nieuwe structuur. 
 
 
Identiteit 
Levensbeschouwelijk onderwijs vraagt een visie op identiteit. In het afgelopen jaar heeft het bestuur tijdens 
de vergaderingen van het collectief bestuur uitgebreid stilgestaan bij de Apostolische Geloofsbelijdenis. 
Centraal stonden de artikelen 6 t/m 11. Nadrukkelijk stonden we stil bij het ontstaan van de Kerk, onder 
andere via de vraag: Ben ik ook lid van de Kerk? 
Olevianus schrijft: ‘En aangezien Hij ook mij met het geloof begiftigd heeft, zo geloof ik, dat ook ik, uit 
genade uitverkoren en aan Zijn Zoon gegeven ben en daarom niet kan verloren gaan. Want door het 
Evangelie voert Hij het onveranderlijk besluit van Zijn verkiezing uit, terwijl Hij door de prediking of bediening 
daarvan, als middel, Zijn Heilige Geest geeft, Die het geloof werkt, wanneer en in wie Hij wil’. Dit komt ook 
terug in het antwoord van vraag 54 van de Heidelbergse Catechismus: ‘… en dat ik daarvan een levend 
lidmaat ben, en eeuwig zal blijven’.  
 
Binnen onze vereniging vragen wij ouders de belijdenis te onderschrijven of te respecteren. Bedoeld wordt 
de inhoud van de artikelen. Als wij als bestuur, leden, directie, personeel en ouders aangeven dat wij de 
belijdenisgeschriften onderschrijven, plegen we dan geen bedrog als wij de inhoud niet kunnen of mogen 
nazeggen? Bovenstaande vraag hebben we besproken tijdens een bestuursvergadering. Ook een vraag 
waar iedereen eens over na zou moeten denken. 
 
In de komende tijd wil het bestuur werken aan het verbeteren van de kennis van de boodschap van de 
reformatoren voor alle betrokkenen bij de vereniging. Deze boodschap draagt bij aan de cohesie tussen alle 
betrokken kerkverbanden die deel uitmaken van onze achterban. Ook daar zijn vandaag de dag helaas 
interpretatie verschillen, die soms leiden tot minder herkenning en erkenning naar elkaar. De VVOGG wil die 
situatie overstijgen door elkaar toe en aan te spreken vanuit de geschriften van de reformatoren. De Bijbel in 
de Statenvertaling met de kanttekeningen uit deze periode is daarom ook voor het bestuur een belangrijke 
gift aan de leerlingen bij het verlaten van de school. De keuze hiervoor is geen starre keuze, gevoed door de 
idee: “Hoe ouder hoe beter”, maar vanuit de wens om het als belangrijk brondocument te zien waarin 
reformatorische interpretatie en uitleg helder en duidelijk doorklinkt om onze gezamenlijke grondslag mee te 
geven aan kinderen als ankerpunt van waaruit onze grondslag en toekomstverwachting ontspringt. 
 
 
Missie en doelstelling 
Het verzorgen van christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. De vereniging neemt dan ook de Bijbel 
als norm voor haar houding ten opzichte van God, de naaste en de schepping en stelt zich ten doel 
leerlingen gedegen kennis bij te brengen door middel van pedagogisch en didactisch verantwoord onderwijs. 
Vanuit deze levenshouding bieden wij kinderen in een veilige omgeving kwaliteitsonderwijs aan en 
begeleiden hen in hun ontwikkeling tot zelfstandige, verantwoordelijke en sociaalvaardige mensen.  
Het is de ambitie van de vereniging om de komende jaren een professionele organisatie te zijn op zowel 
onderwijskundig, pedagogisch als maatschappelijk terrein. De vereniging wil zich profileren als een 
organisatie die goed onderwijs biedt aan haar leerlingen en daardoor aantrekkelijk is voor ouders en 

                                                
1 Deze doelen staan beschreven in het strategisch beleidsplan 2019 -2022 “Koers en kansen”. Op het moment van 
schrijven van dit jaarverslag heeft dit document nog niet de status definitief. 
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leerlingen. Een aantal kernwaarden: Bijbels, professioneel, betrokken en vernieuwend, een goede 
organisatie waar het aangenaam is om te leren, te werken en leiding te geven. 
 
Beleid en kernactiviteiten 
Als algemene kernactiviteit geldt dat de scholen, behorend tot de vereniging, kinderen in de leeftijd van 4 tot 
en met 12 jaar begeleiden bij hun ontwikkeling in de meest ruime zin van het woord, waarbij rekening wordt 
gehouden met iedere fase in die ontwikkeling. Het onderwijs is gericht op het hart (godsdienstig, sociaal-
emotioneel) het hoofd (cognitief) en de handen (creatief, vaardigheden) van de leerlingen. Alle drie de 
scholen zijn gevestigd in Krimpen aan den IJssel, maar het voedingsgebied strekt zich uit tot buiten de 
grenzen van deze gemeente. We hebben leerlingen uit onder andere Capelle aan den IJssel, Ouderkerk aan 
den IJssel, Lekkerkerk, Gouderak en Krimpen aan de Lek. Sinds 1 januari 2017 zijn de voedingsgebieden 
niet meer bepalend, maar richtinggevend. Ouders hebben een vrije keuze voor wat betreft de aanmelding 
van hun kind(eren) bij één van onze scholen. Definitieve plaatsing hangt af van een aantal factoren. Zo 
krijgen kinderen die in het voedingsgebied van de betreffende school zelf wonen voorrang op kinderen die 
vanuit een ander voedingsgebied aangemeld worden bij dezelfde school. Hiervan is alleen sprake wanneer 
het capaciteitsmaximum, dat elke school heeft, dreigt te worden overschreden. Bij aanmelding geven ouders 
daarom een eerste en tweede keus op.  
 
Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 
Bij aanmelding van nieuwe leerlingen wordt onderscheid gemaakt tussen hen die wel behoren tot de vijf in 
het CB participerende kerken, te weten de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Ned.), de Protestantse Kerk 
in Nederland (Hervormde Gemeente van Gereformeerde signatuur) en de Hersteld Hervormde Kerk, en 
degenen die daartoe niet behoren. Tevens worden onze scholen bezocht door leerlingen van de gemeente 
van het Hervormd Lokaal en de Christelijke Gereformeerde Kerk (Bewaar het Pand).  
 
De toelating zonder identiteitsgesprek beperkt zich tot kinderen van ouders die behoren tot de participerende 
kerken, het Hervormd Lokaal en de Christelijke Gereformeerde Kerk (Bewaar het Pand), die de grondslag-
verklaring ondertekenen. Wanneer ouders niet behoren tot één van voornoemde kerkgenootschappen en zij 
hun kind toch aan willen melden, vindt een gesprek plaats met de toelatingscommissie. Dit geldt tevens voor 
ouders die reeds één of meer kinderen hebben die onderwijs volgen op één van onze scholen, tussentijds 
overgestapt zijn naar een kerk die niet behoort tot de participerende kerken zoals voornoemd, en een 
volgend kind op dezelfde school aan willen melden. 
 
 
Structuur en organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit model wordt in 2019 vervangen indien de ALV instemt met de nieuwe structuur incl. wijziging van de 
statuten. 
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Ontwikkelingen interne en externe kwaliteitszorg 
Naar aanleiding van het inspectiebezoek neemt de VVOGG de doelstellingen met betrekking tot 
kwaliteitszorg mee, zoals die vermeld staan onder Terugblik – Inspectiebezoek in dit verslag. 
 
 
Interne beheersing en toezicht 
Zie structuur en organisatie. Het TO maakt weliswaar deel uit van het bestuur, maar opereert onafhankelijk 
van het UO. De door het CB benoemde directeur-bestuurder is voorzitter van het UO. Het UO legt 
verantwoording af aan het TO tijdens de TO-vergaderingen en wordt bevraagd naar aanleiding van de 
genomen besluiten en wat daaraan ten grondslag ligt. Tijdens de benoemingsgesprekken zijn er altijd twee 
TO-leden aanwezig, van wie er één ook de proefles(sen) bijwoont. Zij adviseren het UO inzake het al dan 
niet benoemen van door de directie(s) voorgedragen sollicitant(en).  
 
In afwijking van de code Goed Bestuur is omwille van de privacy van de bestuursleden (allen vrijwilligers 
m.u.v. de directeur-bestuurder), de vermelding van de (on)betaalde nevenfuncties achterwege gelaten. 
Verder wordt inzake deze code niet afgeweken.  
 
 
Krimpen aan den IJssel, mei 2019 
 
Namens het Uitvoerend Orgaan, 
Chr. (Chris) van der Velden, voorzitter 
C. (Cees) Spek, secretaris 
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Onderwijs 
 
Admiraal De Ruyterschool 
 
Algemeen 
Het afgelopen jaar is voor de Admiraal De Ruyterschool goed verlopen. Vanuit een goede motivatie en ont-
spannen teamsfeer is er hard gewerkt om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren. De resultaten 
daarvan werden ook opgemerkt door de onderwijsinspectie die in november onze school bezocht. 
Belangrijker is echter dat iedere dag de Bijbel mocht opengaan. Laat het ons gebed zijn of de HEERE Zijn 
zegen eraan verbindt en dat het onderwijs mocht dienen tot eeuwig welzijn van onze kinderen. 
 
Ontwikkelingen 
In de afgelopen periode is de kwaliteit van ons onderwijs op een aantal punten verbeterd. In het kort worden 
hieronder de belangrijkste punten toegelicht: 

- We hebben ons georiënteerd op een nieuwe methode voor Aardrijkskunde voor de groepen 5 t/m 8. 
Gekozen is voor de methode ‘Wijzer’. Deze is in de periode na de zomervakantie geïmplementeerd. 
Deze methode werkt praktischer (overzichtelijker) voor de leerkrachten en leerlingen, wordt beter 
ondersteund door ICT-software én er zijn meer differentiatiemogelijkheden.   

- Er is een tevredenheidspeiling gehouden onder de ouders. De uitslag was verheugend, al liggen er 
nog genoeg kansen om zaken te verbeteren. Met het team en de MR is de uitslag van de 
ouderenquête geanalyseerd. De ontwikkelpunten worden meegenomen in ons nieuwe schoolplan. 

- Voor de onderbouw is het voorbereidend leesprogramma ‘BOUW!’ aangeschaft. We willen hiermee 
de leerlingen (met name hen die lezen moeilijk vinden) extra ondersteunen en het leesonderwijs in 
zijn geheel op een hoger niveau brengen. 

- We schonken opnieuw veel aandacht aan positieve groepsvorming. Drie keer in het jaar werd per 
groep een gedragsplan opgesteld, waarin de onderwijsbehoeften en de aanpak werden beschreven. 
Op deze wijze werken we inmiddels structureel aan het welbevinden van alle leerlingen. Daarnaast 
werd in een tweetal groepen een training gegeven (door een extern deskundige) om de weerbaar-
heid te vergroten en het wij-gevoel te versterken.  
Schoolbreed werd aandacht geschonken aan de thema’s ‘respectvol taalgebruik’ en ‘de week tegen 
het pesten.’ 

- Als team hebben we nagedacht over en visie gevormd op ICT in het onderwijs. Wij vinden dat het 
gebruik van ICT het leren moet ondersteunen (remediërend karakter) en onderwijskundig meerwaar-
de moet bieden. De inzet van ICT niet mag leiden tot verschraling van ons onderwijs. Onderwijzen 
blijft voor ons een interactief proces tussen leerkracht en leerling. 
Op dit moment onderzoeken we (via een werkgroep) de mogelijkheden die er zijn op het gebied van 
ICT en wat ons onderwijs beter kan ondersteunen.  Daarna zullen we, passend bij onze visie, 
nieuwe hardware aanschaffen. 

