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1 Voorwoord 
 

Het jaar 2021 was opnieuw een bijzonder jaar door de impact van het corona-virus op ons leven en op het 
onderwijs aan de kinderen die aan ons toevertrouwd zijn. De twee locaties van Stichting Jenaplanschool 
Antonius Abt hebben zich enorm ingespannen om het onderwijs onder alle omstandigheden door te laten 
gaan: bij het thuisonderwijs, het gedeeltelijk fysiek en gedeeltelijk online onderwijsaanbod en bij het 
uitvoeren van de RIVM-maatregelen. 
 
2021 kenmerkte zich als een jaar waarin veerkracht van eenieder opnieuw op de proef gesteld is en ondanks 
de corona-maatregelen zijn er ook bijzondere en mooie resultaten geboekt. In het voorwoord van ons 
bestuursverslag wil het bestuur nogmaals haar dank uitspreken aan alle medewerkers voor hun inzet 
gedurende dit bijzondere jaar. Onze waardering gaat eveneens uit naar onze ouders, die in deze bijzondere 
tijden werk en privé hebben moeten combineren in de perioden van thuisonderwijs. 2021 heeft laten zien 
dat we het alleen SAMEN kunnen doen! 2021 heeft opnieuw de meerwaarde van ons Jenaplanonderwijs 
bewezen; we hebben via het goede gesprek nieuwe uitdagingen opgepakt, ons werk razendsnel aangepast 
aan wat de situatie van ons vroeg, op momenten samen gespeeld en gewerkt en vooral onze successen en 
trots-momenten samen gevierd. Jenaplanonderwijs is het hart van onze toekomst! 
 
Voor de opbouw van het bestuursverslag hebben wij gekozen voor het format van de PO-raad. Dit format 
helpt ons een volledig, maar bondig bestuursverslag te schrijven en doelen van het afgelopen jaar eenvoudig 
te evalueren. Het bestuursverslag bestaat uit drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat algemene 
informatie over Stichting Jenaplanschool Antonius Abt. Hoofdstuk 2 blikt terug op de resultaten van het 
beleid van 2021. Het derde hoofdstuk bevat een toelichting op de financiële situatie van Stichting 
Jenaplanschool Antonius Abt. 
 
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt streeft naar goed onderwijs in een veilige omgeving waar kinderen 
zich prettig en geborgen voelen. We zijn verder gegaan met de doelen die we beschreven hebben in ons 
schoolplan 2019-2023. In dit bestuursverslag presenteren wij onze resultaten. Samen, met ouders en 
samenwerkingspartners, willen wij ons inspannen voor goed onderwijs. Immers, onderwijs maak je samen. 
Heeft u vragen of mist u informatie in dit bestuursverslag? Laat het ons dan weten.  
 
Janey van Kaam (Directeur-bestuurder Stichting Jenaplanschool Antonius Abt) 
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2 Het schoolbestuur 

In dit hoofdstuk beschrijven we het profiel van Stichting Jenaplanschool Antonius Abt. Waar staat het 
bestuur voor? Hoe ziet de organisatie van Stichting Jenaplanschool Antonius Abt eruit? En met welke 
partijen wordt er op welke manier samengewerkt? 

2.1 Profiel 

Stichting Jenaplanschool Antonius Abt verzorgt Jenaplanonderwijs in Engelen, gemeente ’s-Hertogenbosch. 
De grondslag van Stichting Jenaplanschool Antonius Abt is katholiek; het beleid is erop gericht dat alle 
kinderen bij ons welkom zijn ongeacht afkomst, geaardheid, levensbeschouwelijke en godsdienstige 
overtuiging. Ons onderwijs kenmerkt zich door het uitgaan van verschillen en het unieke van ieder kind. 
Samen komen wij zo tot de mooiste leer- en ontwikkelvragen en helpen we onze kinderen op te groeien tot 
kritisch wereldburger. 

Missie & visie 

Kernwaarden 
Bij alles wat we doen in onze school, ons onderwijsaanbod en onze aanpak gaan we uit van de kernwaarden: 
“verantwoordelijkheid, ontwikkeling, eigenaarschap, geluk en samenwerking.  
 
Missie: Wortels en vleugels 
We leggen een basis aan kennis, vaardigheden en 
persoonlijkheid (wortels) die een stevig fundament biedt ter 
voorbereiding op de samenleving. De stam staat symbool voor 
het kind. De wortels zorgen voor het voedsel dat via de stam de 
vleugels bereikt. Met vleugels vliegen kinderen uit in de 
maatschappij. 
 
Onder kennis verstaan we de “zaakvakken” zoals taal, schrijven, 
lezen, rekenen en wereldoriëntatie, die we aanbieden in 
cursussen. Deze kennis is nodig om je te kunnen ontwikkelen op 
alle terreinen. 
 
Onder vaardigheden verstaan we creatief kunnen denken, sociale vaardigheden ontwikkelen, 
zelfredzaamheid, denktechnieken en het toepassen van de opgedane kennis uit cursussen bij de zaakvakken, 
in onderzoek en verkenning van de wereld. 
 
Onder persoonlijkheid verstaan we normen, waarden, tradities, zelfkennis, zelfvertrouwen, en zelfsturing. 
 
Visie  
Gelukkige kinderen, in een gelukkige klas, met een gelukkig team. 
Een school die de wereld is waarbinnen: 
ieder kind welkom is en gestelde doelen op een eigen wijze behaald mogen worden, 
met de bedoeling de wereld te ontdekken en hem mooier te maken. 
 
Jenaplan en onze visie op leren  
Ons uitgangspunt is jenaplanonderwijs: samen leren binnen en buiten de stamgroep.  
 
Kinderen leren als zij: 

• Verantwoordelijkheid kunnen en mogen dragen; 

• Eigenaar zijn van hun leerproces; 

• Gemotiveerd zijn om de met hen gestelde doelen te halen; 
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• Zelfvertrouwen hebben;  

• Succeservaringen hebben; 

• Worden aangesproken in de zone van naaste ontwikkeling; 

• Gestimuleerd worden het maximale uit zichzelf te halen; 

• In een omgeving zijn die zo uitdagend is dat zij intrinsiek worden gemotiveerd; 

• Kunnen “werken” op een manier en tempo die bij hen passen; 

• Zowel alleen als samen kunnen werken; 

• Op een op hen afgestemde manier gecoacht/begeleid worden; 

• Een goede balans ervaren tussen succeservaringen en fouten maken; 

• Een goede balans ervaren tussen – samen en individueel – gesprek, werk, spel en viering.  
 
In ons aanbod en onze aanpak zijn de jenaplanessenties: samenwerken, plannen, zorgen (voor), 
communiceren, presenteren, reflecteren, creëren, ondernemen, respecteren en verantwoorden herkenbaar 
en integraal opgenomen.  
 
Onze missie   
We gaan uit van de brede ontwikkeling van het kind, dat leert in samenhang op de gebieden van kennis, 
vaardigheden en persoonlijkheidsontwikkeling. Daarom halen we het leven/de wereld de school in en gaan 
we regelmatig de school uit, het leven/de wereld in. We sluiten aan op de talenten van kinderen zodat ieder 
kind (h)erkend wordt. We gaan uit van verschillen en van de kracht van het kind en de groep. We investeren 
in relatie en de driehoek: kind-ouders-school. Dit alles geven we vorm binnen een pedagogische school, 
waarbij er aandacht is voor de opvoedkundige taak van onze school. 
 

Schoolplan 2019-2023 

Om onze missie te bereiken gaan we uit van vijf speerpunten.  

Kinderen ontwikkelen kennis en (basis)vaardigheden 
In ons onderwijs richten we ons op kennisoverdracht en hebben we aandacht voor basisvakken, zoals 
rekenen, lezen, taal en spelling. Binnen Stichting Jenaplanschool Antonius Abt besteden we daarnaast veel 
aandacht aan de sociale vaardigheden, zoals samenwerken, communiceren en respect voor elkaar.  
Daarnaast vinden we het belangrijk dat het kind weet wie het is en wat haar/zijn kwaliteiten zijn. We geven 
kinderen de ruimte om hun eigenheid te ontdekken (creëren, ondernemen, plannen en zorg voor elkaar), 
leren hen verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces en helpen hen te reflecteren op zichzelf. 
 
Kinderen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden 
Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier of op hetzelfde moment. We komen in ons 
onderwijs tegemoet aan de verschillende manieren van leren en zien verschillen tussen kinderen als 
vertrekpunt voor ons onderwijs. 
 
Kinderen leren op een goede wijze met anderen omgaan en samenwerken 
Ieder kind is uniek en heeft haar/zijn eigen talent. We vinden het belangrijk dat kinderen openstaan voor 
diversiteit en zonder oordeel contact maken. Daarom hebben we aandacht voor de wereld om ons heen, 
voor ontmoeting en samenwerking. We halen de wereld naar binnen en gaan met ons onderwijs de wereld 
in, en we hebben oog voor biodiversiteit, gezondheid en beweging en duurzaamheid. Zo helpen we kinderen 
om op te groeien tot wereldburgers en om hun bijdrage te leveren aan de maatschappij. 
 
Kinderen krijgen de ruimte om zich als persoon te ontwikkelen 
Binnen Stichting Jenaplanschool Antonius Abt stimuleren we creativiteit en mogen kinderen experimenteren 
en vrij denken, zodat zij, ook als zij opgroeien, kansen blijven zien en durven grijpen. We zetten de 
belevingswereld van kinderen centraal en stimuleren nieuwsgierigheid in de ander en verwondering over de 
wereld om ons heen. 
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Kinderen zijn voorbereid op de maatschappij 
In de wereld om ons heen vinden we de mooiste leervragen. Wij zetten ons in om de verwondering over de 
wereld om ons heen te behouden en vragen te blijven stellen. We geven kinderen de ruimte om kind te zijn 
en te leren van de fouten die ze maken. De samenwerking met ouders en partners vinden wij heel belangrijk. 
Samen leveren we een bijdrage aan het opvoeden van toekomstig weerbare en wendbare wereldburgers. 
 
Toegankelijkheid & toelating 
Binnen ’s-Hertogenbosch hebben de partners een stedelijk aannamebeleid ontwikkeld; hier maken wij als 
partner deel van uit. Stichting Jenaplanschool Antonius Abt streeft naar een thuisnabij onderwijsaanbod 
voor ieder kind en een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar binnen KindCentrum 
Antonius Abt. Daarnaast heeft Stichting Jenaplanschool Antonius Abt sinds een aantal jaar een Jonge Kind 
Groep op locatie Park. In samenwerking met Samenwerkingsverband PO De Meierij gaan we voor leerlingen 
met een ontwikkelvraag op zoek naar passend onderwijsaanbod, en waar dat kan streven we naar instroom 
binnen het regulier onderwijs in ’s-Hertogenbosch of op een van de locaties van Stichting Jenaplanschool 
Antonius Abt. 
 

2.2 Organisatie 

Contactgegevens 
Op 4 november 2021 was het precies 40 jaar geleden dat Stichting Jenaplanschool Antonius Abt gestart is 
met het vormgeven van jenaplanonderwijs. Het jenaplanonderwijs krijgt vorm op twee locaties van Stichting 
Jenaplanschool Antonius Abt: locatie Slot en locatie Park. Locatie Slot is het hoofdadres: 

 

Locatie Slot, bestuursnummer: 42723 

Oberon 17 
5221 LT Engelen 
Tel 073 - 85 11 200 

Locatie Park (nevenvestiging) 

Engelerpark 4 
5221 AM Engelen 
Tel 073 - 85 11 200 

Website en e-mail|: www.antoniusabt.nl en info@antoniusabt.nl  

 

Bestuur 
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt heeft één directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder,  
mw. J. van Kaam, heeft de kerntaak het beleid rondom personeel, onderhoud gebouw, financiën, public 
relations, MR-zaken en onderwijs vast te stellen en uit te voeren. Daarnaast heeft zij de taak de identiteit 
van de school te bewaken en onderhoudt zij contacten met gemeente, MR , het samenwerkingsverband, 
ouders en andere betrokkenen in en rondom de school. Zij doet dit samen met het managementteam (MT), 
bestaande uit twee locatieleiders, in goed overleg met medewerkers en medezeggenschapsraad (MR).  
 
De directeur-bestuurder geldt voor het Ministerie als eindverantwoordelijke voor de school. De 
locatieleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en de uitvoering van het 
beleid. Ten aanzien van de financiële en personeelsadministratie wordt gebruik gemaakt van de diensten en 
het advies van Groenendijk Onderwijsadministratie te Sliedrecht. 
 
In Raad van Toezicht-vergaderingen wordt de voortgang van uitvoeringsbesluiten door de  
directeur-bestuurder gerapporteerd en vindt er toetsing plaats of een en ander verloopt binnen de 
beleidskaders. De locatieleiders doen tijdens de wekelijkse MT-vergaderingen verslag van de dagelijkse gang 
van zaken op de locatie. 

http://www.antoniusabt.nl/
mailto:info@antoniusabt.nl
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Organisatiestructuur 

Stichting Jenaplanschool Antonius Abt hanteert het raad- van-toezichtmodel. Het besturen is weggelegd bij 
de directeur-bestuurder. Het houden van toezicht is weggelegd bij de Raad van Toezicht.  
De bestuursstructuur is vastgelegd in de “Code goed bestuur”, de “stichtings-statuten” en het 
“Managementstatuut”.  
 
 
Intern 

toezicht 
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt is opgericht op 12 november 2015 en gevestigd te Engelen, gemeente 
’s-Hertogenbosch. Per 1 januari 2016 heeft de stichting het bestuur van Stichting Jenaplanschool Antonius 
Abt (Brinnummer 04DZ), met alle rechten en plichten overgenomen van Stichting RIEBO (het bestuur van het 
Koning Willem 1 College) in ’s-Hertogenbosch. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 64557456. Aan de stichting zijn geen nadere partijen verbonden.  
De RvT toetst of de uitgezette acties tot het gewenste resultaat hebben geleid. De RvT belegt hiertoe minimaal 
zes keer per jaar vergaderingen met de directeur-bestuurder. De bestuursstructuur is vastgelegd in de “Code 
goed bestuur”, de “stichtings-statuten” en het “Managementstatuut”. 
 
De medenzeggenschapsraad 
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt heeft een medezeggenschapsraad met een ouder- en 
personeelsgeleding conform de wet Medezeggenschap op school. De directeur-bestuurder neemt namens 
het bevoegd gezag zitting in de MR van Stichting Jenaplanschool Antonius Abt; op verzoek kunnen de 
locatiemanagers gevraagd worden aan te sluiten bij de medezeggenschapsraad.  In de 
medezeggenschapsraad van Stichting Jenaplanschool Antonius Abt zijn beide locaties vertegenwoordigd, 
zowel in de oudergeleding als in de personeelsgeleding.  
 
Horizontale dialoog en verbonden partijen 
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt heeft met meerdere partijen regelmatig contact.  
 

Organisatie of groep Beknopte omschrijving van de dialoogvorm of samenwerking 

Eigenwijze Kinderopvang Stichting Jenaplanschool  Antonius Abt vormt samen met Eigenwijze 
kinderopvang het Kindcentrum Antonius Abt. Dit doet zij zowel op locatie 
Park als op locatie Slot. Het doel is samen de talenten van kinderen in het 
Kindcentrum verder te ontwikkelen vanuit één doorgaande pedagogische en 
educatieve lijn. 

Digidact Het ICT-bureau Digidact verzorgt de ICT-infrastructuur, de hardware en de 
software voor de scholen en het stafbureau. 
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Educatieve partners 's-
Hertogenbosch 

We werken samen met organisaties in de stad die een educatief aanbod 
hebben op de domeinen Duurzaamheid, Cultuur, Technologie, Bewegen, 
Gezondheid en Lezen. Organisaties zoals Huis073, ’s-PORT, GGD en 
Knooppunt Technologie 073 zijn hierbij betrokken. Lees meer hierover: 
https://denbosch.nietstapelenmaarvervangen.nl/. We hebben samen met 
betrokken organisaties, onderwijsbesturen en de gemeente hiervoor een 
Strategische Alliantie opgezet. 

Regio-overleg Jenaplan Stichting Jenaplanschool Antonius Abt heeft ieder kwartaal overleg met de 
jenaplanscholen uit de regio Midden-Brabant over het educatief 
jenaplanaanbod. 

NJPV Stichting Jenaplanschool  Antonius Abt is lid van de Nederlandse Jenaplan 
Vereniging. We zijn betrokken bij de landelijke ontwikkelingen binnen het 
jenaplanonderwijs en maken gebruik van scholingsaanbod vanuit de NJPV. 

Jeugdzorg en welzijn Om de aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg vorm en inhoud te geven 
werken we samen met de gemeente, SWT, GGD, Farent en het 
samenwerkingsverband.  

SSPOH Samen met de andere schoolbesturen PO in de stad vormen wij de Stichting 
Schoolbesturen PO ’s-Hertogenbosch (SSPOH). Met uitvoeringsbureau 
Compas werken we samen aan de kindcentrumontwikkeling, het 
onderwijsachterstandenbeleid/VVE en het programma van SSPOH. Tevens 
hebben we regelmatig overleg met elkaar over coronagerelateerde zaken. 

Voortgezet onderwijs Met het voortgezet onderwijs in de stad werken we samen aan de 
uitvoering van de Bossche Educatieve Agenda, om de overgang van PO naar 
VO goed te laten verlopen. Dit maakt onderdeel uit van het SSPOH-overleg. 

Gemeente We werken met name samen met de afdeling Onderwijs voor het 
gemeentelijke onderwijsachterstandsbeleid en de Bossche Educatieve 
Agenda. We werken samen met de afdeling Maatschappelijk Vastgoed voor 
onderwijshuisvesting, IHP en OGOO.  

OMC73 Met de schoolbesturen in de regio hebben we het netwerk Onderwijs 
Mobiliteitscentrum 073 gestart, om de uitdagingen op de arbeidsmarkt 
samen aan te pakken. De P&O afdelingen van de aangesloten stichtingen 
geven dit netwerk vorm en inhoud. 

Vereniging van gebruikers 
en eigenaren Engelerhart 

De samenwerking is erop gericht om het beheer van het gebouw en het 
terrein te verbeteren, kosten te besparen en inhoudelijke samenwerking op 
te zoeken daar waar dat mogelijk en wenselijk is. 

Samenwerkingsverband 
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt maakt deel uit van Samenwerkingsverband de Meierij 

Samenwerkingsverband Beknopte omschrijving van de dialoogvorm of samenwerking 

Samenwerkingsverband De 
Meierij 

In het SWV De Meierij-PO werken 23 schoolbesturen uit de regio samen aan 
de uitvoering van Passend onderwijs. Stichting Jenaplanschool Antonius Abt 
is een van deze besturen. Via bestuursmiddagen worden alle aangesloten 
besturen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Stichting 
Jenaplanschool Antonius Abt heeft een schoolondersteuningsplan waarin zij 
haar basisondersteuning en extra ondersteuning beschrijft.  Jaarlijks stellen 
wij het schoolondersteuningsprofiel bij. Stichting Jenaplanschool Antonius 
Abt werkt intensief samen met SWV de Meierij in de Jonge Kind Groep waar 
we op zoek gaan naar welk ondersteuningsaanbod en onderwijsvorm voor 
deze leerlingen het best passend zijn. Hierbij gaan we uit van uitstroom naar 
het regulier onderwijs in Den Bosch. 
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Partnerschap Opleiden in 
de School 

Stichting Jenaplanschool Antonius Abt heeft het keurmerk Opleiden in de 
school. Jaarlijks begeleiden wij meerdere studenten gedurende hun 
opleiding tot leerkracht in het primair onderwijs, met nadruk op de 
jenaplangedachte. 

 

Klachtenbehandeling 
In 2021 zijn er geen klachten binnen gekomen bij Stichting Jenaplanschool Antonius Abt. Natuurlijk komt het 
voor dat ouders met groepsleiders of locatieleiders spreken over algemene zaken, veiligheid op school of 
pesten. In de meeste gevallen leidt dit direct tot een oplossing. Binnen Stichting Jenaplanschool Antonius 
Abt voelen ouders en groepsleiders zich samen betrokken bij de opvoedkundige taak voor de kinderen. 

De klachtenregeling is te vinden op onze website en in de schoolgids. Voor meer informatie over de 
klachtenregeling kunt u terecht op: www.antoniusabt.nl. 

Juridische structuur 
Wat is de juridische structuur van Stichting Jenaplanschool Antonius Abt?  

☐ Vereniging  

☒ Stichting  

☐ Bestuurscommissie  

☐ Openbare rechtspersoon  

☐ Stichting samenwerkingsbestuur  

☐ Anders, namelijk _________________________  

Governance  
Wat zijn de ontwikkelingen geweest op het gebied van governance bij Stichting Jenaplanschool Antonius 
Abt?  
In de Code goed bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van 
bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Handhaaft het bestuur van Stichting 
Jenaplanschool Antonius Abt deze code?  

☒ Ja  

☐ Nee  

Functiescheiding 
Volgens de Code goed bestuur in het primair onderwijs zijn organisaties voor primair onderwijs verplicht om 
de functies van bestuur en intern toezicht te scheiden. Er zijn verschillende manieren om te zorgen voor die 
functiescheiding. Welke is van toepassing op uw schoolbestuur?   
Wij hanteren de definities uit de Code Goed Bestuur primair onderwijs. Zie: 
https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf 
Jaarverslag 2020 11  

☐ Functionele scheiding (one-tier) 

☒ Organieke scheiding (two-tier) 

☐ Feitelijke scheiding 

☐ Anders, namelijk_________________  

Code Goed bestuur  
In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd rond professionaliteit van 
bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Handhaaft het bestuur deze code?  