- In het afgelopen jaar zijn er voor diverse leerlingen ontwikkelperspectieven (OPP) opgesteld. Met het 
opstellen van een OPP proberen we nog beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de 
leerling en verkrijgen we beter (en eerder) inzicht in de verwachte uitstroom van de leerling naar het 
voortgezet onderwijs. 

 
Opbrengsten 
De score van de Centrale Eindtoets lag dit jaar op 533,8 en ligt daarmee onder de ondergrens (en het lande-
lijk gemiddelde). De tussentijdse resultaten laten echter een positieve trend zien. Dit geeft vertrouwen voor 
de toekomst. De resultaten van alle groepen worden frequent met het team besproken en geanalyseerd 
tijdens de groepsbesprekingen met de intern begeleider om, indien nodig, ons onderwijsaanbod bij te stellen.  
Naast de focus op het verhogen van de resultaten van de basisvakken (door het directe instructiemodel 
IGDI, correctiewerk, grondige analyse, gedifferentieerd leerstofaanbod, etc.) zullen we ook blijvend aandacht 
besteden aan positieve groepsvorming. Het welbevinden van de leerlingen is immers voorwaarde om goed 
tot leren te komen. 
Naar aanleiding van de adviezen die gegeven zijn voor de overstap naar het voorgezet onderwijs, zijn er 
geen heroverwegingen geweest. 
De komende jaren zullen we ons met name focussen op technisch en begrijpend lezen en het analyseren 
van de resultaten van met name de basisvakken om deze op een hoger niveau te krijgen. We stellen ons als 
doel om in 2019 een voldoende score te halen met de Centrale Eindtoets.  

 
4. Jaarverslag 2018 – Directies 
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Het percentage gewichtenleerlingen op de Admiraal De Ruyterschool was in 2018: 3%. 
  
Uitstroom voortgezet onderwijs 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

PrO - - - - - 

VMBO-LWOO 2 1 - - 2 

VMBO-BK 8 9 2 1 - 

VMBO-GT 4 13 6 14 5 

VMBO-GT/HAVO 5 13 - 5 2 

HAVO/VWO 9 9 18 23 17 

VWO+/ TTO 4 - 1 - - 

 32 45 27 43 26 

 
 

Jacobus Koelmanschool 
 
Algemeen 
Het jaar 2018 is voor de Jacobus Koelmanschool goed verlopen. Met een gemotiveerd team en betrokken 
ouders kijken we terug op een mooi jaar. We mogen werken met het meest kostbare “materiaal”. Dat 
mag/moet het beste in ons naar boven halen. We kregen kracht, gezondheid en wijsheid om ons mooie en 
verantwoordelijke werk te verrichten. Naast de nodige dynamiek in het team is de rust en stabiliteit op 
verschillende beleidsterreinen gewaarborgd.  Met frisse ambitie kijken we naar de toekomst om de kwaliteit 
van ons onderwijs verder te verhogen. Wetend iedere dag afhankelijk te zijn van Gods hulp en zegen.   
 
Ontwikkelingen 
In de afgelopen periode is de kwaliteit van ons onderwijs op een aantal punten verbeterd. In het kort worden 
de belangrijkste punten toegelicht: 

- In de groepen 5 tot en met 8 is een nieuwe methode begrijpend lezen ingevoerd. De methode heet 
‘Grip op lezen’. Deze methode is duidelijk een verbetering ten opzichte van de vorige methode als 
het gaat om actuele teksten. Daarnaast zien we duidelijk vooruitgang in leerling-resultaten.   

- Tijdens de studiedagen hebben we als team getraind in communicatie. Denk aan feedback geven en 
ontvangen, het voeren van effectieve oudergesprekken en LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvra-
gen.  

2014 2015 2016 2017 2018

Gem. score AdR 532,1 531,5 538,2 535,9 533,8

Ondergrens 533,9 534,2 534,5 534,8 534,8
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- Herijking van beleid en vooral ook uitvoering van nieuw opgesteld inwerkbeleid stond in het jaar 
2018 centraal. 

- Verder zijn er veel voorbereidingen getroffen voor het opstellen van het nieuwe schoolplan alsook 
het nieuwe schoolondersteuningsprofiel. Denk hierbij aan het verzamelen van kwalitatieve data 
zoals enquêtes, resultaten en SBBK.   

 
Opbrengsten 
We haalden met de Centrale Eindtoets een score die als voldoende werd beoordeeld. Heroverwegingen 
waren niet noodzakelijk. Dit resultaat lag in de lijn der verwachting op basis van eerdere prognoses, zoals de 
Entreetoets van groep 7 en de LVS toets resultaten van alle voorgaande jaren. Naar verwachting zal de 
score in 2019 weer voldoende zijn. 
Kwaliteit van de leerkracht, nakijken, herhaling, borging en vooral de juiste analyse van de resultaten, maken 
dat de resultaten in alle groepen van een goed niveau zijn. De komende jaren zullen we ons met name 
focussen op de basiskwaliteit. We streven naar een goede verhouding tussen basisvakken en 
expressievakken. Dit vraagt wellicht aanpassingen in de manier van werken, die we in 2019 gaan 
verkennen.  Gezien de tussentijdse resultaten én de ambitie van het team, heeft de directie er vertrouwen in 
dat we ook de komende jaren voldoende tot goede resultaten blijven behalen. Ook wordt er actief ingespeeld 
op de “zachte” kant van opbrengsten. Thema’s zijn: groepsdynamiek, veiligheidsbeleving, burgerschaps-
vorming, huiswerk, planning et cetera. Wij spreken daarom over resultaten in de breedste zin van het woord. 
Al deze resultaten worden frequent met het team besproken en geanalyseerd om, indien nodig, ons 
onderwijsaanbod bij te stellen.  
 

 
 

 

Het percentage gewichtenleerlingen op de Jacobus Koelmanschool was in 2018: 2%  
 
Uitstroom voortgezet onderwijs 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

PrO - - - - - 

VMBO-LWOO 1 - - - - 

VMBO-BK - 5 4 5 4 

VMBO-GT 3 5 3 7 3 

VMBO-GT/HAVO 4 2 2 1 3 

HAVO/VWO 9 17 14 15 12 

VWO+/TTO 6 - - - - 

 23 29 23 28 22 

 
  

2014 2015 2016 2017 2018

Gem. score. JK 539,3 537,7 538,6 534,3 536,9

Ondergrens 534,8 534,9 535,1 535,1 534,9
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Johannes Calvijnschool 
 
Algemeen 

Het jaarthema voor het cursusjaar 2018-2019 is ‘Bouwen en Bewaren’. We hebben veel om te bewaren        
(borgen), maar ook om te bouwen. We willen de kinderen goed christelijk onderwijs bieden. Wanneer ben je 
wijs? Als je levenshuis op de Steenrots Christus staat. Dat betekent actief graven in Gods Woord. De Heere 
ondersteunt deze opdracht ook met tal van beloften in Zijn Woord. De tekst in de hal van de Johannes 
Calvijnschool is hierin ook sprekend: “Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden”. 
 
Ontwikkelingen 

- Tijdens de ouder-/informatieavond aan het begin van het nieuwe schooljaar konden de ouders na 
een informele kennismakingsronde met de (nieuwe) leerkrachten in de klassen, meer horen over (de 
praktische uitwerking van) het jaarthema ‘Bouwen en Bewaren’. De schoolbrede zaken voor dit 
cursusjaar werden toegelicht. 

- De ICT-coördinator heeft een basisleerlijn ICT opgesteld en maakt beleid op het aanleren van de 
vaardigheden 21ste eeuw en de inzet van ICT aangaande passend onderwijs. Leerlingen uit groep 7 
en 8 behalen een typediploma en een diploma Veilig Internet. 

- Het programma ‘BOUW! is ingevoerd en wordt preventief en curatief ingezet voor de allerzwakste 
lezers. 

- In het kader van het beschikbaar gestelde budget ten behoeve van werkdrukverlaging hebben we dit 
cursusjaar een mooi Werkdruksverlagingsplan opgesteld. Elke groep heeft tenminste een uur per 
week en enkele groepen met hogere zorgintensiteit hebben een middag of morgen per week ‘extra 
handen’ beschikbaar in de vorm van een onderwijsassistent of lerarenondersteuner. 

- Voor de groepen 5 t/m 8 is de nieuwe Engelse methode ‘Stepping Stones’ ingevoerd. Deze methode 
sluit ook goed aan op het voortgezet onderwijs. 

- Ook werd er een nieuwe methode Natuur en Techniek aangeschaft: ‘Wondering the World’. 
- Met het Leerplein wordt structureel aandacht besteed aan meer- en hoogbegaafdheid.  
- Er is een heel uitgebreid Schoolveiligheidsplan opgesteld en vastgesteld waarin alle wettelijke 

vereisten, protocollen, procedures en verantwoordelijkheden met betrekking tot (sociale) veiligheid 
van onze school duidelijk beschreven staan. Onze (nieuwe) Veiligheidscoördinator zorgt ervoor dat 
dit niet slechts een papieren document is. Hij organiseert en adviseert collega’s praktisch met lessen 
en presentaties. 

- Naast het reguliere lesprogramma zijn er diverse educatieve excursies georganiseerd. 
- In november kregen we een verificatiebezoek van de onderwijsinspectie. Deze beoordeelde onze 

school overall als voldoende (we behouden het basisarrangement) maar gaf op één onderdeel, het 
onderdeel Extra Begeleiding een onvoldoende. We zijn inmiddels gestart met een grondige analyse 
en het opstellen van een plan van aanpak en maken daarbij gebruik van de expertise (begeleiding) 
van Driestar educatief. 
 

Opbrengsten 
Met een score van 536,0 scoorde de Johannes Calvijnschool boven de voor onze school geldende landelijke 
norm. Onze school laat de laatste jaren een stabiele, voldoende score zien. De komende jaren is het een 
uitdaging om dit te continueren, gezien de verwachte resultaten en leerling populatie. Op grond van de 
wettelijke verplichting is het VO-advies naar aanleiding van het behaalde resultaat op de Centrale Eindtoets 
van 27 leerlingen heroverwogen. Acht van die leerlingen hebben uiteindelijk een advies gekregen voor 
plaatsing op een hoger niveau.  
 
De leerlingvolgsysteemtoetsen van de groepen 3 t/m 8 worden schoolbreed beoordeeld, maar met name 
ook op groepsniveau grondig doorgenomen tijdens de groepsbesprekingen, waarnaar groeps- en 
schoolbrede acties worden ondernomen. Het niveau van de Engelse taal stijgt langzaam en gestaag, maar 
haalt nog niet de gemiddelde niveauwaarde van 3,0 of hoger. De resultaten van begrijpend lezen blijven 
wisselend en vormen ook een aandachtspunt. 
 



 

15 

 
 
 

Het percentage gewichtenleerlingen op de Johannes Calvijnschool was in 2018: 6%. 
  
Uitstroom voortgezet onderwijs 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

PrO - - - - - 

VMBO-LWOO 3 5 9 2 4 

VMBO-BK 3 2 1 - 4 

VMBO-GT 10 8 8 6 12 

VMBO-GT/HAVO 11 6 1 7 5 

HAVO/VWO 14 9 17 16 14 

VWO+/TTO - - - -  

 41 30 36 31 39 

 
 

Personeel 
 
Algemeen  
 
Benoeming 

 M.L. (Madeleen) van Dobben-Janse, invalkracht 

 J.A. (Jannie) van der Graaf, leerkracht 

 P.L. (Piet Leen) de Jong, schoonmaker 

 A. (Anne-Co) de Kat, leerkracht 

 A.E.T. (Rianne) Kreuk, leerkrachtondersteuner 

 J.F. (Franciska) Mansaray-Spoormaker, schoonmaker 

 C.H. (Cora) Mourik-Koolmees, schoonmaker 

 M.C. (Martina) van der Putten-van der Ham, schoonmaker 

 A.J. (Arine) Simonse-Rosman, invalkracht 

 J. (Jeannette) de Ruiter-van der Grond, projectformatie 

 J.H. (Annerieke) Valk-Zwoferink, schoonmaker 

 C. (Chris) van der Velden jr., leerkracht 

 D.A. (Daniël) ten Voorde, leerkracht 

 J.M. (Mirjam) van Wijngaarden-van der Wilt, invalkracht 

 R.T. (Rebecca) van Zandwijk, leerkrachtondersteuner 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018

Gem. score. JC 536,1 534,9 535,7 537,2 536

Ondergrens 533,4 533,9 534 534 534,3
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Vertrek 

 Y. (Yvonne) van Dijk-Kooijman, leerkracht 

 M.L. (Madeleen) van Dobben-Janse, leerkracht 

 H. (Henk) van der Giessen, leerkracht 

 M. (Marjan) Hoogendoorn-van der Knijff, invalkracht 

 J.A. (Hans) Hoogesteger, invalkracht 

 M. (Marius) Lier, leerkracht 

 W.J. (Lysanne) Marcelis-van ’t Hof, invalkracht 

 M.E. (Ria) Visser-Schouten, teamleider/leerkracht 

 J. (Jan) Zandee, invalkracht 

 H. (Ria) Zandee-Pleiter, invalkracht 
 
Huwelijk 

 J.F. (Joost) Strijker, teamleider/leerkracht 

 D. (Daan) van der Weerd, leerkracht 
 
Jubileum 12 ½ jaar in dienst VVOGG 

 H.M. (Marlinda) van As-Beukens, leerkracht 
 
Jubileum 25 jaar in dienst VVOGG 

 E. (Els) van der Slik-Kreuk, leerkracht 
 

Jubileum 25 jaar in overheidsdienst 

 W. (Wilma) Kooiman, managementassistent 
 
Jubileum 40 jaar in dienst VVOGG 

 M.E. (Ria) Visser-Schouten, teamleider/leerkracht 

 J.A. (Jopie) van der Velden, leerkracht 
 

Personeelssterkte 
 

   Man Vrouw Fulltime Parttime Tijdelijk Vast 

Stafbureau 1 1 2 - - 2 

Admiraal De Ruyterschool 3 24 7 20 2 25 

Jacobus Koelmanschool 4 17 6 15 6 15 

Johannes Calvijnschool 7 22 12 17 4 25 

Totaal 15 64 27 52 12 67 

 
Klachtenafhandeling 
Er werden geen officiële klachten ingediend bij het bestuur. Derhalve hoefde de op de scholen aanwezige 
klachtenregeling niet te worden gevolgd en was er ook geen contact met de klachtencommissie.  
 
Uitkeringen na ontslag 

Uitkeringskosten als gevolg van eigen risicodragerschap van het bestuur kunnen bij de Stichting BWGS 
worden gedeclareerd. In het boekjaar 2018 hebben geen afrekeningen of inhoudingen op de bekostiging 
betreffende uitkeringen van ex-werknemers plaatsgevonden. 
 
 
Admiraal De Ruyterschool 

 Twee collega’s werden verblijd met de geboorte van een kind. Bij juf J.H.G. (Jennemieke) van Wijk-
Spijkerboer werd een dochter geboren en bij  meester T.R.W. (Ronald) Hogendoorn werd een zoon 
geboren. 

 Het is verheugend te melden dat in dit jaar geen enkel personeelslid afscheid nam, wat de stabiliteit 
van de school ten goede kwam. 

 Juf A.E.T. (Rianne) Kreuk werd benoemd als leerkrachtondersteuner in groep 1 en als groepsonder-
steuner in de onderbouw. 

 Onze teamleider onderbouw, juf J.H.G. (Jennemieke) van Wijk-Spijkerboer, ging met zwanger-
schapsverlof voor een periode van vier maanden. Haar teamleiderschap werd tijdelijk waargenomen 
door juf H.M. (Marlinda) van As-Beukens. 

 Juf H.M. (Marlinda) van As-Beukens mocht haar 12 ½ jarig jubileum bij de VVOGG vieren. 

 Juf R.J. (Rieneke) van der Meer-Visser (invalkracht) werd voor twee dagdelen benoemd in het kader 
van werkdrukverlaging. 
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 De juffen M. (Marleen) Visser en L.H. (Lianne) Meulstee-van Steensel volgden een opleiding tot anti-
pestcoördinator in verband met hun functie als gedragsspecialist. 

 Meester P.B. (Pim) Keereweer rondde met goed gevolg de opleiding ‘Schoolleider basisbekwaam’ 
af.  

 Bij de leerkrachten zijn klassenbezoeken afgelegd door de teamleiders en de directeur. Met alle 
personeelsleden zijn functioneringsgesprekken gevoerd.  

 Door de inzet van invalkrachten en de extra inzet van eigen personeel, slaagden we er in om de 
nodige vervanging telkens weer rond te krijgen. We zijn hen dankbaar voor hun inzet en flexibiliteit. 

 

 
 

 
 
Jacobus Koelmanschool 

 Op de Jacobus Koelmanschool zijn in augustus drie nieuwe leerkrachten gestart: 
- In groep 1/1i juf J.A. (Jannie) van der Graaf 
- In groep 8 meester D.A. (Daniël) ten Voorde 
- In groep 5 meester C. (Chris) van der Velden in combinatie met het verzorgen van de gymlessen 

voor de groepen 1 t/m 8 (in het kader van de werkdrukverlaging). 
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Deze vernieuwing en verjonging brengt dynamiek teweeg. Daarom is het noodzakelijk dat we tijd en energie 
steken in het opnieuw vormen van een team en ook in het functioneren van dat team. 
 

 Op 21 juni kregen juf B. (Brenda) Roodhorst-de Gruijl en haar man hun eerste kindje, een dochter. 

 Op 23 augustus was juf E. (Els) van der Slik-Kreuk 25 jaar in dienst van de VVOGG. 
 
 

 
 

 
 
Johannes Calvijnschool 

 Meester H. (Henk) van der Giessen vertrok naar het speciaal onderwijs (SBO de Wijngaard, 
Barendrecht). Een kleine 20 jaar mocht hij zijn krachten besteden ten dienste van onze school, 
waarvoor we hem hartelijk dankzeggen. Wegens het vertrek van meester Van der Giessen werd de 
tijdelijke benoeming van juf A. (Anne-Co) de Kat verlengd. 

 Meester J.F. (Joost) Strijker trouwde op 6 juli met C.M. (Marinka) van Welie in Puttershoek.  

 Meester D. (Daan) van der Weerd trouwde op 17 oktober met C. (Caroline) Oosterwijk in het mooie 
vestingstadje Woudrichem. We beleefden een mooie dag met een gelukkig bruidspaar. 

 Op 22 november vierden we het 40- jarig jubileum bij de VVOGG van juf J.A. (Jopie) van der Velden. 
We kijken terug op een prachtige dag die gestart werd met een Bijbelverhaal, verteld door de 
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jubilaris. De juf ging de klassen rond en trakteerde. Vervolgd werd met een roofvogelshow op het 
plein, een etentje voor het team, familie en andere genodigden. De dag werd afgesloten met een 
receptie op school. 

 Enkele collega’s werden verblijd met de geboorte van een kind. Juf A. (Anneke) van den Dool-Blaak 
(invalkracht) en haar gezin reisden begin januari naar Nigeria waar zij hun tweede adoptiezoon in de 
armen mochten sluiten. In het gezin van juf M.I. (Marije) de Jager-Snoep werd op 18 januari een 
dochter en zusje geboren. Bij juf C.E. (Corinne) van der Knijff-Huijzer en haar man werd op 23 
januari een zoon geboren. In het gezin van juf G.W. (Gerlinde) Visser-Woudenberg werd op 4 maart 
een dochter en zusje geboren. 

 Er zijn er door diverse collega’s individuele cursussen gevolgd. Meester R.T. (Ruud) Nobel rondde 
zijn opleiding bewegingsonderwijs af, zodat hij nu bevoegd is de gymlessen te verzorgen en onder-
wijsassistent N.G. (Nita) van der Veer-Grootenboer behaalde haar diploma lerarenondersteuner. Juf 
A. (Anne-Co) de Kat rondde haar PABO- opleiding af met een diploma. 

 R.T. (Rebecca) van Zandwijk werd benoemd als lerarenondersteuner in het kader van werkdruk-
verlaging en volgt de PABO via de duale route. 

 Bij de leerkrachten zijn klassenbezoeken afgelegd door de teamleiders en de directeur. Met alle 
personeelsleden zijn functioneringsgesprekken gevoerd.  
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Huisvesting en ICT 
 
Admiraal De Ruyterschool 
Het meer jaren onderhoudsplan (MJOP) is geactualiseerd en de volgende onderhoudswerkzaamheden zijn  
uitgevoerd: het schilderen van de voorzijde van het schoolgebouw en het grondig reinigen van de 
boeiboorden en de dakkapellen. Daarnaast hebben we een lokaal omgebouwd tot zelfstandige werkruimte 
voor leerlingen in de bovenbouw. 
We zijn blij dat we vader Boers op onze school als klusjesman hebben. Hierdoor is het mogelijk de kosten 
voor klein onderhoud en het onderhoud van het schoolplein laag te houden. Tijdens een ‘klusmorgen’ 
hebben we met behulp van meerdere vaders de zandbakken ‘ververst’ met nieuw, schoon speelzand. 
De mogelijkheden voor de aanleg van Wifi zijn onderzocht. Besloten is dit te installeren in 2019.  
 
 
Jacobus Koelmanschool 
Er is een aantal onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. In 2018 stond, conform het MJOP, het voegwerk 
en schilderwerk op de agenda. Daarnaast is de kamer van de teamleider onderbouw gerenoveerd. Deze 
kamer functioneert als multifunctionele ruimte. Met de hulp van een aantal vaders werd het schoolplein 
onderhouden. Daardoor konden ook dit jaar de kosten voor het buitenonderhoud laag gehouden worden. 
In groep 4 werd een digitaal schoolbord (ProWise) geïnstalleerd samen met een nieuwe server. In 2019 
volgen de groepen 5 t/m 8.  
 
 
Johannes Calvijnschool 
Voor onze school is er de komende jaren geen grootschalig buitenonderhoud te verwachten.  
Twee groepen kregen een nieuw digitaal schoolbord (ProWise) en de hele school is voorzien van duurzame 
Ledverlichting. 
 
 

Communicatie en relaties 
 
Algemeen 
Naast het feit dat ouders het bestuur vragen kunnen stellen tijdens de ouderavonden op de scholen en 
tijdens de jaarlijkse ledenvergadering, was er ook het contactmoment voor ouders en andere gemeenteleden 
van de binnen het schoolbestuur participerende kerken. Tijdens dat contactmoment, dat gepland was voor 
28 oktober, is er niemand geweest die het schoolbestuur ergens over wilde spreken. Over de datum van het 
contactmoment in 2019 wordt te zijner tijd via de Kerkbodes mededeling gedaan. 
 