 

5 

 

☒ Ja  

☐ Nee 

Managementstatuur 
De bestuursstructuur is vastgelegd in de “Code goed bestuur”, de “stichtings-statuten” en het 

“Managementstatuut”. Deze zijn terug te vinden op:  www.antoniusabt.nl. 
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3. Organisatie 

In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur van Stichting Jenaplanschool Antonius Abt het gevoerde beleid op 
de beleidsterreinen Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken en 
Financieel beleid. De doelen uit het schoolplan staan hierbij centraal. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk 
gaat in op het beleid rond risico’s en risicobeheersing. We beoordelen onze doelen aan de hand van de 
volgende legenda: 
 

Behaald Bijna behaald Deels behaald Niet behaald 

 
 
Bestuurlijk zicht op onderwijskwaliteit 
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt sluit bij haar bestuurlijke kwaliteitsverbeterende maatregelen aan bij 
de uitgangspunten van het toezichtskader (2021) als het gaat om de besturing van de onderwijskwaliteit op 
de scholen en zorg voor een goede organisatie en kwaliteitscultuur. 
2021 heeft in het teken gestaan van het komen tot een 
gemeenschappelijke en gedragen visie en een evaluatie van de 
huidige doelen. In 2022 zullen we dit verder uitbouwen met onze 
doelen en ambities voor de komende 4 jaar. In onze evaluaties en 
verantwoording maken wij expliciet gebruik van de dialoog met 
interne en externe stakeholders, waardoor onze besturing als een 
cyclisch proces vorm krijgt. In 2021 zijn hier de eerste vruchten van 
geplukt en kunnen we in de organisatie van een 
ontwikkelingsgerichte kwaliteitscultuur spreken.  
 
Verantwoording: Hoe legt het bestuur verantwoording af over de 
onderwijskwaliteit? 
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af 
over doelen en resultaten aan de medezeggenschapsraad, aan de intern toezichthouder en aan de overheid 
door middel van het jaarverslag (jaarlijks) en directieverslag (8x per jaar). Aan ouders en andere 
belanghebbenden brengen wij jaarlijks verslag uit in de schoolgids en tweewekelijks in de Nieuwsflits over 
onze doelen en de resultaten die wij behalen. In de schoolgids geven wij aan wat onze doelen zijn en welke 
resultaten met het onderwijsleerproces worden bereikt. In de schoolgids staan ook bevindingen opgenomen 
ten aanzien van het stelsel van kwaliteitszorg en de maatregelen die naar aanleiding daarvan zijn getroffen. 
Deze informatie is digitaal beschikbaar via de website.   
  
We hebben inspraak georganiseerd door de ouders (inspiratietafels, koffieochtenden, 
medezeggenschapsraad) en personeelsleden te betrekken bij beleids- en besluitvorming.   
  
Dialoog  
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt werkt op basis van gemaakte afspraken samen met voorschoolse 
voorzieningen (voornamelijk Kinderopvang Eigenwijze), door informatie uit te wisselen en ons 
onderwijsaanbod aan te passen aan deze informatie, om een doorgaande leerlijn te garanderen.   
  
Daarnaast voeren we de met de gemeente ’s-Hertogenbosch gemaakte afspraken uit over  
te bereiken resultaten van vroegschoolse educatie, evenals de afspraken uit de Lokale  
Educatieve Agenda. Aan het einde van de schoolperiode en bij tussentijds vertrek van kinderen informeren 
wij de ouders en de vervolgschool over de ontwikkeling van de kinderen. Binnen de gemeente  
’s-Hertogenbosch hanteren wij daarvoor diverse protocollen (aannamebeleid, BAO-BAO-protocol en BAO-
VO-protocol). Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte werken wij samen met het 
Samenwerkingsverband de Meierij en andere partners in de zorg.   
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Binnen Stichting Jenaplanschool Antonius Abt formuleren we onze doelen zo dat zij een onderzoekende 
houding stimuleren. Onze borgingsdocumenten en het visietraject zijn hier een mooi voorbeeld van. De 
komende jaren werken we op deze manier verder aan onze professionele onderzoekscultuur. 
 

Doel professionele 
onderzoekscultuur 

Oordeel  Resultaat Toelichting 

Binnen Stichting 
Jenaplanschool 
Antonius Abt 
werken 
groepsleiders 
vanuit een lerende 
en onderzoekende 
houding. Zij zijn 
erop gericht 
leerprocessen op 
de domeinen 
persoonsvorming, 
socialisatie en 
kwalificatie 
onderbouwd te 
verbeteren. 

 Stichting Jenaplanschool Antonius 
Abt heeft in haar schoolplan/ 
jaarplan opgenomen welke 
personele interventies zij inzet om 
de onderzoeksmatige en brede 
blik op ontwikkeling wil 
bevorderen. 

De cultuur binnen de organisatie 
heeft in 2021 een sprong vooruit 
gemaakt. In de professionele cultuur 
is er meer ruimte gemaakt voor 
dialoog en voor het medewerkers 
deelgenoot maken van het 
onderzoeksmatige karakter dat de 
organisatie nastreeft. De invloed van 
corona, het afstandsonderwijs en 
digitale teamtrainingen hebben 
invloed gehad op de 
organisatiecultuur en het behalen 
van de doelen. Stichting 
Jenaplanschool Antonius Abt is sinds 
2021 opleidingsschool. 

 
3.1. Onderwijs en kwaliteitszorg 
In deze paragraaf beschrijven wij wat wij verstaan onder onderwijskwaliteit bij Stichting Jenaplanschool 
Antonius Abt, hoe we zicht hebben op de onderwijskwaliteit, hoe we daarop sturen en hoe we 
verantwoording afleggen over deze kwaliteit. Tevens beschrijven we in deze paragraaf de leerresultaten. 

Hoe definieert Stichting Jenaplan Antonius Abt onderwijskwaliteit? 

Stichting Jenaplanschool Antonius Abt gaat uit van een brede opvatting betreffende kwaliteit. Stichting 
Jenaplanschool Antonius Abt geeft haar onderwijs vorm vanuit de jenaplanpijlers gesprek, spel, werk en 
viering (gedachtengoed van Peter Petersen). Stichting Jenaplanschool Antonius Abt heeft een stelsel van 
kwaliteitszorg ingericht dat ertoe bijdraagt dat de kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen 
doorlopen en dat het onderwijs is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van kinderen. De 
kwaliteitszorg is een cyclisch, systematisch en planmatig proces dat ons helpt om: 

• De kwaliteit van het onderwijsleerproces te bewaken en te bevorderen;  

• De leerresultaten te bewaken en te bevorderen;  

• De gerealiseerde kwaliteit vast te houden.  
 

We hebben zicht op de kwaliteit van ons onderwijs en hebben toetsbare doelen geformuleerd in de 

onderwijsplannen en de borgingsdocumenten. We evalueren jaarlijks of deze doelen worden gehaald. De 

doelen hebben betrekking op: 

• Het onderwijsaanbod; 

• Het onderwijsleerproces; 

• De wijze van toetsen en de leerresultaten.  
 

De wijze van toetsen en de leerresultaten worden tweemaal per jaar geëvalueerd. Wij doen dat aan de hand 

van de SADVUE-methode. Het onderwijsaanbod en het onderwijsleerproces worden jaarlijks geëvalueerd. 

Dit doen wij aan de hand van de evaluaties van de borgingsdocumenten.   
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Bij de evaluatie van onze onderwijskwaliteit betrekken we ouders (KindCentrumMonitor en inspiratietafels) 

en externe onafhankelijk deskundigen (Samenwerkingsverband, Insula). Daarnaast laten wij tweejaarlijks 

een audit afnemen naar aanleiding van het kwaliteitskader van de Nederlandse Jenaplan Vereniging die 

wordt uitgevoerd door critical friends vanuit het regionale jenaplannetwerk. De oorzaken van 

tekortschietende onderwijskwaliteit worden geanalyseerd en waar nodig worden verbeteringen doelgericht 

doorgevoerd.  

Ons systeem voor kwaliteitszorg: evalueren & borgen van leren en onderwijzen 

In ons systeem van kwaliteitszorg volgen we de routekaart, zie hieronder. Tijdens de kwaliteitsroute doen we 

acht stations aan. Ieder station bevat een groep van activiteiten en producten, die als bouwsteen fungeren 

voor een succesvol traject.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station 1A: Het is duidelijk waar we naartoe willen  

Centraal binnen de kwaliteitszorg staan de opvattingen van Stichting Jenaplanschool Antonius Abt over wat 

wij kwalitatief goed onderwijs vinden. Hierbij betrekken we vanzelfsprekend de wettelijke eisen.  

Verder houden wij rekening met: 

• Kenmerken van de leerlingen;    

• Wensen en verwachtingen van het personeel;  

• Wensen en verwachtingen die belanghebbenden uit de omgeving hebben.   
 

We hebben een visie verwoord met betrekking tot de wijze waarop wij ieder proces willen inrichten en hoe 

daarbij concreet invulling wordt gegeven aan de benoemde succesfactoren. De visie, missie en kernwaarden 

zijn neergelegd in een beschrijving van de gewenste situatie en worden vastgelegd in het schoolplan en de 

schoolgids. 

Station 1B: Er zijn doelen gesteld  

Jenaplanschool Antonius Abt heeft haar opvattingen over goed onderwijs vertaald in doelen voor de 

beleidsterreinen: Onderwijs, Personeel, Financiën, Beheer en Kwaliteitszorg. Deze doelen voldoen aan de 

volgende kenmerken:  

• Er worden prestatie-indicatoren en/of normen opgesteld; 

• Er zijn prioriteiten gesteld, omdat er naast het dagelijkse primaire proces slechts beperkte tijd is voor 
ontwikkeling en verbetering;  
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• Ze worden gesteld voor verschillende niveaus in de organisatie, zodat de inbreng van verschillende 
deelnemers helder is. 

 

De doelen voor het desbetreffende jaar worden vertaald in borgingsdocumenten.                                                                

Station 2: De beginsituatie is in kaart gebracht  

Voordat we als school tot actie overgaan, bepalen we eerst ons vertrekpunt:  

• Waar en in welke mate wordt er in de praktijk van alledag al voldaan aan het beeld van de gewenste 
situatie?  

• Welke succesfactoren zijn al voldoende ontwikkeld en welke verdienen verdere ontwikkeling?  

• Welke waardering geven de verschillende belangengroepen in en rondom stichting en school aan de 
kwaliteit van ons werk? 
 

Station 3: De prioriteiten zijn bepaald  

Om deze vraag te beantwoorden, gaat Stichting Jenaplanschool Antonius Abt systematisch te werk. We 

gebruiken diverse instrumenten (zie pagina 21) en trachten steeds oorzaak en gevolg te onderscheiden. We 

prioriteren in overleg met MR op belangrijkheid. De prioritering wordt door middel van een X aangegeven in 

het jaar van geplande uitvoer in de meerjarenplanning. Daarna formuleren we gewenste acties, die worden 

opgenomen in borgingsdocumenten.  

Station 4: Er is een borgingsdocument beschikbaar  

Er wordt een borgingsdocument opgesteld, dat voldoet aan de volgende criteria:  

• Het borgingsdocument bevat in ieder geval de volgende onderdelen: doelen, activiteiten en tijdpad, 
voorwaarden en middelen, voortgangsbewaking en evaluatie. 

• De verschillende onderdelen zijn geplaatst in een cyclisch chronologisch proces.  

• De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende betrokkenen zijn specifiek 
benoemd.  

• Iedere betrokkene beschikt over voldoende informatie. 

• Er is voldoende draagvlak.  
 

Station 5: Er bestaat draagvlak voor het plan   

Het informeren en/of het betrekken van mensen bij de voorgestelde aanpak vinden wij cruciaal voor het 

welslagen. Zonder draagvlak wordt geen enkele wens realiteit. Het is daarom duidelijk:  

• Wie wanneer en hoe geïnformeerd dient te zijn;  

• Welke informatie voor welke doelgroep relevant is;  

• Of en op welke wijze een doelgroep invloed kan uitoefenen op de uiteindelijke aanpak. 
 

Station 6: Het plan wordt uitgevoerd  

De daadwerkelijke uitvoering van geplande activiteiten, zoals opgenomen in de borgingsdocumenten van 

het betreffende proces. Iedere taak wordt uitgevoerd conform de afspraken die daarover vastgelegd zijn in 

station 1 en 3. Tussentijds worden belanghebbenden (indien relevant) geïnformeerd via de in station 5 

genoemde informatiekanalen. 

Station 7: De daadwerkelijke uitvoering wordt gevolgd en bewaakt  
Met behulp van objectieve instrumenten wordt in beeld gebracht in hoeverre de feitelijke uitvoering in de 

praktijk overeenkomt met de daarover vastgelegde afspraken in station 1 en 3. Per tijdseenheid in het 

tijdpad wordt informatie verzameld met behulp van adequate instrumenten en volgens een afgesproken 

procedure.  
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• De beschikbare gegevens worden geanalyseerd;  

• Degene op wie de informatie betrekking heeft, ontvangt naar aanleiding van de analyse feedback.  
 

Indien de tussenresultaten daartoe aanleiding geven, wordt het plan van aanpak, borgingsdocument, 

projectplan, verbeterplan of actieplan bijgesteld.  

Station 8: De bereikte resultaten worden vastgesteld 

Er wordt systematisch informatie verzameld over de bereikte resultaten. Deze resultaten worden vergeleken 

met de prestatie-indicatoren en/of normen uit station 1B: Doelen stellen. Op basis van deze vergelijking 

formuleren wij aanvullende of vervolgdoelen voor de verdere verbetering van ons onderwijs. Op basis van 

deze evaluatie vindt er rapportage plaats naar de verschillende belanghebbenden. Deze rapportages voldoen 

aan de volgende eisen:  

=> Doelgericht    
=> Overzichtelijk   
=> Beknopt 

 
Kwaliteitsverbeterende maatregelen op schoolniveau 
De kwaliteitsverbeterende maatregelen worden bepaald aan de hand van bovenstaande evaluaties in 

station 8 met gebruik van kwaliteitszorginstrumenten. Om te bepalen wat prioriteit heeft (station 3) laten 

wij ons mede leiden door hetgeen stakeholders van ons verwachten, onze analyses (intern en extern) en 

onze ambities. Daarnaast laten wij ons (mede) leiden door het toezichtskader (2021) van de 

onderwijsinspectie met onderstaande hoofdonderwerpen.  

Onderwijsproces 

• OP 1 Aanbod; 

• OP 2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding;   

• OP 3 Didactisch handelen; 

• OP 4: Onderwijstijd; 

• OP 6: Afsluiting; 

Veiligheid en schoolklimaat 

• VS 1: Veiligheid; 

• VS 2: Schoolklimaat; 

Onderwijsresultaten 

• OR 1: Resultaten;  

• OR 2: Sociale en maatschappelijke competenties;  

Sturen, kwaliteitszorg en ambitie 

• SK 1: Visie, ambities en doelen; 

• SK 2: Uitvoering en kwaliteitscultuur; 

• SK 3: Evaluatie, verantwoording en dialoog. 

 
Hoe heeft het bestuur toezicht op de onderwijskwaliteit; onze kwaliteitszorginstrumenten 
Om onze kwaliteit te meten gebruiken wij onderstaande instrumenten.  
 
Kwaliteitszorginstrumenten op kindniveau  

• Leerlingvolgsysteem Parnassys, voor alle kinderen; 
• Observatielijst, leerlingvolgsysteem HOREB, voor de onderbouw; 
• Portret voor alle kinderen; 
• Bespreken van de toetsgegevens met behulp van SADVUE; 
• Groepsbespreking; 

• Kindbespreking; 
• Kindgesprekken; 

• SADVUE gekoppeld aan de onderwijsplannen; 
• ZIEN: onderzoek naar de gevoelens van sociale veiligheid door groepsleiding ingevuld voor alle 

kinderen. Vanaf groep 6 vullen kinderen de vragenlijsten ook zelf in; 
• Protocol Dyslexie met behulp van de signaleringslijst: vanaf groep 3; 
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• Kinderforum. 
  

Kwaliteitszorginstrumenten op teamniveau 

• Jaarlijkse evaluatie van het schooljaar;  
• Onderzoek naar gevoelens van sociale veiligheid;  
• Bespreken van de toetsgegevens met behulp van SADVUE; 
• Functionerings-, voortgangs-, POP- en beoordelingsgesprekken;   
• Borgingsdocumenten; 
• Klassenbezoeken; 
• Studiedagen. 

 

Kwaliteitszorginstrumenten op schoolniveau 

• Trendanalyses februari en september: 

Resultaten m.b.t. lezen, spellen, rekenen en begrijpend lezen.  
Er wordt geëvalueerd op kindniveau, groepsniveau en schoolniveau. We maken daarbij gebruik 
van de SADVUE-methodiek, trendanalyses en dwarsdoorsneden gegenereerd uit Parnassys; 

• Kwaliteitskalender: 
Alle afspraken rondom evaluaties en analyses zijn opgenomen in de kwaliteitskalender. 
Aandachtspunten vanuit de trendanalyses worden vertaald in actieplannen, borgingsdocumenten 
en in het meerjarenbeleid uitgezet; 

• Jaarverslag;  
• Zelfdiagnose-instrument: evaluatie op inhoud van het jenaplanonderwijs; 
• Externe audits; 

• Verslagen inspectiebezoeken; 
• RI&E; 
• Jaarplan. 

 

Kwaliteitszorginstrumenten op ouderniveau 

• Oudertevredenheidsenquête; 

• Koffieochtenden, inspiratietafels.  
 

Horizontale Verantwoording 
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt heeft haar processen en procedures zodanig ingericht, dat alle 
relevante risico’s tijdig worden gesignaleerd en passende maatregelen worden genomen om deze risico’s 
en de gevolgen daarvan te beheersen. Voor de processen die onder de verantwoordelijkheid van ons 

administratiekantoor Groenendijk te Sliedrecht vallen verwijzen wij naar de TPM-verklaring.  

  
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af 
over doelen en resultaten aan de medezeggenschapsraad, aan de interne toezichthouder en de overheid 

door middel van het jaarverslag (jaarlijks) en verslaglegging aan de RvT (8x per jaar). Binnen de gekozen 
organisatiestructuur en beleidscyclus vormen de onderdelen van planning en control (schoolplan, jaarplan, 

(meerjaren)begroting, (meerjaren)- formatieplan, directieverslagen, leerling resultaten en 
managementrapportages) de belangrijkste instrumenten voor interne beheersing van de organisatie.   
Voor aanvang van het kalenderjaar wordt een jaarbegroting opgesteld, waarin de doelstellingen financieel 
zijn vertaald. Hiernaast wordt in april-mei het schooljaar het formatieplan opgesteld.   
  

Stichting Jenaplanschool Antonius Abt maakt in haar planning & control-cyclus gebruik van tussentijdse 
rapportages. Per kwartaal wordt een financiële managementrapportage opgesteld, waarin de 
realisatiecijfers worden afgezet tegen de vastgestelde begroting. Inzicht wordt verschaft door 
gebruikmaking van grafische weergaven, kengetallen en analyses. De basis voor de rapportage wordt 
gelegd door Groenendijk, financiële administratie. Op het gebied van ziekteverzuim beschikt Stichting 
Jenaplanschool Antonius Abt over actuele cijfers. Hiernaast wordt jaarlijkse een meerjaren-personele 
begroting, (meerjaren) investeringsbegroting en een (meerjaren) integrale begroting opgesteld dan wel 

geactualiseerd aan de hand van de op dat moment meest actuele personele bekostiging, personele 
bezetting, jaarrekeningcijfers en leerlingenprognoses. Na afloop van het kalenderjaar wordt een 
jaarverslag (waaronder de jaarrekening en bestuursverslag) opgesteld, waarin een analyse wordt gegeven 

van de verschillen tussen de uiteindelijke realisatiecijfers, de begroting en de cijfers van het voorafgaande 
kalenderjaar.   
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Bovengenoemde zaken worden 6 keer per jaar gedeeld en besproken met de MR en de RvT. Via de notulen 
van de MR worden de ouders op de hoogte gebracht. Daarnaast wordt het bestuursverslag gepubliceerd op 
onze website, zodat andere betrokkenen ook geïnformeerd zijn.  
 

Aan ouders en andere belanghebbenden brengen wij jaarlijks verslag uit in de schoolgids en tweewekelijks 

in de Nieuwsflits over onze doelen en de resultaten die wij behalen. In de schoolgids geven wij aan wat 

onze doelen zijn en welke resultaten met het onderwijsleerproces worden bereikt. In de schoolgids staan 

ook bevindingen opgenomen ten aanzien van de kwaliteitszorg en de maatregelen die naar aanleiding 

daarvan zijn getroffen. Deze informatie is digitaal beschikbaar via de website.  

 In onderstaand schema zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2021 weergegeven.  

Wat Zichtbaar in 

Er zijn doelen, prestatie-indicatoren en/of 

normen gesteld voor kalenderjaar 2021 en 

schooljaar 2021-2022 op het gebied van 

financiën, onderwijs, personeel en materiaal. 

 

Jaarplan 

Borgingsdocumenten / Plan van aanpak 

Begroting 

Formatieplan 

Meerjaren-onderhoudsplan 

Investeringsplan 

Trendanalyses 

Er is door het MT voortdurend gewerkt aan 

draagvlak voor het plan en de doelen 

Agenda’s van studiedagen 

Directieverslagen t.b.v. MR en RvT 

Verslagen van functioneringsgesprekken 

Verslagen van beoordelingsgesprekken 

Verslagen van personeelsgesprekken 

Verslagen van klassenbezoeken 

De geplande activiteiten zoals opgenomen in 

de borgingsdocumenten worden uitgevoerd 

en gemonitord. 

Degene op wie de informatie betrekking 

heeft, ontvangt naar aanleiding van de 

analyse feedback. 

De bereikte resultaten worden vastgelegd.  

De beschikbare gegevens worden 

geanalyseerd. 

Verslagen van vergaderingen met de ontwikkelspecialisten 

Twee maal per jaar actualisatie van de 

borgingsdocumenten en de verwerking van de verkregen 

feedback 

SADVUE’s  

Jaarverslag  

Borgingsdocumenten 

MARAP’s 

Personeelsoverzichten 

Financiële overzichten  

Actualisatie MOP 

 

Doelen en resultaten 2021 
Vanuit het schoolplan krijgt ieder jaar een aantal strategische speerpunten extra aandacht. De speerpunten, 
alsmede de resultaten van het gevoerde beleid krijgen vorm op het gebied van strategie, onderwijsaanbod, 
zicht op ontwikkeling & resultaten, veiligheid, pedagogisch en didactisch handelen en personeelsbeleid.  
 
Strategie: 
 

Thema Oordeel Resultaat Toelichting 

Strategie 
 

 Samenwerking met SWV De Meierij 
op het gebied van meer 
inclusiviteit, wat heeft geleid tot 
het continueren van de Jonge Kind 
Groep op locatie Park en het 
continueren van onderwijs aan 
leerlingen met een bijzondere 
hulpvraag. 