 
Admiraal De Ruyterschool 
Op diverse momenten in het jaar hebben we contact met ouders gehad over de ontwikkeling van hun kind 
via onder andere luistergesprekken, rapportgesprekken, huisbezoeken en we ontmoetten de ouders ook op 
de ouderavond en tijdens de MR-vergaderingen. Tijdens de ouderavond hebben we de ouders geïnformeerd 
én zijn we in gesprek gegaan over het thema ‘respectvol taalgebruik’.   
Via de nieuwsbrieven hielden en houden we ouders regelmatig op de hoogte van het reilen en zeilen op 
onze school. Daarnaast werden de ouders geïnformeerd via de groepsm@ils en onze website die we 
regelmatig actualiseren. 
Ook in het afgelopen jaar mochten we ons verheugen in een enorme betrokkenheid én inzet van ouders. 
Met name het vele werk van de Oudercommissie verdient grote waardering!  
In de week vóór de Kerstvakantie hebben de groepen 3 en 4 Kerstliederen gezongen bij de (oudere) 
bewoners in de ‘Prinsessenhof’. Op deze manier hopen we als christelijke school iets uit te mogen stralen in 
onze (lokale) omgeving.  
 
 
Jacobus Koelmanschool 
We hebben diverse contactmomenten voor ouders georganiseerd, ook om de samenwerking tussen school 
en gezin te verstevigen. Bij de start van het cursusjaar 2018-2019 was een ouderavond belegd met als 
thema: ‘Samen werken aan sociale veiligheid’. Ook vonden de rapportgesprekken, gesprekken welbevinden 
en de MR-vergaderingen plaats. Via de nieuwsbrieven hielden en houden we ouders regelmatig op de 
hoogte van het reilen en zeilen op onze school. Ook nu lieten de ouders een enorme betrokkenheid en 
bereidwilligheid zien door zich vrijwillig in te zetten voor kind en school. Tot slot mochten we ook weer de 
Kerstboodschap brengen bij de bejaarden in zorgcentrum ‘Crimpenersteyn’. Op deze manier hopen we als 
christelijke school iets uit te mogen stralen in onze directe omgeving. 
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Johannes Calvijnschool 
Een drukbezochte projectavond is altijd een belangrijke samenbindende gebeurtenis. Dit jaar was het thema: 
Nederland. Opa’s, oma’s ouders, andere belangstellenden en leerlingen genoten. Ook buurtbewoners 
werden uitgenodigd, evenals tijdens vieringen.  
De website wordt frequent geraadpleegd en vormt een belangrijk informatiekanaal. Kinderen uit de midden- 
en bovenbouw kunnen er zien wat het huiswerk is, ouders lezen er de nieuwsbrief of melden hun kind ziek 
via de site.  
Ook het programma Ouderportaal (onderdeel van het leerlingvolgsysteem ParnasSys) voorziet in een 
behoefte. Ouders kunnen er dagelijks de resultaten van hun kind(eren) inzien. Daarnaast is er frequent 
contact met ouders op allerlei wijze, per telefoon, per e-mail of face tot face. Elke maand wordt de Inform@il 
verstuurd met relevante info van en over onze school. Ouders zijn betrokken bij tal van activiteiten, zoals 
excursies, schoolschoonmaak, brigadieren, overblijven. Hun inzet en hulp wordt zeer gewaardeerd! Aan het 
eind van het cursusjaar ontvangen alle vrijwilligers een vrijwilligersattentie. 
De samenwerking met externen, zoals het CJG, Driestar educatief en het samenwerkingsverband Berséba, 
verloopt goed. Verenigingsbreed is er in samenwerking met de gemeente Krimpen aan den IJssel, S(B)O De 
Wijngaard en Berséba een onderzoek nevenvestiging S(B)O in Krimpen gestart. De SMW’er voldoet in de 
behoefte van ouders en is de spil in het web als het gaat om contacten met de gemeente. Ook is er wekelijks 
een dyslexie specialist van Driestar educatief op school aanwezig en komt de jeugdverpleegkundige 
regelmatig op school. 
 
 
Krimpen aan den IJssel, mei 2019 
 
A.M. (Arie) Casteleijn, directeur Jacobus Koelmanschool 
T.R.W. (Ronald) Hogendoorn, directeur Admiraal De Ruyterschool 
P.C. (Peter) Wiersma, directeur Johannes Calvijnschool 
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Inleiding 
De jaarrekening 2018 van de schoolvereniging laat een tekort zien van € 110.000. In de begroting was reke-
ning gehouden met een tekort van € 82.000 en met extra personeelsinzet. Onder andere langdurig ziekte-
verlof en personeelswisselingen hebben uiteindelijk geresulteerd in extra personeelslasten. Hierdoor is het 
jaar met een tekort van € 110.000 afgesloten. De inkomsten bedragen € 3,9 miljoen en zijn 6% hoger dan 
begroot. Er is namelijk een nieuwe cao voor het personeel afgesloten. De overheid heeft hiervoor de 
benodigde extra gelden ter beschikking gesteld.  
 
De VVOGG heeft een heel gezonde vermogenspositie, waardoor tekorten als deze kunnen worden opge-
vangen vanuit de reserves. De reserves namen in 2018 door het negatieve resultaat af van € 2.045.000 naar 
€ 1.935.000 en vormen nog steeds een goede financiële buffer voor de vereniging. 
 
De geldmiddelen van de VVOGG bedragen eind 2018 € 1.710.000, een daling van € 63.000 ten opzichte 
van vorig jaar.  
 
Het negatieve saldo van € 110.000 is een kleine verbetering van € 11.000 ten opzichte van vorig jaar. Over 
een langere periode is de financiële situatie van de schoolvereniging wel gezond, maar laat deze ook zien 
dat de kosten sneller stijgen dan de inkomsten. Dit komt onder andere door een licht dalende trend van het 
aantal kinderen wat overigens aansluit bij landelijke ontwikkelingen. Mede hierdoor is er sprake van 
stijgende huisvestingslasten afgezet tegen het aantal leerlingen. We hebben in het beleid vastgelegd dat we 
wel onze drie scholen in stand willen houden. Verder hebben alle scholen te maken met stijgende kosten 
van (digitale) onderwijsmiddelen die slechts gedeeltelijk worden bekostigd door de overheid. We zijn 
tevreden dat we ondanks deze omstandigheden toch kunnen focussen op de kwaliteit van het onderwijs.   
 
Voor het jaar 2019 heeft het bestuur een begroting vastgesteld met een negatief exploitatiesaldo van 
€ 49.000. De overheid heeft besloten in 2018 en 2019 extra geld ter beschikking te stellen voor het 
onderwijs. Hierdoor verwachten we in de komende jaren weer kostendekkend te kunnen werken.  
 

 
Analyse van het netto resultaat 
  Realisatie 2018 

 
Begroting 2018 

 
Verschil 

  x € 1.000 
 

x € 1.000 
   

     Baten  

     (B1) Rijksbijdragen                  3.847  
 

                3.611  
 

          236  

(B2) Overige overheidsbijdragen                        4  
 

                     -    
 

              4  

(B3) Overige baten                       93  
 

                   116  
 

           -23  

 

 

     Totaal baten                  3.944  
 

                3.727  
 

          217  

 

 
     

Lasten  
     

(L1) Personele lasten                  3.349  
 

                3.119  
 

          230  

(L2) Afschrijvingen                       91  
 

                     94  
 

             -3  

(L3) Huisvestingslasten                     270  
 

                   279  
 

             -9  

(L4) Overige instellingslasten                     347  
 

                   329  
 

            18  

 

 
     

Totaal lasten                  4.056  
 

                3.820  
 

          236  

 

 
     

Saldo baten en lasten                    -112  
 

                    -93  
 

           -19  

 

 
     

(R1) Saldo fin. baten en lasten                        3  
 

                     11  
 

             -8  

 

   
 

  
 

  

Nettoresultaat                    -110  
 

                    -82  
 

           -27  

 

 
5. Jaarverslag 2018 – Financiën  
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Voorgaande tabel geeft een weergave van de geconsolideerde staat van baten en lasten van de gehele or-
ganisatie. Het resultaat van € 109.543 negatief is als volgt opgebouwd: 
 

  
Realisatie 2018 

 
Begroting 2018 

 
Verschil 

Jacobus Koelmanschool 
 

             -36.318  
 

             -27.240  
 

       -9.078  

Johannes Calvijnschool 
 

             -11.345  
 

             -37.692  
 

      26.347  

Admiraal De Ruyterschool 
 

             -44.823  
 

             -26.216  
 

     -18.607  

Bovenschools 
 

               -8.989  
 

                   481  
 

       -9.470  

Vereniging 
 

             -12.883  
 

               -4.115  
 

       -8.768  

Schoolfonds 
 

                4.815  
 

              12.595  
 

       -7.780  

Totaal 
 

            -109.543  

 

             -82.187  

 

     -27.356  

 
De baten en lasten van de vereniging en schoolfonds zijn ondergebracht onder de overige baten en de ove-
rige instellingslasten. De vereniging komt met name negatiever uit doordat de baten (contributies/collecten) 
lager, de lasten hoger en de rentebaten lager uitkwamen dan begroot. Voor laatstgenoemde is in de 
komende begroting met een lagere opbrengstverwachting rekening gehouden. Voor het schoolfonds was 
rekening gehouden met te hoge baten. Het verschil in de realisatie ten opzichte van de begroting is echter 
lager doordat het schoolfonds in de realisatie positief uitkomt.  
 
In 2018 zijn twee ontwikkelingen te noemen die niet in de begroting waren opgenomen. De eerste betreft 
indexaties op de rijksbijdragen in verband met gestegen pensioenpremies en de nieuwe cao. Hierdoor zijn 
de rijksbijdragen € 187.000 hoger dan de begroting. Hier staan hogere loonkosten tegenover. 
 
De tweede onverwachte ontwikkeling is het vervroegd vrijkomen van middelen voor werkdrukvermindering. 
In 2018 is hiervoor circa € 45.500 ontvangen. Deze middelen zijn ingezet ten behoeve van de werkdruk-
verlaging, wat uiteindelijk ook zorgt voor hogere loonkosten. 
 
Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen per cate-
gorie ten opzichte van de begroting. 
 
(B1) – De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa € 236.000. Voor € 232.500 wordt dit ver-
klaard door de eerder genoemde ontwikkelingen. Het overige deel is veroorzaakt door een ontvangen 
indexering voor passend onderwijs waardoor deze ontvangsten € 2.500 hoger uitkomen dan begroot en zijn 
de toegekende zorgarrangementen € 3.000 lager geweest dan waar rekening mee was gehouden. Het 
restant verschil is een indexering op de schippersbekostiging die de Admiraal De Ruyterschool ontvangt.  
 
(B2) – Hier zijn niet begrote gelden van de gemeente gerealiseerd. Dit betreft een PGB van een zorgleerling.  
 
(B3) – Binnen de overige baten is een negatief verschil van € 23.000 zichtbaar. In de begroting was rekening 
gehouden met overige baten personeel van € 30.750 in verband met een verwachte uitkering voor een 
personeelslid. Deze is in de realisatie verantwoord onder de personeelskosten. 
 
De inkomsten van de schoolfondsen zijn € 10.000 hoger dan begroot. Het overige verschil bestaat uit 
diverse kleinere posten.  
 
(L1) – De personele lasten komen op totaalniveau € 230.000 hoger uit dan begroot. Voor € 173.000 is dit het 
gevolg van de nieuwe cao en gestegen pensioenpremies. Daarnaast is er meer personeel ingezet (€ 73.000) 
waar deels extra inkomsten (voor werkdrukvermindering) tegenover staan. Ook is hierin begrepen de extra 
lasten in verband met een loonsanctie en een ontslagtraject. Doordat vervanging bij ziekte vooral intern is 
ingevuld is hierop een besparing gerealiseerd (de ontvangen uitkeringen zijn hoger dan de gemaakte kos-
ten).  
Ook hier moet rekening gehouden worden met de eerder genoemde verschuiving van € 30.750. De uitkering 
die was begroot onder de overige baten is in de realisatie verantwoord onder de personeelslasten.  
 
Het verschil op de overige personele lasten van € 18.000 kan worden toegeschreven aan hogere lasten van 
€ 6.000 voor bedrijfsgezondheidszorg in verband met langdurig ziek personeel. De kosten voor scholing/ 
schoolontwikkeling laten een overschrijding van € 20.000 zien. Daarnaast zijn er nog kleinere overschrij-
dingen zichtbaar binnen de wervingskosten (€ 1.000) en de representatiekosten (€ 5.000). Binnen de inhuur 
personeel is een besparing van € 4.000 en in de overige personele lasten is een besparing van € 10.000 
zichtbaar die zorgt voor een demping van bovenstaande overschrijdingen.  
 
(L2) – De afschrijvingen komen € 3.000 voordeliger uit dan begroot. Dit is met name veroorzaakt doordat er 
wat minder is geïnvesteerd dan was begroot en een aantal investeringen die eerder in het jaar waren 
begroot.  
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(L3) – De huisvestingslasten laten een besparing zien van € 9.000. Door de herziening van de 
onderhoudsplannen bleek een lagere dotatie van € 5.000 mogelijk te zijn. Daarnaast vielen de energiekosten 
lager uit.   
 
(L4) – De overige instellingslasten, waaronder lasten voor leermiddelen, laten, inclusief de lasten van de 
vereniging en de fondsen, een overschrijding zien van € 18.000. Naast een aantal onderlinge verschuivingen 
is dit voornamelijk het gevolg van hogere uitgaven van de schoolfondsen (€ 18.500). Hier staan extra 
inkomsten tegenover. 
 
(R1) – De rentebaten komen lager uit dan de begroting vanwege de aanhoudende lage rente. In de komen-
de begroting is met een veel lagere waarde rekening gehouden.  
 
 

Financiële positie 
Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren. 
 
 

ACTIVA 
 

Ultimo 2018 

 

Ultimo 2017 

 

Ultimo 2016 

  

x € 1.000 

 

x € 1.000 

 

x € 1.000 

       Materiële vaste activa 
 

             667  

 

             655  

 

             647  

       Totaal vaste activa 
 

             667  

 

             655  

 

             647  

       
Vorderingen 

 

             200  

 

             212  

 

             201  

Liquide middelen 
 

          1.711  

 

          1.773  

 

          1.851  

       Totaal vlottende activa 
 

          1.911  

 

          1.985  

 

          2.052  

       Totaal activa 
 

          2.578  

 

          2.640  

 

          2.698  

       

       PASSIVA 
 

Ultimo 2018 

 

Ultimo 2017 

 

Ultimo 2016 

  

x € 1.000 

 

x € 1.000 

 

x € 1.000 

       Algemene reserve 
 

          1.551  

 

          1.652  

 

          1.777  

Bestemmingsreserves publiek 
 

               -    

 

               -    

 

               -    

Bestemmingsreserves privaat 
 

             343  

 

             355  

 

             359  

Bestemmingsfonds publiek 
 

               -    

 

               -    

 

               -    

Bestemmingsfonds privaat 
 

              42  

 

              37  

 

              32  

       Eigen vermogen 
 

          1.935  

 

          2.045  

 

          2.167  

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen 
 

             329  

 

             300  

 

             236  

Kortlopende schulden 
 

             313  

 

             295  

 

             295  

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva 
 

          2.578  

 

          2.640  

 

          2.698  

 
Als gevolg van een relatief hoge investering is de materiële vaste activa met € 12.000 gestegen. De 
investeringen komen later in deze paragraaf verder aan bod. 
 
De reserves zijn met circa € 110.000 gedaald wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. Binnen 
de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke (school) en private (vereniging) reserves.  
 
De voorzieningen zijn met € 29.000 gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is € 67.500 gedoteerd en 
circa € 38.000 onttrokken. Als belangrijkste onttrekkingen zijn te noemen schilderwerk, voegwerk en het 
vervangen van entreedeuren.  
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Financiële kengetallen 
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële 
gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2016, 2017 en 2018, wordt 
tevens de algemene adviesnorm weergegeven. 
 

Kengetal Norm 2018 2017 2016 

Liquiditeit 2,00 6,11 6,72 6,95 

Solvabiliteit 0,50 0,75 0,77 0,80 

Rentabiliteit n.v.t. -2,78% -3,26% -2,39% 

Huisvestingsratio max.10% 6,82% 7,26% 7,79% 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15,00% 32,98% 38,01% 43,11% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15,00% 26,95% 31,61% 36,70% 

Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen max.60% 60,30% 65,15% 68,16% 

Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen max.60% 55,28% 59,80% 62,90% 

 
De liquiditeit en de solvabiliteit blijven over de afgelopen jaren ruim voldoen aan de gestelde adviesnormen. 
De school kan dus zowel op de korte als de lange termijn aan de verplichtingen voldoen. 
 
De rentabiliteit is al jaren negatief. De rentabiliteit is idealiter nul. Een negatieve rentabiliteit hoeft geen 
probleem te zijn als de buffers daar hoog genoeg voor zijn. Het is wel zaak om de verhouding tussen deze 
twee variabelen goed te monitoren. 
 
De huisvestingsratio laat zien of er niet teveel publiek geld weglekt aan huisvesting. Dit is niet het geval 
aangezien de maximale norm van 10% niet wordt overschreden. Onderdeel van deze ratio is ook de dotatie 
aan het groot onderhoud. 
 
Het minimale weerstandsvermogen wordt gebruikt om vermogen beschikbaar te houden voor het opvangen 
van financiële calamiteiten. De standaard adviesnorm bedraagt 15%. Dit kengetal bevindt zich zowel op 
bestuursniveau als op schoolniveau ruim boven de norm. Gezien de gestage daling die zichtbaar is, is de 
genoemde verhouding bij de rentabiliteit ook hier van toepassing.  
 
De kapitalisatiefactor komt in beeld zodra de onderwijsresultaten minder zijn. Het kengetal geeft de rijkdom 
van het schoolbestuur aan. Er geldt een maximale norm van 60%. Inclusief private middelen wordt deze 
norm nog net overschreden. De overheid heeft echter geen zeggenschap over private middelen. 
 

Investerings- en financieringsbeleid 
In 2018 is er voor € 104.999 geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is een bedrag van € 110.080. Er 
is in 2018 een bedrag van € 91.000 euro afgeschreven waardoor de boekwaarde van de activa is gestegen. 
 
De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 

   Gebouwen (verbouwing) € 8.000  

ICT € 34.000  

Inventaris en apparatuur € 34.000  

Leermiddelen € 29.000  

Totaal € 105.000  

 
De investering binnen gebouwen heeft te maken met een verbouwing van het lokaal van de instroomgroep 
op de Johannes Calvijnschool. De investeringen ICT hebben vooral betrekking op de aanschaf digiborden 
en een nieuwe server. Binnen het inventaris zijn investeringen zichtbaar in de inrichting van de directiekamer 
en de kamer van de intern begeleider (Jacobus Koelmanschool) is de gehele verlichting vervangen door 
Ledverlichting (Johannes Calvijnschool) en zijn er kleutersets aangeschaft (Admiraal De Ruyterschool).  
 
De leermiddelen bestaan vooral uit de aanschaf van de methode ‘Wondering the World’, een methode 
Natuur & techniek, de leesmethode ‘Grip op lezen’ en een methode Engels.   
 

Treasury verslag 
In 2018 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn geen 
wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. Zowel de publieke als de private middelen zijn niet 
ondergebracht in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden overgemaakt naar een 
spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. 
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Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur gelet 
op de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’ 
en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze tegoeden. Om dit te 
waarborgen is door het bestuur een treasury statuut opgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd inzake de 
wijze waarop wordt omgegaan met de regeling. Daarnaast is in dit statuut opgenomen wie welke verant-
woordelijkheden op dit terrein heeft. Op hoofdlijnen staat in het treasury statuut beschreven dat het beleid 
ten aanzien van beleggingen, leningen en derivaten met betrekking tot de publieke middelen zeer behou-
dend is. De hoofdsom dient ten alle tijden gegarandeerd te zijn. 

 
Ten slotte 
Als bestuur zijn we dankbaar dat we ook in 2018 weer in staat geweest zijn om onderwijs te verzorgen. De 
overheid onderkent nog steeds het belang van primair onderwijs in een situatie die zo dicht mogelijk aansluit 
bij de thuissituatie. Hierdoor is het mogelijk om onderwijs vanuit een Bijbelse visie te geven. Zelfs stelt de 
overheid extra gelden ter beschikking om de kwaliteit van het onderwijs nog verder te verbeteren door ook 
de hoge werkdruk aan te pakken. Dit geeft ook voor de toekomst een gezonde financiële basis.  
 
Dagelijks worden we hierin door gezegend door God Die ons deze overheid geeft en daarnaast ook zorgt 
voor gebouwen, ons personeel en hierin de middelen geeft om onze kinderen onderwijs te geven. Laten we, 
ondanks de zorgen die er eveneens zijn, zien dat God ons hierin bijzonder heeft gezegend. 
 
Ook directies, leerkrachten, ondersteunend personeel en veel vrijwilligers zijn zeer nauw betrokken bij de 
scholen en zorgen hierdoor dat we met de ontvangen (geld)middelen hele mooie en gezellige scholen 
hebben waar kinderen (en hun ouders) zich thuis voelen. Wij willen hen bedanken dat zij zich hiervoor 
steeds weer willen inzetten!  
 
 
Krimpen aan den IJssel, mei 2019 
 
Namens het Collectief Bestuur, 
M.L. (Martin) Riemens, UO-lid met aandachtsgebied financiën 
P.N.T. (Thomas) Boeren, penningmeester 
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Scholen 
 
Admiraal De Ruyterschool 
Onderstaand treft u de ontwikkeling c.q. prognose aan van de leerlingaantallen: 
 
Teldatum 01-10-2017 01-10-2018 01-10-2019 01-10-2020 01-10-2021 01-10-2022 

 226 221 219 219 214 208 
 
Op 1 oktober 2018 telde onze school 221 leerlingen. Er wordt nu nog met tien groepen gewerkt. Gezien de 
daling van het aantal leerlingen, verwachten we dat we met ingang van het cursusjaar 2020-2021 met negen 
groepen zullen werken. 
 
Naast borging van reeds ingezette maatregelen, willen we ons het volgende (cursus)jaar met name richten 
op de volgende speerpunten: 

 Onderzoek naar nieuwe ICT-mogelijkheden en aanschaf van nieuwe hardware, passend bij onze 
visie; 

 Vervolg traject ‘zelfstandigheid en verantwoordelijkheid’ en borging daarvan; 

 Schoolpositionering en PR (door o.a. promotiefilmpje en nieuwsberichten in de pers);  

 Borging van beleid ten aanzien van positieve groepsvorming; 

 Invoering van de methode ‘Wonderlijk gemaakt’ voor seksuele vorming (vanuit een christelijke le-

vensvisie); 

 Oriëntatie op een nieuwe methode voor begrijpend lezen; 

 Bezinning op passend onderwijs en het nieuwe schoolondersteuningsprofiel; 

 Oriëntatie op een nieuwe methode voor Engels (in de bovenbouw); 

 Ontwerpen van ons nieuwe schoolplan en formuleren van beleidsdoelen; 

 Implementatie van een Ouderportaal (voor het online bekijken van de resultaten door ouders) en 
oriëntatie op twee rapporten per jaar (i.p.v. drie); 

 Oriëntatie op een (vereniging brede) klusklas; 

 Het onderzoeken van het realiseren van een nevenvestiging van S(B)O ‘De Wijngaard’ in Krimpen 
aan den IJssel; 

 Invoering van de voorbereidende leesmethode ‘BOUW!’ in de onderbouw. 