Op locatie Park heeft de Jonge Kind Groep 
zich verder ontwikkeld als een stevig 
orgaan om kinderen met een 
ontwikkelingsvraag te begeleiden naar 
passend (regulier) onderwijs.  
In diverse groepen krijgen kinderen met 
een specifieke ondersteuningsvraag thuis-
nabij onderwijs. 
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Er zijn gesprekken opgestart om naast 
onderwijs voor leerlingen met een 
specifieke hulpvraag ook naschoolse 
opvang op te starten voor deze leerlingen. 

Strategie 
 

 We hebben twee gezonde locaties 
in Engelen kunnen behouden, 
waardoor er instroom van 
leerlingen in twee wijken mogelijk 
blijft.  
 

De twee locaties hebben onderzoek 
gedaan naar de eigen specifieke concept 
mogelijkheden en expertise om meer  
instroom vanuit Engelen en omgeving 
waar te maken. Concreet betekent dit dat 
de schoolconcepten gevormd zijn en we 
draagvlak vinden onder het team en 
stakeholders. Locatie Slot geeft haar 
jenaplanconcept vorm in combinatie met 
natuur en creativiteit. Locatie Park geeft 
haar jenaplanconcept vorm met sport, 
spel en beweging.  

Strategie 
 

 De directeur-bestuurder is een 
ontwerpgericht onderzoek met 
stakeholders gestart rondom 
missie, visie en de corporate story 
van de organisatie.   

Er is met stakeholders toegewerkt naar 
het ontwikkelen van een herkenbare 
corporate story. De prepare-fase is 
afgerond en uitkomsten van het 
onderzoek zijn gecodeerd. 

Strategie 
 

 We zijn opleidingsschool voor 
Fontys HKE. 

Stichting Jenaplanschool Antonius Abt 
heeft het traject opleidingsschool 
doorlopen en begeleidt studenten samen 
met Fontys in hun weg naar het beroep 
groepsleerkracht in het primair onderwijs 
en naar kennis op het gebied van 
jenaplanonderwijs. 

 
Zicht op Ontwikkeling en Resultaten: 
Binnen Stichting Jenaplanschool Antonius Abt staan we voor het bieden van goed onderwijs in een 
uitdagende leeromgeving. We richten ons op zowel kennisoverdracht en aandacht op de basisvakken als de 
opvoedkundige rol op het gebied van socialisatie en persoonsvorming. In onze ogen zijn deze facetten 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. We geven kinderen de ruimte om hun eigenheid te ontdekken, we 
helpen hen reflecteren op zichzelf en helpen kinderen te ontdekken wie ze zijn en wat hun kwaliteiten zijn. 
Veerkracht en wendbaarheid vinden wij heel belangrijk. Als een kind lekker in haar/zijn vel zit en balans vindt 
tussen gesprek, spel, werk en viering, ontwikkelt het zich op alle drie de gebieden van persoonsvorming, 
socialisatie en kwalificatie.  
 

Thema Oordeel Resultaat Toelichting 

Zicht op ontwikkeling 
& Resultaten 

 We geven kansrijk adviezen 
in groep 7 en 8 (préadviezen 
en schooladviezen). 
 
 

Vanuit IEP wordt er naar aanleiding 
van de behaalde scores een kansrijk 
advies gegeven. Groepsleiders nemen 
dit mee in hun advisering vanaf groep 
7. Kansrijk adviseren blijft een 
aandachtspunt voor de toekomst. 

Zicht op ontwikkeling 
& Resultaten 

 We hebben streefniveaus 
voor onze school op het 
gebied van de basisvakken 
en onze resultaten liggen 
boven het landelijk 

Stichting Jenaplanschool Antonius Abt 
werkte tot en met 2021 met CITO als 
methode-onafhankelijk 
toetsinstrument. Tijdens het werken 
met de CITO-toetsen maakten wij 
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gemiddelde en rond ons 
streefniveau. 

gebruik van schoolambities 
(streefniveaus): 
 I/II: minimaal 60% 
III: maximaal 20% 
IV, V: maximaal 20% 
 
In 2021 is onderzoek gedaan naar welk 
onafhankelijk toetsinstrument beter 
aansluit bij de werkwijze van Stichting 
Jenaplanschool Antonius Abt. In de 
onderzoeksfase is breed georiënteerd 
en is de keuze op IEP gevallen. 
Vanuit de inspectie is ons bekend wat 
de signaleringswaarden (85% 1F, 56,6 
2F/1S niveau) zijn en het landelijk 
gemiddelde (97% 1F, 66,4% 2F/1S).  
Op dit moment behalen wij niet in alle 
leerjaren de gewenste normscore 
(schoolweging).  
Verdere uitwerking per vakgebied en 
leerjaar: zie analyse M-toetsen 2021-
2022.  

Zicht op ontwikkeling 
& Resultaten 

 In ons onderwijs krijgt 
eigenaarschap van het kind 
een structurele rol. We doen 
dit door middel van de 
“vraag het de kinderen”-
aanpak. 

In ons onderwijs speelt eigenaarschap 
bij kinderen een grote rol. Wij 
begeleiden kinderen naar het tonen en 
inzetten van eigenaarschap en zijn ook 
samen verantwoordelijk voor de 
mogelijkheid om eigenaarschap te 
tonen en te pakken. Door de kinderen 
te vragen hoe zij hun leerproces 
aangepakt hebben, waar de 
leersituatie vorm krijgt en hen te 
betrekken bij leervragen, werken wij 
toe naar zelfstandige en 
verantwoordelijke wereldburgers. Dit 
krijgt o.a. vorm door: 
Rondleidingen door kinderen 
Kinderforum 
Elkaar helpen (hand van vijf) 
Het stellen van leervragen aan 
kinderen 
Maatjeswerk (Bouwlezen, binnen je 
klas/cluster/bouw) 
Evaluatiekring/klassenvergadering 
Tips en Tops na kringen/elevatorpitch 
Klassenvergaderingen 
Planactiviteiten 
Werken met weekplanner 
Flexplekken 
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Implementatie: er zijn kleine 
nuanceverschillen, maar over 
algemeen goed geïmplementeerd. 
 
Kinderen krijgen zoveel mogelijk 
directe feedback als ze aan de slag zijn 
waardoor ze meteen weten of ze op 
de goede weg zijn. 
 
In het portretgesprek bespreekt kind 
met groepsleider en ouder aan welke 
leerdoelen het gaat werken en maakt 
daarbij afspraken. 

Zicht op ontwikkeling  Het advies van de school 
komt overeen met het 
niveau van de centrale 
eindtoets (IEP). Het aantal 
heroverwegingen ligt op 
minder dan 10 %. 

Vanuit IEP wordt er naar aanleiding 
van de behaalde scores een advies 
gegeven. Groepsleiders nemen dit 
mee in hun advisering. 
 
In totaal hebben 5,7% van de kinderen 
n.a.v. IEP-eindtoets een 
heroverweging. Dit betreft 4 kinderen 
over beide locaties.  
De adviezen zijn passend bij de 
uitkomsten van de centrale eindtoets.  
 
Net als in het schooljaar 2019/2020 is 
er in het schooljaar 2020/2021 gebruik 
gemaakt van het advies van overheid 
om kansrijk te adviseren.  

Onderwijsaanbod  De verzuimregistratie van 
leerlingen is op orde. 

De locaties werken met de 
verzuimregistratie in ParnasSys. 

Resultaten  De school maakt 
onderwijsresultaten 
inzichtelijk via een 
zelfevaluatie in afstemming 
met het team. 

2 keer per jaar worden de 
toetsresultaten (midden- en 
eindtoetsen) geanalyseerd en met het 
team doorgesproken. De analyses en 
interventies kunnen nog scherper 
geformuleerd worden. 

Resultaten  De leerresultaten begrijpend 
Lezen liggen minimaal op 
niveau 1F en 1S/2F. 

Gezien het landelijk gemiddelde zou 

minimaal 97,2% van de leerlingen aan 

het einde van hun schoolloopbaan 1F 

behaald moeten hebben. Op dit 

moment heeft 74,8% van de leerlingen 

uit groep 7 en 78,5% van de leerlingen 

uit groep 8 het 1F niveau behaald. 

Gezien het landelijk gemiddeld zou 
minimaal 66,4% van de leerlingen aan 
het einde van hun schoolloopbaan 2F 
behaald moeten hebben. Op dit 
moment heeft 59,3% van de leerlingen 
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uit groep 7 en 66,5% van de leerlingen 
uit groep 8 het 2F niveau behaald. 

Resultaten  De leerresultaten rekenen 
en wiskunde liggen minimaal 
op niveau 1F en 1S/2F 

Gezien het landelijk gemiddelde zou 

minimaal 97,2% van de leerlingen aan 

het einde van hun schoolloopbaan 1F 

behaald moeten hebben op het gebied 

van rekenen. Op dit moment heeft 

68,2% van de leerlingen uit groep 7 en 

78,2% van de leerlingen uit groep 8 

het 1F niveau behaald. 

Gezien het landelijk gemiddelde zou 
minimaal 66,4% van de leerlingen aan 
het einde van hun schoolloopbaan 1S 
behaald moeten hebben. Op dit 
moment heeft 41% van de leerlingen 
uit groep 7 en 56% van de leerlingen 
uit groep 8 het 1S niveau behaald. 
Rekenen is speerpunt voor 2022. 

Ondersteuningsaanbod  De school heeft in 2021 haar 
SOP geüpdatet. 

Het schoolondersteuningsplan is 
vernieuwd en krijgt een jaarlijkse 
evaluatie.  

 
 
 
Veiligheid: 
De maatschappij verandert razendsnel.  Wij geven kinderen de ruimte om kind te zijn en te leren van de 
keuzes die zij maken. Stichting Jenaplanschool Antonius Abt biedt eigentijds onderwijs met veel aandacht 
voor de 21st century skills zoals plannen, organiseren, creëren, ondernemen en samen werken. Wij noemen 
dit onze jenaplanessenties. Wel mag bij ons ieder kind zichzelf zijn en zijn verschillen tussen kinderen ons 
vertrekpunt in het aanbod in een veilige en uitdagende omgeving. Onze medewerkers verschillen ook, 
binnen Stichting Jenaplanschool Antonius Abt zijn we ons bewust van onze verschillen, talenten en voelen 
we ons veilig in een professionele cultuur. 
 

Thema Oordeel Resultaat Toelichting 

Veiligheid  Onze kinderen voelen zich veilig op 
school 

Onze leerlingen geven Stichting 
Jenaplanschool Antonius Abt een 8.3 

Veiligheid  Medewerkers voelen zich veilig op 
school 

Onze medewerkers geven Stichting 
Jenaplanschool Antonius Abt een 8.5. 

Veiligheid  De stichting beschikt over een 
actueel veiligheidsbeleid. 

Er is een actueel veiligheidsbeleid en deze 
heeft een update gehad in 2021. 
Aandachtspunten die we meenemen naar 
volgend jaar zijn: de klachtenregeling 
updaten en de zichtbaarheid van de  
interne en externe vertrouwenspersonen. 

Veiligheid  De stichting beschikt over een 
actueel beleid op het gebied van 
het gebruik van social media in de 
groep. 