 
 

Jacobus Koelmanschool 
Onderstaand treft u de ontwikkeling c.q. prognose aan van de leerlingaantallen: 
 
Teldatum 01-10-2017 01-10-2018 01-10-2019 01-10-2020 01-10-2021 01-10-2022 

 182 183 185 188 191 194 
 
Op 1 oktober 2018 telde onze school 183 leerlingen. De komende jaren verwachten we stabilisatie/lichte 
groei van het leerlingaantal. Hierdoor is het voor ons mogelijk om met acht groepen te blijven werken.  
 
Naast borging van reeds ingezette maatregelen, willen we ons het volgende (school)jaar met name richten 
op de volgende speerpunten: 

 Implementatie van nieuwe methode Biologie; 

 Evalueren en bijstellen van het schoolondersteuningsprofiel in het kader van passend onderwijs met 
als resultaat een document waar onze ambities in verwoord zijn met betrekking tot de zorg; 

 Inwerken van nieuwe collega’s en de juiste mensen op de juiste plek krijgen;  

 Opstellen van het schoolplan 2019-2023; 

 Investeren in ICT zoals aanleg van glasvezel, Wifi en ProWise borden; 

 Onderzoek naar en besluitvorming over de realisatie van een nevenvestiging S(B)O in Krimpen om 
thuis-nabij-onderwijs te realiseren.  

  

 
6. Toekomstperspectieven en continuïteit 
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Johannes Calvijnschool 
Onderstaand treft u de ontwikkeling c.q. prognose aan van de leerlingaantallen: 
 
Teldatum 01-10-2017 01-10-2018 01-10-2019 01-10-2020 01-10-2021 01-10-2022 

 295 288 287 285 277 277 
 
Op 1 oktober 2018 telde onze school 288 leerlingen en wordt er gewerkt met twaalf groepen. We verwach-
ten de komende jaren een daling van het leerlingaantal. In de nabije toekomst zal er waarschijnlijk met 11 
groepen gewerkt moeten worden. 
 
Naast het ‘bewaren’ van reeds ingezette maatregelen, willen we het volgende (cursus)jaar met name 
‘bouwen’ aan het volgende: 

 Vergroten expertise/didactische vaardigheden van de leerkrachten om (nog) beter in te kunnen 
spelen op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen 

 Oriëntatie op nieuwe ICT-mogelijkheden (Snappet, Gynzy e.d) en aanschaf van nieuwe hardware, 
passend bij onze visie en de wens van meer inclusief onderwijs. 

 Verhogen van de effectiviteit van onze leerlingzorg / Interne Begeleiding met als doel minder 
leerlingen met uitval en meer rendement uit de geboden ondersteuning. 

 Invoering van het nieuwe schoolondersteuningsprofiel (SOP) en blijvende bezinning op passend 
onderwijs; 

 De identiteit niet alleen zichtbaar, maar ook meer merkbaar te maken in gedrag; 

 Starten met ons schoolplan 2019-2023 en de uitvoering van geformuleerde beleidsdoelen. 
 
 

Financiën 
 
Toekomstige externe ontwikkelingen 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2019-2023 is rekening gehouden met externe ontwikkelingen. 
Hierbij kan gedacht worden aan gevolgen van de Miljoenennota 2019, ontwikkelingen in de cao en de mid-
delen voor werkdrukvermindering. Zie voor meer informatie bijlage D met daarin de verantwoording bij de 
begroting 2019. 
 
Toekomstige interne ontwikkelingen 
 

Teldatum per 1 oktober 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       Onderbouw totaal 331 343 352 335 328 321 

Bovenbouw totaal 372 349 339 357 354 358 

Totaal 703 692 691 692 682 679 
 

 
 
Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en komende jaren 
zien. De komende jaren is rekening gehouden met een daling naar circa 680 leerlingen.  
 

Functiecategorie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Directie 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Leerkracht 36,50 35,29 34,86 34,36 33,42 33,07 

O.O.P. 5,63 6,17 5,83 5,55 5,55 5,42 

Schoonmaak 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Vervanging eigen risico 0,76 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Totaal 46,89 47,46 46,69 45,91 44,97 44,49 
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Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over de komende jaren. Er zijn op dit moment 30 
groepen. Gezien de oplopende tekorten is het onvermijdelijk om de komende jaren met een lagere formatie 
te gaan werken. Hier is in de begroting rekening mee gehouden. Een vertekening in het totaal geeft de inzet 
voor schoonmaak. Tot en met 2018 is er gebruik gemaakt van externe schoonmakers. Vanaf 2019 van 
schoonmakers in eigen beheer die op de loonlijst staan.  
 

Staat van baten en lasten – begroting 
 
  Realisatie 

 
Begroting 

 
Begroting 

 
Begroting 

  2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
  x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

  

       Baten 
        (B1) Rijksbijdragen 
 

            3.847  
 

            3.809  
 

                3.810  
 

            3.835  

(B2) Overige overheidsbijdragen 
 

                   4  
 

                 -    
 

                     -    
 

                 -    

(B3) Overige baten 
 

                 93  
 

                 78  
 

                     74  
 

                 74  

         Totaal baten 
 

            3.944  
 

            3.887  
 

                3.884  
 

            3.909  

  
       

Lasten 
 

       
(L1) Personele lasten 

 

            3.349  
 

            3.335  
 

                3.317  
 

            3.303  

(L2) Afschrijvingen 
 

                 91  
 

                 98  
 

                   102  
 

               112  

(L3) Huisvestingslasten 
 

               270  
 

               178  
 

                   178  
 

               181  

(L4) Overige instellingslasten 
 

               347  
 

               328  
 

                   328  
 

               327  

  
       

Totaal lasten 
 

            4.056  
 

            3.940  
 

                3.926  
 

            3.924  

  
       

Saldo baten en lasten 
 

              -112  
 

                -53  
 

                    -42  
 

                -14  

  
       

(R1) Saldo fin. baten en lasten 
 

                   3  
 

                   4  
 

                      4  
 

                   4  

  

  
 

  
 

  
 

  

Nettoresultaat 
 

              -110  
 

                -49  
 

                    -38  
 

                -10  

 
Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende drie jaar. Er is geen sprake van majeure 
investeringen de komende jaren. 
Het overzicht laat de komende jaren aflopend negatieve resultaten zien. Voor 2022 en 2023 wordt een 
resultaat rond de nullijn verwacht. Dat is ook de lijn die voor de komende jaren gehanteerd zal worden. Wel 
zal er van jaar tot jaar nader bepaald worden of de omvang van de huidig gepresenteerde resultaten 
acceptabel en gewenst is. Afhankelijk van die uitkomst zal elke begrotingsronde bekeken worden wat de 
mogelijkheden zijn binnen de kaders van onder andere de kengetallen. 
 
Ook is in de begroting nog geen rekening gehouden met mogelijk extra middelen voor werkdrukvermindering 
met ingang van het schooljaar 2021-2022. Wanneer deze middelen worden ontvangen zal dit ook moeten 
worden ingezet en dus tot kosten leiden. Inmiddels is bekend geworden dat er vanaf schooljaar 2019-2020 
een hoger bedrag aan werkdrukgelden beschikbaar komt. Dit betreft een verhoging van € 65 per leerling.  
 

Balans – begroting 
 

ACTIVA 
 

Ultimo 2018 
 

Ultimo 2019 
 

Ultimo 2020 
 

Ultimo 2021 

  

x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

x € 1.000 

         Materiële vaste activa 
 

             667  
 

             694  
 

             724  
 

             706  

         Totaal vaste activa 
 

             667  
 

             694  
 

             724  
 

             706  

         Vorderingen 
 

             200  
 

               214    
 

               214    
 

               214    

Effecten 
 

               -    
 

             -  
 

             -  
 

             -  

Liquide middelen 
 

          1.711  
 

          1.523  
 

          1.431  
 

          1.492  

         Totaal vlottende activa 
 

          1.911  
 

          1.737  
 

          1.645  
 

          1.706  
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         Totaal activa 
 

          2.578  
 

          2.432  
 

          2.369  
 

          2.411  

         

         PASSIVA 
 

Ultimo 2018 
 

Ultimo 2019 
 

Ultimo 2020 
 

Ultimo 2021 

  

x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

x € 1.000 

         Algemene reserve 
 

          1.551  
 

          1.512  
 

          1.481  
 

          1.479  

Best. reserve publiek 
 

               -    
 

               -    
 

               -    
 

               -    

Best. reserve privaat 
 

             343  
 

             380  
 

             372  
 

             365  

Best. fonds publiek 
 

               -    
 

               -    
 

               -    
 

               -    

Best. fonds privaat 
 

              42  
 

               -    
 

               -    
 

               -    

         Eigen vermogen 
 

          1.935  
 

          1.892  
 

          1.854  
 

          1.843  

  
       

Voorzieningen 
 

             329  
 

             215  
 

             191  
 

             243  

Kortlopende schulden 
 

             313  
 

             325  
 

             325  
 

             325  

  
       

Totaal passiva 
 

          2.578  
 

          2.432  
 

          2.369  
 

          2.411  

 
Bovenstaande tabel toont de balans over 2018 en de jaren hierop volgend. De balans van 2018 is geba-
seerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2019 zijn echter berekend op basis van een voorlopige 
inschatting van 2018 per het najaar 2018. Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen ontstaan, de langere 
termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 
 
Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa de komende jaren toe zal nemen. Na 2019 
is er gebruik gemaakt van stelposten om de kengetallen niet teveel te vertekenen.  
 
Door de begrote resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen. De voorziening groot 
onderhoud laat een wisselend verloop zien door de geplande onttrekkingen de komende jaren.  
 

Interne risicobeheersings- en controlesystemen 
Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken, hanteert de school een planning en controle cyclus waarbij 
de directie samen met een externe adviseur van de VGS de ontwikkeling van de financiële prestaties 
monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur. De basis voor de verant-
woording wordt naast de realisatie gevormd door de meerjarenbegroting die voorafgaand aan elk jaar door 
de directie wordt opgesteld en ter fiattering wordt voorgelegd aan het TO. In deze meerjarenbegroting 
worden zo veel als mogelijk financiële risico’s onderkend en wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn. 
 
Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de proces-
sen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraagbaarheid en betrouwbaarheid van 
informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve dienstverlener, VGS Administratie, is 
daarnaast een Service Level Agreement (SLA) van toepassing.  
 

Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er sprake is van risico’s. Eén van 
de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke instabiliteit op verschillende fronten. Sector breed is sprake 
van een tekort op de materiële bekostiging. Er zijn nog geen ontwikkelingen die wijzen op een correctie 
hiervoor. Dit gaat ten koste van personele inzet. Verder is er nog onzekerheid over de middelen voor 
werkdrukvermindering vanaf schooljaar 2021-2022. 
 
Een ander risico is het lerarentekort. Onze scholen krijgen tot nu toe de formatie rond en hebben de 
komende jaren te maken met een formatieve afbouw. Mogelijk risico is echter wel dat het moeilijker wordt 
om vervanging  te realiseren. Risico is dat dan relatief duur extern personeel ingezet moet worden om gaten 
op te vullen. Het bestuur is hiervan op de hoogte en probeert deze ontwikkeling waar mogelijk voor te 
blijven. 
 
Een meer school specifiek risico is de instroom van het aantal leerlingen de komende jaren. De instroom kan 
fluctueren wat leidt tot wisselingen in de bekostiging.  
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Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van personeelsleden, 
langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het uiterste geval ontslag. Als deze zaken zich 
voordoen kan er sprake zijn van financiële gevolgen.  
 
Ook als het gaat om groot onderhoud bestaat er een risico op onverwachte lasten. Voor de genoemde 
risico’s met een financieel gevolg wordt er een risicobuffer aangehouden, al zal de eerste stap altijd zijn om 
te beoordelen of een risico binnen de begroting opgevangen kan worden. 
 
Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet-financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken valt aan risico’s 
rondom de onderwijskwaliteit, het imago van de school en de naleving van de code ‘Goed Bestuur’. Zie voor 
dit laatste punt het verslag van het TO. 
 

Beheersing van de risico’s 
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in haar 
financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende eigen 
vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is gebruik 
gemaakt van een risicoprofiel van 15%.  
 
Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt in elk geval getracht om risico’s tijdig te onderkennen, 
om indien nodig acties te ondernemen om de impact van het risico te verkleinen. De meerjarenbegroting is 
hiervoor een belangrijke tool. Het effect van een dalend leerlingaantal of een uit de pas lopend 
kostenpatroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting aanpassingen doorgerekend worden.  
 
De hiervoor beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen jaar toereikend geweest. 
Er zijn geen belangrijke risico’s opgetreden die de continuïteit van de organisatie in gevaar gebracht hebben. 
Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren.  
 
 
  



 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Verantwoording besteding middelen prestatiebox 
B. Verantwoording besteding middelen passend onderwijs 
C. Verantwoording middelen werkdrukvermindering 
D. Verantwoording bij begroting 2019 
E. Controleverklaring accountant 
F. Verslag kascontrolecommissie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
BIJLAGEN 

 



 

33 

    
 
 
 
 
 
Van de rijksoverheid werd een impulssubsidie ontvangen. Deze heeft als doel de opbrengsten van het pri-
mair onderwijs over de hele linie te verhogen en is gericht op opbrengstgericht werken en professio-
nalisering. 
 
 

Admiraal De Ruyterschool 
De volgende zaken werden vanuit de prestatiebox bekostigd: 

 Cursus anti-pestcoördinator door twee gedragsspecialisten; 

 Cursus ‘Schoolleider basisbekwaam’ door de teamleider bovenbouw; 

 Begeleiding (door Driestar educatief) bij de invoering van de leesmethode ‘Lijn 3’; 

 Invoering van de voorbereidende leesmethode ‘BOUW!’; 

 Begeleiding (door Driestar educatief) bij het traject ‘zelfstandigheid en verantwoordelijkheid’; 

 Cursus teamcoaching door de directeur; 

 Begeleiding (door Driestar educatief) bij de invoering van de methode ‘Wonderlijk gemaakt’ (seksu-
ele vorming); 

 Aanschaf van materialen voor de plusklas (‘pittige plustorens’). 
 
 

Jacobus Koelmanschool 
De volgende zaken werden vanuit de prestatiebox bekostigd: 

 Opleiding middenmanagement voor twee teamleden; 

 Cursussen teamleden via e-Learning; 

 Opleiding tot intern begeleider; 

 Opleiding tot gedragsspecialist;  

 Opleiding Engels Cambridge voor twee teamleden; 

 Aanschaf van materialen en software voor meer- en hoogbegaafde leerlingen; 

 Ontwikkeling beleid meer- en hoogbegaafdheid voor de plusklas. 
 
 

Johannes Calvijnschool 
De volgende zaken werden vanuit de prestatiebox bekostigd: 

 Opleiding vakleerkracht bewegingsonderwijs voor twee teamleden; 

 Opleiding ‘Lerarenondersteuner’ door onderwijsassistent; 

 Cursussen teamleden; 

 Invoering van de voorbereidende leesmethode ‘BOUW!’; 

 Aanschaf van materialen voor de plusklas (‘pittige plustorens’); 

 Aanschaf nieuwe Cito 3.0 toetsen. 
 
 
 
 

  

 
A. Verantwoording besteding middelen prestatiebox 
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De middelen vanuit ons samenwerkingsverband Berséba zijn niet toereikend om alle extra ondersteuning te 
bekostigen. Vanuit de lumpsum wordt daarom een substantieel bedrag toegevoegd.  
 
Admiraal De Ruyterschool  
De volgende zaken zijn bekostigd: 

 Interne begeleiding; 

 Cursus anti-pestcoördinator door twee teamleden; 

 Consultaties orthopedagoog; 

 RT en onderwijsassistentie/groepsondersteuning; 

 Weerbaarheidstraining in een tweetal groepen door een extern deskundige; 

 Psychologische onderzoeken; 

 Meerkosten SMW; 

 Kosten personeelsinzet Leerplein (plusklas); 

 Aanschaf van leerling ondersteunende hulpmiddelen (voor o.a. leerlingen met dyslexie). 
 
Jacobus Koelmanschool 
De volgende zaken zijn bekostigd: 

 Interne begeleiding; 

 Onderwijsassistentie; 

 Consultaties orthopedagoog; 

 Psychologische onderzoeken; 

 Ontwikkeling plusklas Leerplein (materiaal zoals plustorens); 

 Meerkosten SMW; 

 Programma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen (Acadin); 

 Training gericht op ondersteuning aan leerlingen door een externe; 

 Training gericht op groepsdynamiek door GROL-weerbaarheidstraining.  
 
Johannes Calvijnschool 
De volgende zaken zijn bekostigd: 

 Interne begeleiding / RT; 

 Onderwijsassistentie; 

 Psychologische onderzoeken; 

 Consultaties orthopedagoog; 

 Meerkosten SMW; 

 Materiële kosten (o.a. hulpmiddelen voor dyslectische leerlingen); 

 Kosten plusklas Leerplein. 
  

 
B. Verantwoording besteding middelen passend onderwijs 
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Begin 2018 heeft minister Slob bekend gemaakt dat de middelen voor het verminderen van de werkdruk 
eerder beschikbaar komen. Hierdoor hebben we de mogelijkheid gekregen om te investeren in het vermin-
deren van de werkdruk. Naar aanleiding van dit besluit is er overleg geweest met het team hoe de middelen 
het best besteed kunnen worden. De verantwoording over de werkdrukmiddelen is bedoeld als weerslag van 
de interne discussie en besluitvorming over het tegengaan van de werkdruk. 

 
 
Admiraal De Ruyterschool  
Geconcludeerd is dat de meeste werkdruk wordt ervaren door groepsgrootte en/of de complexiteit van 
onderwijsbehoeften van een groep. Daarom is besloten om twee leerkrachten (juf Van der Meer-Visser en 
juf Veenema-Vruggink) in totaal drie morgens (Wtf 0,35)  extra in te zetten in twee bovenbouwgroepen als 
extra ondersteuning. Daarnaast is er een onderwijsassistent ingezet voor enkele uren (Wtf 0,1) in de 
kleutergroepen ter ondersteuning van de leerkracht. Bij de besluitvorming zijn het gehele team en de MR 
betrokken geweest.  
Onderstaand overzicht geeft een weergave van de financiële onderbouwing. 
 

Ontvangen subsidie:    € 14.648 
 

Loonkosten OP:   € 13.463 
Loonkosten OOP:   €   1.489 

 
Resultaat:    -/- €    304  

 
De loonkosten hebben betrekking op de extra inzet van leerkrachten en onderwijsassistentie vanaf augustus 
2018. Ook zijn er niet-financiële maatregelen genomen om werkdruk te verminderen. Hieronder noemen we 
u er enkele: 

- In plaats van bezoeken afleggen bij de ouders thuis (in de onderbouw), is ervoor gekozen om met 
ouders 20-minuten gesprekken te voeren op school; 

- Eerlijke spreiding van studiedagen op niet-werkdagen (van parttimers);  
- Het aantal leerlingen in de klas verrekenen we met de taakuren ter compensatie; 
- Het voeren van groepsbesprekingen onder schooltijd (indien mogelijk); 
- Betere spreiding van studiedagen en andere schoolactiviteiten en -avonden over een schooljaar. 

 
 

Jacobus Koelmanschool 
Uit het overleg is gebleken dat er behoefte was aan een vakdocent bewegingsonderwijs en dat er werkdruk 
ervaren werd door de afwezigheid van goede ICT voorzieningen. Daarom is besloten om een vakdocent 
bewegingsonderwijs in te zetten voor de groepen 1 t/m 8. Op deze manier heeft iedere groep één uur in de 
week tijd en ruimte om te werken aan werkplezier. Vanuit het team kwam ook naar voren dat er ondersteu-
ning nodig was i.v.m. de groepsgrootte. Daarom ook inzet OOP. Ook zijn er investeringen gedaan op het 
gebied van ICT: ProWise borden, Wifi, glasvezel, et cetera. Dit vergroot het werkcomfort. Bij besluitvorming 
is het gehele team betrokken geweest en de MR heeft haar instemming gegeven. Onderstaand overzicht 
geeft de financiële onderbouwing weer. 
 

Ontvangen subsidie*            € 11.796 
 

Loonkosten OP    €   7.712,50 
Loonkosten OOP   €   1.297 
Investering ICT**   €   2.786,50 

 
Resultaat    €          0  

 
  
*  In dit verslag worden de laatste vijf maanden van 2018 verantwoord 
**  Werkdrukmiddelen in 2019 worden ingezet voor eerder genoemde maatregelen alsook investering 
 ICT. 
 
 

 
C. Verantwoording besteding werkdrukmiddelen 
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Johannes Calvijnschool 
In goed overleg met het team hebben we de beschikbare middelen voor het verminderen van de werkdruk 
vormgegeven. Allereerst zijn de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot de werkdruk in het team 
geanalyseerd.  
 
We noteerden onze ‘pijnpunten’  en onze wensen met betrekking tot werkdruk. 
 

 ‘Pijnpunten’: 
- Groepsgrootte / groepscomplexiteit 
- Te weinig tijd om elk kind die aandacht te geven waar het ‘recht’ op heeft 
- Administratie (ParnasSys, website) 
- Randzaken (organiseren excursies, spelletjesdag, et cetera) 

 

 Wensen: 

- Meer handen in de groep / meer RT / meer OA 
- Kleine groepen (rond de 20 leerlingen zou ideaal zijn) 
- Flexibele omgang met lesvrije dagen 
- Meer ‘klussen’ uitbesteden aan ouders (oudercommissie?) 
- Commissies bundelen 

 
Met ingang van cursusjaar 2018-2019 hebben we de volgende afspraken gemaakt: 
 

 Juf F. van Buuren-van Erkel is anderhalve dag vrij geroosterd om  de (grote) groepen 1 t/m 3 te 
ondersteunen. 

 De groepen 4 t/m 8 krijgen allemaal een uur per week OA-ondersteuning. Dat uur wordt of voor de 
groep of buiten de groep ingevuld. Groep 7 (een groep met een grotere zorgzwaarte) krijgt een 
middag extra ondersteuning via de inzet van een nieuw te benoemen lerarenondersteuner. 

 Commissies worden zoveel mogelijk gebundeld. 

 Extra tijd beschikbaar op studiedagen voor administratieve zaken. 
 

Ontvangen subsidie:  € 19.120 (op jaarbasis) 
 

Loonkosten OP:   € 22.229 
Loonkosten OOP:   € 12.500 

 
Resultaat:   -/-  € 15.609 

 
Er is dus beduidend meer geld uitgegeven aan werkdrukvermindering dan er aan extra inkomsten 
binnenkwam. 
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In het jaarverslag financiën wordt verwezen naar de verantwoording begroting 2019 inzake een aantal 
punten. Dat deel van de verantwoording treft u hier aan. 
 