Elk jaar nemen we deel aan de Week van 
de Mediawijsheid waarin we heel 
uitgebreid bij het gebruik van social 
media en dit onderwerp stilstaan. 
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Jaarlijks doen de leerjaren 6-7-8 mee aan 
de week van MediaWijsheid. Een week 
waar Mediawijsheid centraal staat. De 
kinderen doen in deze week ook nog mee 
aan een online game/aanbod 
‘MediaMasters’.  
 
Daarnaast komen de voor- en nadelen 
van onlinemogelijkheden in verschillende 
thema's terug (denk aan: seksualiteit).  
In de klassenvergaderingen worden 
onderwerpen van mediawijsheid ook 
regelmatig besproken. Per groep kunnen 
hierover afspraken gemaakt worden. 
 
Beleid op dit gebied is nog niet 
geactualiseerd binnen de organisatie. 

 
 
Pedagogisch en didactisch handelen: 
Medewerkers zijn het belangrijkste gereedschap waar je binnen je organisatie mee werkt. Wij vinden het 
belangrijk dat medewerkers handelen conform de missie/visie van de school en in houding en gedrag onze 
kernwaarden uitstralen. Onze groepsleiders beschikken over meer dan voldoende pedagogische en 
didactische kwaliteiten om het jenaplanonderwijs vorm te geven en hebben hoge verwachtingen van 
zichzelf, elkaar en de resultaten.  
 

Thema Oordeel Resultaat Toelichting 

Pedagogisch 
en 
didactisch 
handelen 

 Medewerkers handelen conform 
de missie/visie van de school en 
stralen in houding en gedrag onze 
kernwaarden uit 

De missie/visie en kernwaarden waren 
niet leidend als het gaat om 
koersontwikkeling en fungeerden niet als 
gezamenlijk uitgangspunt in houding en 
gedrag. Er is toegewerkt naar draagvlak 
voor het vernieuwen en versterken van 
onze missie, visie en kernwaarden. 
Komend jaar wordt er toegewerkt naar 
het handelen en uitdragen van onze 
missie, visie en kernwaarden. 

Pedagogisch 
en 
didactisch 
handelen 

 Groepsleiders beschikken over 
meer dan voldoende pedagogische 
en didactische kwaliteiten om het 
Jenaplanonderwijs vorm te geven 

Groepsleiders weten een sterk 
pedagogisch klimaat neer te zetten. Op 
het gebied van didactische kwaliteiten is 
er gestart met scholing op het gebied van 
jenaplanaanbod, hoge verwachtingen op 
het gebied van resultaten en 
leerkrachtgedrag. Door invloed van 
corona en het niet fysiek samen kunnen 
zijn heeft dit onderdeel onvoldoende 
aandacht kunnen krijgen en wordt het 
meegenomen naar 2022.  

Pedagogisch 
en 

 Binnen Stichting Jenaplanschool 
Antonius Abt werken we aan onze 
professionele houding door middel 

In 2021 zijn er observaties gepland door 
het MT, ib en de 
onderwijsontwikkelgroep (OOG). In de 
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didactisch 
handelen 

van observaties. We maken hierbij 
gebruik van onderdelen uit de 
gesprekkencyclus. 

gesprekkencyclus is er aandacht voor het 
didactisch en pedagogisch handelen van 
groepsleiders en de verslaglegging 
hiervan in het personeelsdossier. Het 
personeelsdossier (onderdeel uit de 
gesprekkencylus) en het observatie-
instrument vanuit het MT en ib verdienen 
komend jaar aandacht. Vanuit OOG is er 
gewerkt met observatielijsten op de 
verschillende gebieden.  

Pedagogisch 
en 
didactisch 
handelen 

 Binnen onze school vinden we het 
pedagogisch klimaat van groot 
belang, alsmede het aanleren van 
denkvaardigheden. Met het 
gebruik van de hoeden van De 
Bono vallen deze mooi in elkaar. 

De denkhoeden van Edward de Bono 
worden onder andere ingezet om 
kinderen denkvaardigheden aan te leren; 
die helpen ook om het pedagogische 
klimaat te bevorderen en samen te 
filosoferen over belangrijke 
onderwerpen. Alle groepen maken hier 
gebruik van. 

 
Personeelsbeleid: 
De maatschappij verandert razendsnel.  Wij geven kinderen de ruimte om kind te zijn en te leren van de 
keuzes die zij maken. Stichting Jenaplanschool Antonius Abt biedt eigentijds onderwijs met veel aandacht 
voor de 21st Century skills zoals plannen, organiseren, creëren, ondernemen en samen werken. Wij noemen 
dit onze Jenaplanessenties. Wel mag bij ons ieder kind zichzelf zijn en zijn verschillen tussen kinderen ons 
vertrekpunt in het aanbod in een veilige en uitdagende omgeving. Onze medewerkers verschillen ook, 
binnen Stichting Jenaplanschool Antonius Abt zijn we bewust van onze verschillen, talenten en voelen we 
ons veilig in een professionele cultuur. 
 

Thema Oordeel Resultaat Toelichting 

Personeels-
beleid 

 Er is een (digitaal) 
bekwaamheidsdossier aanwezig 
van iedere medewerker. 

In 2021 is het handboek 
gesprekkencyclus herzien in samenspraak 
met het team en conform de afspraken 
uit de CAO. Hier maakt het 
personeelsdossier onderdeel van uit. 
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt 
heeft van iedere medewerker een 
(digitaal) personeelsdossier. We nemen 
het eigen persoonlijke 
bekwaamheidsdossier van de individuele 
medewerker mee naar 2022. 

 
Binnen ons personeelsbeleid heeft scholing een structureel karakter. Op collectief scholingsniveau is er 
gewerkt aan onderstaande speerpunten en opbrengsten. 
 

Studiedag Onderwerp Opbrengst 

Studiedag 3  
januari 2021 

1. Evaluatie online 
lesgeven in subgroepen 

2. Start maken met 
eenduidige taal 
(jenaplanterminologie) 

1 Iedereen heeft haar/zijn ervaringen kunnen 
delen 

2 Teamleden weten wat de verschillende termen 
inhouden en er is een keuze gemaakt welke we 
gaan gebruiken in school en op de website 
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In verband met corona 
halve dag online 

Studiedag 4 
 22 februari 2021 

1. Terugblik 3 jaar JPAA  
2. Didactische onderlegger 

begrijpend lezen binnen 
W.O.  

3. Terugkoppeling 
welbevindengesprekken, 
opdracht RvT.  

4. Groei leerlingenaantal 
gekoppeld aan Jenaplan 

5. Snappet 
Bespreken van data-
analyse januari 2021, 
Maken van schoolbrede 
werkafspraken  

6. Themavoorbereiding in 
relatie met  
Begrijpend Lezen 
 

 

1. Teamleden zijn zich bewust van wat we sinds  
maart 2018 hebben bereikt ten opzichte van de 
situatie van maart 2018.  

2. Het team heeft kent de eerste opzet de  
didactische onderlegger binnen WO.  
Het team kan binnen het nieuwe thema 
experimenteren met de uitwerking daarvan. 

3. Teamleden weten wat de tips aan Helma waren 
om mee te gaan starten vanaf 2021 
Teamleden zijn op de hoogte van de feedback die is 
gegeven rondom teamcultuur  
Teamleden weten wat de opdracht van de RvT  
aan Helma is ten aanzien van de (door-)ontwikkeling 
van Stichting Jenaplanschool Antonius Abt. 

4. We gaan in kleine gemengde groepen spreken  
over de punten waar de komende periode mee  
aan de slag gaan. We gebruiken hiervoor weer de 
overlegteams.  

5. Het team heeft op clusterniveau nagedacht  
(brainstorm) over schoolbrede werkafspraken en 
speerpunten.  
De resultaten van de brainstorm worden 
overgedragen naar de werkgroep Snappet  

6. Team gaat aan de slag met het zoeken van  
andere teksten. 

Studiedag 4 
6 april 

1. Basiscursus Google 
Education 

2. Werkverdelingsplan 
hoofdstuk 9 t/m 16 

3. Trendanalyse CITO M en 
SADVUE begrijpend lezen 

4. Muziekles in de groep 
 

1 Het team kan werken met Google Education 
2 Het team besluit over hoe draagvlak wordt 

vastgesteld en wanneer dat voldoende is  
Er is informatie gegeven over de lesuren per 
dag, wat wel/geen lestijd is en het daaraan 
gekoppelde pauzerooster. Eventuele suggesties 
voor aanpassing van het pauzerooster zijn 
gedaan  
Vragen zijn beantwoord over de hoofdstukken: 
“Aanwezigheid, Verhouding lesgevende- en 
overige taken, tijd voor- en nawerk en tijd OOP 
binnen en buiten de klas” 
De wensen van het team ten aanzien van de 
besteding van de werkdrukverlagende middelen 
zijn besproken 
Er is een eerste aanzet gemaakt voor de 
taakverdeling  

3 Team is geïnformeerd over de trendanalyse op 
schoolniveau 

4 Groepsleiders hebben kennis over het geven 
van muziekles weer opgefrist en uitgebreid. 

Studiedag 5 
25 mei 

1. Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO) 

2. Trendanalyse 

1. Het team heeft kennisgenomen van de 
menukaart met evidence based interventies.   
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3. Begrijpend lezen 
4. Teamcultuur 
5. ICT 
6. Jenaplan Terug naar de 

bedoeling 

2. Het team heeft inzicht in de trendanalyse op 
school-, locatie-, en bouwniveau.  

3. Andere tekstsoorten koppelen aan leerdoelen 
en strategieën  

4. Het team heeft kennisgenomen van en 
bespreekt de resultaten uit het 
cultuuronderzoek van Cameron en Quinn op 
locatieniveau  

5. ICT-basisvaardigheden implementeren in het 
nieuwe thema.  

6. Het team weet wat de richting is en is 
geïnspireerd.  

Studiedag 6 
2 juli 

1. Professioneel vloggen 1. Team wordt geïnspireerd en leert vlogs te 
maken om professioneel in te zetten 

Studiedag  
2 september 

Opstart studiedag: 
1. Elkaar ontmoeten 
2. IB-moment gekoppeld 

aan NPO – LO 
3. Snappet opfrissen, 

klaarzetten 
4. Rekenen en didactische 

onderlegger 
5. BOUW in ritmisch 

weekplan 
 
Per locatie 

1. Check in 
2. Opening schooljaar 
3. Praktische zaken 
4. Eigen werktijd 

 
 

1. Opening en kennismaken met de nieuwe 
collega’s 

2. Het is duidelijk hoe, door wie en  op welk 
moment de NPO & LO middelen worden 
ingezet. 

3. Het team heeft een opfriscursus gehad en 
heeft alles klaar gezet voor het nieuwe 
schooljaar.  

4. Het team heeft kennis genomen van de 
didactische onderlegger en afspraken zijn 
gemaakt. 

5. Het team heeft afspraken gemaakt met 
betrekking tot de inzet van BOUW en de 
beschikbare tijd/plaats van BOUW in het 
ritmisch weekplan.  

Per locatie 
1. Het team geeft aan hoe ze erbij zitten en 

wat de verwachtingen zijn van de start van 
het nieuw jaar 

2. Het team heeft afspraken gemaakt over hoe 
het schooljaar voor kinderen en ouders 
geopend zal worden en welke rol iedereen 
daarin heeft. 

3. Het team heeft praktische zaken met elkaar 
besproken en afgestemd. 

4. Teamleden zorgen dat de groepen startklaar 
zijn 

 

Studiedag 1 
24 september 

1. Kennismaking met Janey 
van Kaam  

2. Kick-off e-learning 
3. LVS E-toetsen 2020-

2021 

1. Janey heeft zich voorgesteld aan het team en 
vice versa.  

2. We hebben de eigen vaardigheden m.b.t. 
Google en Microsoft in kaart gebracht en ons 
voorbereid op e-learning ten behoeve van eigen 
ontwikkeling. 

3. Aan het einde van de bijeenkomst hebben we 
een beeld van de resultaten op de E-toetsen van 
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het LVS en hebben we per bouw actiepunten 
geformuleerd.  
IB presenteert de resultaten.  
Vervolgens gaan we per locatie en op Slot per 
bouw uit elkaar om verder in te zoomen, 
conclusies en actiepunten te formuleren.  

Studiedag 2 
12 november 

1. Gastvrije school 
2. Jenaplan Ton van Rijn 

1. Team krijgt inzicht in hoe belangrijk 
ambassadeurschap is voor de school en welke 
rol team daarin heeft. 

2 Onder leiding van Ton van Rijn gaan we samen      
het gesprek aan rondom Jenaplan begrippen 

 
 
Toekomstige ontwikkelingen: 
In 2021 heeft Stichting Jenaplanschool Antonius Abt vanwege corona het onderwijsaanbod regelmatig bij 
moeten stellen. De scholen zijn twee keer gesloten geweest (lock-down). Ook de grote hoeveelheid 
coronabesmettingen onder kinderen en medewerkers zijn van invloed geweest op de uitvoeren van 
beleidsvoornemens.  
De focus heeft in bepaalde periodes gelegen op het vormgeven van het thuisonderwijs en het organiseren 
van online onderwijs naast fysiek onderwijs. We hebben in onze resultaten (zowel op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling als didactische resultaten) gezien dat corona op verschillende manieren invloed gehad heeft op 
de kinderen en het onderwijsleerproces en we zien dat kinderen achterstanden opgelopen hebben. De 
enorme inzet van extra ondersteuning heeft onvoldoende resultaat gehad om deze achterstanden weg te 
kunnen werken. We zien dat het monitoren van de leerresultaten en het welbevinden lastig was en 
observaties niet altijd onder de juiste omstandigheden plaats konden vinden.  
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt maakt zich in 2022 hard om opnieuw te analyseren waardoor de 
achterstanden onvoldoende ingelopen zijn en welke interventies nodig zijn om dit in 2022 wel te laten 
slagen. Zo hebben we ons aangemeld voor het traject Goed worden, Goed blijven en gaan we aan de slag 
met ons klassenmanagement/effectieve leertijd, het werkethos van onze kinderen en 
instructievaardigheden van groepsleiders binnen het jenaplanaanbod. 
 
Vanaf 2021 maakt de inspectie gebruik van het nieuwe toezichtskader. Stichting Jenaplanschool Antonius 
Abt heeft haar schoolambities in streefniveaus omschreven en in haar schoolondersteuningsprofiel 
beschreven welke ondersteuning zij kan bieden. In onze kwaliteitscyclus nemen we voor beide onderdelen 
jaarlijks een evaluatie op. 
 
Internationalisering 
Is er beleid op het thema internationalisering?  

☐ Ja ☒ Nee  
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt richt zich op de wereld naar binnen halen en met haar onderwijs de 
wereld in te gaan, maar heeft naast de ambities voor Wereldburgerschap geen specifiek beleid hiervoor 
ontwikkeld.  
 
Inspectie 
Is er tijdens het verslagjaar een inspectiebezoek geweest?  

☐ Ja ☒ Nee  
 
Visitatie  
Vond er tijdens het verslagjaar een bestuurlijke visitatie plaats?  

☐ Ja ☒ Nee  
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Passend onderwijs 
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moeten schoolbesturen zich op grond van de 
Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 nader verantwoorden. Het samenwerkingsverband De Meierij (30-05), 
verder SWV genoemd, is verdeeld in de ondersteuningseenheden Noord, Midden en Zuid. 
Ondersteuningseenheid Midden bestaat uit de stad ‘s-Hertogenbosch waar scholen in 6 wijknetwerken met 
elkaar samenwerken. Iedere wijk heeft een wijkambassadeur en een wijk-ib’er om dit proces te faciliteren en 
te begeleiden. De schoolbesturen (SSPOH) in de stad faciliteren het wijkgericht werken door een gedeelte 
van de lichte zorgmiddelen aan het wijknetwerk toe te kennen in de vorm van wijkgelden. Het wijknetwerk 
bepaalt zelf, op basis van een plan, welk bedrag of percentage van de lichte zorgmiddelen hiervoor nodig is. 
De overige lichte zorgmiddelen worden toegevoegd aan de budgetten van de school voor het versterken van 
de basisondersteuning.  
 
Aan welke doelen in het kader van passend onderwijs heeft het bestuur middelen vanuit de lumpsum 
uitgegeven?  
Het bestuur heeft geen middelen vanuit de lumpsum uitgegeven aan passend onderwijs.  
 
Aan welke doelen in het kader van passend onderwijs heeft het bestuur de middelen vanuit het 
samenwerkingsverband uitgegeven?  
Van het SWV ontvangen we jaarlijks een bedrag voor de lichte zorgmiddelen. Voor 2020-2021 hebben we 
een bedrag van € 49.585,00 ontvangen, gebaseerd op een bedrag van € 117,50 per leerling. De bijdrage aan 
de wijkbudgetten van SSPOH bedraagt € 4.304,40 (€ 10,20 per leerling). In januari 2021 hebben we extra 
gelden ontvangen van het SWV: € 1.688,00 een bedrag van 4,- per leerling, dat bestemd is voor de 
ontwikkeling van hoogbegaafdheid.  
 
Hoe is het bestuur, in samenwerking met de stakeholders, tot de genoemde doelen gekomen?  
Het Ondersteuningsplan 2018-2022 van SWV De Meierij is in gezamenlijkheid tot stand gekomen. In dit plan 
staat beschreven hoe we passend onderwijs organiseren en aan welke doelen we werken:  

• Individuele ondersteuning (basis en extra): Doel is een dekkend en hoogwaardig 
ondersteuningsaanbod om zodoende meer ondersteuningsmogelijkheden en kansen te bieden voor 
kinderen in het regulier onderwijs.  

• Groepsarrangementen: Doel is om tijdelijk en kortdurend kinderen met vergelijkbare 
ondersteunings-behoeften te clusteren om vanuit een specifieke groepsaanpak de leerlingen 
voldoende handvatten te bieden om (weer) het regulier onderwijs te vervolgen. 

• Gespecialiseerd speciaal onderwijs: Doel is de ondersteuning zoveel als mogelijk thuisnabij in het 
regulier onderwijs te bieden. Voor leerlingen waarbij dat niet (meer) verantwoord kan of lukt 
hebben we kwalitatief hoogstaande speciale settingen beschikbaar.  

• Samenwerking met jeugdhulp: Doel is het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en 
jeugdhulp om uiteindelijk te komen tot preventieve inzet van jeugdhulp op scholen en integrale 
onderwijszorgarrangementen. 

• Doorgaande lijn: Het doel is een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar. Bij iedere overstap is 
de ontwikkeling van het kind leidend en wordt er ingezet op passende ondersteuning. 
 

3.2. Personeel, professionalisering & organisatieontwikkeling 
 
Doelen en resultaten 
Welke doelen heeft het bestuur zichzelf gesteld ten aanzien van het personeel en de professionalisering en 
in hoeverre zijn deze doelen bereikt? 
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt streeft naar bevlogen groepsleiders die vanuit verbinding met elkaar 
onderscheidend Jenaplanonderwijs vorm geven. Goed werkgeverschap, een leven lang leren en balans 
tussen gesprek, spel, werk en successen vieren zijn daarbij belangrijke thema’s. 
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Thema Oordeel Resultaat Toelichting 

Organisatieont-
wikkeling 

 Het opbouwen van een sterk 
werkgeversimago, zichtbaar zijn 
en nieuwe collega’s werven die 
intrinsiek gemotiveerd zijn om 
bij te dragen aan onze missie. 

In 2021 hebben we alle vacatures 
kwalitatief goed in kunnen vullen. 
Branding op het gebied van  
werkgeversimago waarbij onze 
zichtbaarheid (identiteit) en concept  
sterk versterkt worden is een speerpunt 
dat wij eind 2021 opgepakt hebben en 
datdoorloopt in het nieuwe kalenderjaar. 

Professionalise-
ring 

 Goed werkgeverschap richt zich 
op de voortdurende 
ontwikkeling van medewerkers. 

Professionalisering (zowel collectief als 
individueel) heeft mooie successen 
opgeleverd, maar zijn beïnvloed door 
corona. Geregeld werden fysieke 
bijeenkomsten omgezet in digitale 
bijeenkomsten. 

Personeel  Het ziekteverzuimpercentage 
ligt onder het landelijk 
gemiddelde. 

Het landelijk verzuim van 2021 ligt op 5,1 
%. Het verzuimpercentage van Stichting 
Jenaplanschool Antonius Abt ligt op 4,92 
%.  

Personeel  Er is een werkverdelingsplan 
aanwezig. 

De (P)MR  heeft ingestemd met het 
werkverdelingsplan en getoetst of er 
voldoende draagvlak is. 

 
 
Algemene toelichting 
Het personeelsbeleid is in 2021 ongewijzigd gebleven. Hieronder volgt een samenvatting van het 
personeelsbeleid en de belangrijkste ontwikkelingen in 2021 met betrekking tot personeel.  
 
Samenvatting strategisch personeelsbeleid 
Het taakbeleid, onze arbeidstijden, de beleidskeuzes met betrekking tot de functiemix en duurzame 

inzetbaarheid en de (meerjaren)begroting hebben een directe relatie met elkaar. Omstandigheden en 

beleidskeuzes hebben financiële en personele gevolgen. Daarom is het noodzakelijk dat de uitgangspunten 

en aannames in begroting en het personeelsbeleid met elkaar overeenstemmen. De (meerjaren)begroting 

dient dan ook als financieel kader voor het personeelsbeleid.  

Alle ontwikkelingen: interne en externe factoren, kansen net zo goed als bedreigingen, beïnvloeden de 

realisatie van het personeelsbeleid. Als we inzoomen op de omgevingsfactoren, dan definiëren we de 

maatschappelijke ontwikkelingen:  

• Terugloop leerlingaantallen; 

• Problematiek rondom de Wet Werk en Zekerheid en de WAB; 

• Te lage inzet in de vervangingspool; 

• Tekort aan invallers;  

• Tekort aan leraren;  

• Bijzondere verlofwensen van medewerkers;  

• Vergrijzing en verhogen AOW-gerechtigde leeftijd; 

• Eigen risicodragerschap sociale verzekeringswetten; 

• Passend onderwijs; 

• Teruglopend marktaandeel in Engelen; 
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• De wens van de gemeente om Stichting Jenaplanschool Antonius Abt op één locatie te huisvesten. 
 