 
Toekomstbeeld 
De voorgestelde begroting laat een aflopend tekort zien naar vrijwel nihil in 2022. Hier is actief op ingezet. 
Dit betekent wel dat er in de toekomst verdere ingrepen noodzakelijk zijn, die reeds verwerkt zijn. Het aantal 
groepen wordt verminderd en daarmee het aantal fte’s. Er zal bewust gestuurd worden op het feit dat in de 
toekomst vertrekkende werknemers wellicht niet, of slechts ten dele vervangen behoeven te worden. Vanaf 
het schooljaar 2021-2022 worden naar verwachting extra gelden ontvangen voor het verminderen van de 
werkdruk. Deze gelden zijn nu nog niet opgenomen in de begroting, maar zouden ervoor kunnen zorgen dat 
bezuinigingen uitgesteld kunnen worden. Wel moet er bij toekenning van deze gelden waarschijnlijk ook 
specifiek beleid worden gemaakt op werkdrukvermindering waardoor deze inkomsten niet direct ten gunste 
van het resultaat vallen.  
 
 
Risicoparagraaf 
Bij de begroting is altijd sprake van subjectieve inschattingen. Ten aanzien van de inkomsten is de bereke-
ning van de VGS gevolgd die adequate kennis heeft van de bekostiging van scholen. In de inkomsten en de 
kosten is geen rekening gehouden met inflatie, aangezien kosteninflatie wordt gecompenseerd in de bekos-
tiging. Er zijn echter wel inschattingen die een belangrijke impact kunnen hebben op de gepresenteerde 
begroting en kunnen leiden tot (grote) afwijkingen: 

 Het leerlingaantal, en dan met name de daling daarvan; 

 Rijksbeleid (voor bijzonder onderwijs, maar zeker ook de politieke instabiliteit); 

 Het lerarentekort waarbij bij vertrek van personeel geen adequate vervanging aangesteld kan wor-
den; 

 Personele risico’s zoals overtolligheid, maar ook uitval, ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing of 
ontslag; 

 De terugloop van het aantal schipperskinderen en de daarmee gepaard gaande extra bekostiging. 
De toekenning van deze bekostiging staat ook onder druk; 

 Kosten van adviestrajecten. 
 
Aangezien de risico’s veelal een negatief effect hebben op de exploitatie, wordt geconstateerd dat het meer-
jarenperspectief slechts een fragiel evenwicht is, wat betrekkelijk snel wordt verstoord indien één of meer ri-
sico’s zich voordoen. 
Met name voor de doorgaande ontwikkeling van de leerlingaantallen is een verdere analyse nodig. De 
langjarige ontwikkeling van de Johannes Calvijnschool en Admiraal de Ruyterschool is zorgwekkend. In de 
afgelopen 2 jaren is in de verantwoording van de begroting vooral gefocust op de kostenbeheersing en de 
kosten van bestuur en management die zwaarder op de schoolexploitatie drukken. Afgelopen jaar werd de 
zorg van afnemende leerlingaantallen genoemd. Dit jaar wil men meer focussen op de vermindering van de 
inkomsten als gevolg van de dalende leerlingaantallen. Hoewel dit een landelijke tendens is, is nadere analy-
se wenselijk. Hierbij moeten de volgende vragen worden beantwoord: 

 Zijn er naast de landelijke tendensen ook nog andere ontwikkelingen die de daling van de leerling-
aantallen versnellen (met name schippersinternaat en tendens binnen de hervormde achterban)? 

 Welke financiële gevolgen heeft het dalende aantal leerlingen en meer in detail: wat zijn de gevolgen 
voor ons voor de verhouding tussen kosten per leerling en inkomsten per leerling (dalende aantallen 
leiden tot zwaardere lasten per leerling voor huisvesting en management)? 

 Zijn er naast financiële consequenties ook andere gevolgen (zoals consequenties van leegstand, 
impact op ambulante zorg) 

 Welk beleid wil het schoolbestuur ontwikkelen om hierop te reageren?   

  

 
D. Verantwoording begroting 2019 

 



 

38 

 
  



 

39 

 
 
 
 
 

  

 
E. Controleverklaring accountant 
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F. Verslag kascontrolecommissie 
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A 
Activa    Geheel aan bezittingen van de instelling: 

- Vaste activa  bezittingen van de instelling die gebruikt worden 
voor de ‘bedrijfsvoering’, zoal gebouwen en inventaris 

- Vlottende activa  voorraden, debiteuren en eventuele liquide 
middelen 

ALV    Algemene ledenvergadering 
 

B 
BWGS Beheersing wachtgeldvolume gereformeerd schoolonderwijs 
 

C 
Cao Collectieve arbeidsovereenkomst 
CB Collectief bestuur 
CJG Centrum voor jeugd en gezin 
Cognitief Kennis 
Credit rating Een oordeel over de kredietwaardigheid van de uitgever van een obligatie in 

de vorm van een ‘rapportcijfer’. De kans wordt geschat dat de verplichtingen 
uit hoofde van die obligatie zonder problemen worden voldaan. 

 

D 
Derivaten Beleggingsinstrumenten die hun waarde ontlenen aan de waarde van een 

ander goed, zoals aandelen en olie. Het andere goed wordt in het jargon de 
onderliggende waarde genoemd. Men gebruikt financiële derivaten om 
risico's te verkleinen of juist om te speculeren. 

Digibord Digitaal schoolbord, ook wel smartboard genoemd  
 

F 
Fte Fulltime equivalent: rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstver-

band of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. 
 

G 
Gewichtenleerling Leerling die bij inschrijving op een school op basis van de opleiding van zijn/ 

haar ouder(s)/verzorger(s) een gewicht krijgt volgens de gewichtenregeling 
van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Leerlingen van wie bijvoorbeeld 
beide ouder(s)/verzorger(s) lbo-, vbo- of vmbo-basis al dan niet met een 
diploma hebben afgerond of gedeeltelijk mavo c.q. vmbo-gt volgden, maar 
de school zonder diploma verlieten, krijgen een gewicht. Heeft een school 
veel gewichtenleerlingen, dan kan de school aangemerkt worden als 
achterstands-school en wordt extra geld ontvangen (via de lumpsum) om die 
achterstanden weg te werken. 

GMR Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
GROL-weerbaarheidstraining Een bureau waarvan Ernst van Grol eigenaar is. Er worden cursussen en 

trainingen gegeven aan leerlingen en docenten 
 

I 
ICT Informatie- en communicatietechniek 
IGDI Interactief, gedifferentieerd, directe instructie 
 

K 
Kapitalisatiefactor Het totale kapitaal (exclusief gebouwen en terreinen) gedeeld door de totale 

baten ‘om te signaleren of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun 
kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken’. 

Kengetal Een verhoudingscijfer dat een verband tussen twee bedrijfseconomische 
grootheden aangeeft. Kengetallen geven zowel inzicht in de actuele situatie 
van de onderneming als in de ontwikkeling ervan. Belangrijke kengetallen 
zijn onder meer solvabiliteit en rentabiliteit. 

 
7. Verklarende woordenlijst 
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L 
Liquide middelen Beschikbare kasgelden c.q. tegoeden 
Liquiditeit Mate waarin de instelling haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen 
Lumpsum Financiering van scholen door de overheid 
 

M 
MR Medezeggenschapsraad 
MJOP Meerjaren onderhoudsplan 
 

O 
OA Onderwijsassistent(ie) 
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
OPP Ontwikkelperspectief 
 

P 
Passiva Bronnen waarmee de instelling gefinancierd wordt 
P&O Personeel en organisatie 
PGB Persoonsgebonden budget 
PR Public relations (representatie, met name extern) 
Prestatiebox Impulssubsidie die ontvangen wordt door schoolbesturen naast de bekosti-

ging via de lumpsum 
 

R 
Rentabiliteit De verhouding tussen een inkomen en het vermogen dat dit inkomen heeft 

verdiend; een belangrijke maatstaf voor beslissingscalculaties op de langere 
termijn. 

RT Remedial teaching 
 

S 
SBBK Strategisch bestuursbeleidsplan 2014-2018 
S(B)O Speciaal (basis) onderwijs 
SMW Schoolmaatschappelijk werk 
SLA Service Level Agreement: overeenkomst waarbij een bepaalde vorm van 

dienstverlening wordt vastgesteld. 
Solvabiliteit Mate waarin de instelling de financiële verplichtingen inzake leningen kan 

nakomen met behulp van alle activa 
SOP Schoolondersteuningsprofiel 
 

T 
TO Toezichthoudend orgaan van het collectief bestuur van de vereniging 
Treasury Het geld van de instelling 
 

U 
UO Uitvoerend orgaan van het collectief bestuur van de vereniging 
 

V 
VGS Vereniging voor gereformeerd schoolonderwijs (administratiekantoor) 
 

W 
Weerstandsvermogen De mate waarin de organisatie in staat  is om onverwachte gebeurtenissen 

(risico's) met een financiële impact op te vangen 
Wtf Werktijdfactor 
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Vereniging 

De Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag (VVOGG) te Krimpen aan 
den IJssel is verantwoordelijk voor drie basisscholen, namelijk de Admiraal De Ruyterschool, de Jacobus 
Koelmanschool en de Johannes Calvijnschool. Op de teldatum 1 oktober 2018 was het aantal leerlingen op 
de drie scholen samen 692. 
 
 

Collectief bestuur 
 
Toezichthoudend orgaan (TO) 
P. (Pieter) Bernouw   Aandachtsgebieden Algemeen en Communicatie / ICT 
P.N.T. (Thomas) Boeren  Penningmeester 

Aandachtsgebied Financiën 
C.J. (Kees) Both   Aandachtsgebied Huisvesting en beheer 
C.H. (Kees) Brand   Voorzitter TO/CB 

Aandachtsgebied P&O 
L. (Leendert) van der Ham  Aandachtsgebied (Passend) onderwijs 
J.C. (Jaco) Jacobs   Aandachtsgebied (Passend) onderwijs 
A. (André) de Jong   Aandachtsgebied Financiën 
G.J. (Gijs) van der Slikke  2e Voorzitter 

Aandachtsgebieden Algemeen en Communicatie / ICT 
L. (Leendert) Slobbe   Aandachtsgebied P&O 
J. (Hans) Soet    Aandachtsgebieden Algemeen en Communicatie / ICT 
W. (Wim) van der Wal   Aandachtsgebieden (Passend) onderwijs en Juridische zaken 
W. (Willem) Weggeman   Aandachtsgebied Huisvesting en beheer 
 
 
Uitvoerend orgaan (UO) 
D. (David) Brinkman   Aandachtsgebied Huisvesting en beheer 
M.L. (Martin) Riemens   Aandachtsgebied Financiën 
C. (Cees) Spek    Secretaris 

Aandachtsgebieden P&O en Juridische zaken 
 
Het aandachtsgebied Identiteit is voorbehouden aan alle leden van het collectief bestuur. 
 
 

Directeur-bestuurder 
Chr. (Chris) van der Velden  Voorzitter UO 

Aandachtsgebieden (Passend) onderwijs, Communicatie / ICT 
     (On)betaalde nevenfuncties: 

 Mede-eigenaar EduShare 

 Voorzitter bestuur Stichting Reformatorische Kinderopvang  
 

Schooldirecties 
A.M. (Arie) Casteleijn   Directeur Jacobus Koelmanschool 
T.R.W. (Ronald) Hogendoorn  Directeur Admiraal De Ruyterschool 
P.C. (Peter) Wiersma   Directeur Johannes Calvijnschool 
 
 
  

 
8. Samenstelling bestuur en directies 

 



 

48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Secretaris 
 
 

C. Spek 
Hofje van Gratie 15 
2926 RD  Krimpen aan den IJssel 
 (06) 53 59 54 90 
 cspek@spek.nl  
 
 
Correspondentieadres 
Postbus 173 
2920 AD  Krimpen aan den IJssel 

 
 
 

 
 NL68 RABO 0351 9018 33 
 

 
 

Colofon 
 
 
Vormgeving: 
Wilma Kooiman 
Managementassistent VVOGG 
 
 
Foto’s: 
Aliene Schultink-Geneugelijk 
Krimpen aan den IJssel 
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