Met bovenstaande (maatschappelijke) ontwikkelingen houden we zo goed mogelijk rekening bij de keuzes 

voor wat betreft de formatie (planning en realisatie). We reduceren de personele last, maar kunnen 

gedwongen ontslag voorkomen door optimaal gebruik te maken van de ter beschikking staande 

mogelijkheden in de vervangingspool OMC-73 of detachering naar bevriende stichtingen. 

Hierna volgt een opsomming van de algemene uitgangspunten en gemaakte keuzes rondom het 

personeelsbeleid en relatie met de begroting en de onderwijskwaliteit:  

• Uitgangspunt is dat het in lumpsum opgenomen budget ten behoeve van personeel wordt ingezet 
op de personele formatie; 

• De financiële risico’s op personeelsgebied, naar aanleiding van het teruglopend aantal leerlingen, 
zijn bekend; 

• Daarmee rekening houdend zullen er geen extra investeringen gedaan worden ten aanzien van het 
te benoemen personeel en het aangaan van personele verplichtingen; 

• Indien er personeel benoemd wordt bovenop het in lumpsum opgenomen budget ten behoeve van 
personeel zal dat uitsluitend zijn indien het benoemde personeel één op één kan worden 
gedetacheerd (Jonge Kind Groep); 

• T=T systematiek. Om financieel gezond te blijven hanteert Stichting Jenaplanschool Antonius ten 
aanzien van de formatie de T=T systematiek, op grond van de leerlingtelling in het huidig schooljaar; 

• Er wordt gewaakt voor een te forse overhead door te rekenen met normuren ten behoeve van de 
functies intern begeleider, locatieleider en directeur-bestuurder; 

• De inkomsten voor lichte ondersteuning van het samenwerkingsverband waarin wij participeren, 
worden voor 6 uur door de leerkrachtondersteuner, maar vooral door ZZP’ers ingevuld (hieraan 
ontstaan geen verplichtingen); 

• Op incidentele middelen zoals werkdrukverlagende middelen, incidentele subsidies, 
arrangementsgelden of gelden voor lichte ondersteuning wordt in principe géén vaste formatie 
ingezet. Dit vanwege het niet kunnen en willen aangaan van vaste verplichtingen op incidenteel 
ontvangen middelen; 

• Op incidentele middelen wordt tijdelijke formatie, tijdelijke uitbreiding, ZZP etc. ingezet; 

• We zetten onze vaste formatie in de reguliere groepen; 

• De grootste werktijdfactoren worden in de groep ingezet in belang van de kwaliteit van het 
onderwijs en de continuïteit in de groep; 

• Personeel met een benoeming voor bepaalde tijd zal bij gebleken geschiktheid in principe na een 
jaar een benoeming voor onbepaalde tijd worden aangeboden, mits er voldoende reguliere formatie 
voor de komende vier jaren beschikbaar is; 

• Personeel wordt alleen benoemd binnen de kaders van het functiebouwwerk dat is vastgesteld door 
het bestuur.  

 
Toelichting op de verwachte ontwikkeling van kengetallen leerlingen/personeel 

Stichting Jenaplanschool Antonius Abt heeft te maken met krimp door demografische gegevens in de 

Engelen.  In de komende jaren zal het leerlingenaantal verder afnemen van 366 leerlingen (inclusief de Jonge 

Kind Groep) in 2020 en stabiliseren rond de 340 leerlingen (inclusief de Jonge Kind Groep) vanaf 2022-2023. 

Dat betekent dat er in 2021-2022 nog 15,5 groepen gevormd konden worden. Voor schooljaar 2022-2023 is 

er gekozen om 14 groepen te formeren (exclusief Jonge Kind Groep). In schooljaar 2022-2023 is er 

formatieve ruimte voor 14 groepen. Voor het volgend schooljaar zullen er daarom 15 groepen worden 

geformeerd (inclusief jonge kind groep). Evenredig hieraan zal ook het personeelsbestand met 1,000 FTE 

voor onderwijzend personeel afnemen. Dit conform de vastgestelde normen. Ten aanzien van nieuwe 
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benoemingen en/of mogelijk ontslag zullen wij handelen conform bovenstaande uitgangspunten, waardoor 

wij verwachten dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen.  

Gevoerde beleid inzake ontslag  
Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 is er voor het bijzonder onderwijs, en 

dus ook voor onze stichting, sprake van een stelselwijziging met betrekking tot de ontslagwetgeving. Ontslag 

op basis van het principe van “Last in First out” is niet meer aan de orde. Afvloeiing (ontslag) vindt plaats op 

basis van het afspiegelingsbeginsel.  Onze organisatie hanteert het ontslagbeleid uit de CAO-PO 2020-2021 

en is eigen risicodrager. 

Het personeelsbeleid is erop gericht het reguliere personeel dat goed functioneert zo lang mogelijk in dienst 

te houden. Een personeelslid kan in dienst blijven én in de vervangingspool (OMC-73) die door de 

samenwerkende besturen in ’s-Hertogenbosch is opgezet geplaatst worden als er sprake is van een 

terugloop van financiële middelen of om andere redenen. Natuurlijk kunnen personeelsleden ook zelf 

aangeven dat zij in de vervangingspool geplaatst willen worden.  

Ons beleid is erop gericht het reguliere personeel dat goed functioneert zo lang mogelijk in dienst te houden. 
We streven ernaar om geen personeelsleden te ontslaan, maar ze te plaatsen in de vervangerspool van 
OMC-073, die door de samenwerkende besturen in ’s-Hertogenbosch is opgezet. Daarnaast is er binnen het 
SSPOH (waarvan Stichting Jenaplanschool Antonius Abt deel uitmaakt) de afspraak dat overtollig personeel 
collegiaal gedetacheerd kan worden naar een ander bestuur binnen SSPOH (budgetneutraal). Ook kan 
overtollig personeel op eigen verzoek over stappen naar een van de andere besturen indien daar 
formatieruimte is. Driessen, de beheerder van de vervangerspool OMC-073, bewaakt het ketenbeding, zodat 
we niet onbedoeld verplichtingen aangaan door het te vaak benoemen van vervangers en daarmee 
verantwoordelijk zijn voor het betalen van uitkeringen.   
  
Al bij het aangaan van een tijdelijke benoeming wordt gekeken of er ruimte is voor een vaste benoeming na 
afloop van het contract. Als dat niet het geval is wordt ook aan hen, indien zij geen ontslag nemen op eigen 
verzoek, een plaats in de vervangerspool geboden.   
 
Ontwikkelingen en risico’s in 2021 
In 2021 was er sprake van verloop binnen verschillende functies binnen het personeelsbestand. Vier 
medewerkers hebben een nieuwe uitdaging elders aanvaard en twee zijn uit het onderwijs uitgestroomd. 
Van een medewerker is afscheid genomen op initiatief van de stichting. Tevens heeft de directeur-
bestuurder een functie elders aanvaard. In 2021 hebben wij alle functies passend in weten te vullen.   
 
Waar zijn de werkdrukverlagende middelen voor ingezet? 
Uit de werkdrukverlagende middelen zijn twee onderwijsassistenten bekostigd. Tevens wordt de werkplaats 
vanuit de werkdrukverlagende middelen gefinancierd en hebben we een vakdocent gym ingezet.   
 
3.3. Huisvesting en facilitaire zaken 
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt streeft naar scholen die voorzien zijn en passen bij het 
onderwijsconcept dat de locaties nastreven.  
 
Doelen en resultaten 
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt heeft als missie om als zelfstandige stichting op twee locaties te 
opereren en te blijven voortbestaan. De doorrekening hiervan t.o.v. de krimp heeft onze aandacht. 
De kwaliteit van de schoolgebouwen moet ondersteunend zijn aan de onderwijskundige keuzes. Op locatie 
Slot is het onderbouwcluster gerenoveerd. Op gebied van ventilatie is er in 2021 subsidie aangevraagd en 
worden er met de gemeente gesprekken gevoerd over hoe het gebouw aan de eisen voor ventilatie kan 
voldoen. 
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Thema Oordeel Resultaat Toelichting 

Huisvesting  Het MJOP is er op gericht om de 
schoolgebouwen in de staat te 
houden die ze voldoen aan de 
kwaliteitseisen. 

Ventilatiesysteem op locatie Slot is een 
aandachtspunt. 

Huisvesting  Op de locaties worden waar 
mogelijk 
duurzaamheidsmaatregelen 
uitgevoerd 

De gemeente heeft locatie Park van 
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt 
aangewezen als grootverbruiker. Dit 
betekent dat zij verplicht worden 
duurzaamheids-maatregelen door te 
voeren, waaronder vervanging van de 
huidige verlichting voor ledverlichting. Dit 
is in 2021 gerealiseerd. 

 
Toekomstige ontwikkelingen  
Welke ontwikkelingen verwacht het bestuur in de toekomst, die mogelijk leiden tot aanpassingen van het 
gevoerd beleid?  
Het bestuur verwacht dat er meer nadruk zal komen te liggen op duurzaamheidsmaatregelen en de 
verplichtingen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Daarnaast verwacht het bestuur dat de 
langlopende landelijke discussie over de Lumpsum, met betrekking tot beperkte vergoedingen voor de 
exploitatielasten van de gebouwen (gas/water/elektra), in 2021 nog niet beslecht wordt en we als gevolg 
hiervan hoge exploitatielasten houden in de huisvestingslasten. Door het teruglopend aantal leerlingen in 
Engelen verwachten we meer leegstand in de schoolgebouwen.  
 
Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen  
Op welke manier waren duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen onderdeel van het 
beleid?  
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt is gebruiker en de gemeente is eigenaar van de gebouwen. Op dit 
moment voldoen de gebouwen aan het bouwbesluit van 2004. Er zijn gesprekken met de gemeente om te 
kunnen voldoen aan het  Frisse scholen klasse B beleid. Ten aanzien van huisvesting maken scholen gebruik 
van subsidies om speelplaatsen te ‘vergroenen’ en om bijvoorbeeld het biodiversiteitslokaal in te richten.  
 
Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen het afgelopen jaar en wat zijn de belangrijkste toekomstige 
ontwikkelingen?  
De belangrijkste ontwikkelingen hadden betrekking op het renoveren van het cluster onderbouw en het 
toewerken naar het  Frisse scholen klasse B beleid wat betreft de ventilatie. Op het gebied van ventilatie zijn 
er nog geen concrete stappen gezet en is de stichting nog in gesprek met de gemeente en de mogelijkheden 
van eigenaar versus gebruiker. 
 

3.4 Financieel beleid 
Financieel beleid is erop gericht de continuïteit op de langere termijn te waarborgen, te zorgen dat we 
kunnen bestaan en daarmee kunnen blijven bijdragen aan het (jenaplan)onderwijs in Engelen en omgeving.  
Aan de diverse beleidsontwikkelingen hebben wij in 2021 concrete activiteiten/investeringen budget 
gekoppeld. 

Thema Oordeel Resultaat Toelichting 

Financieel 
beleid 

 De locaties zijn goed ingericht 
en beschikken over eigentijdse 
middelen en materialen. Die zijn 
actueel en worden gerealiseerd 

Op het gebied van leermiddelen zien we 
een verschuiving van de aanschaf van 
fysieke methodes met 
afschrijvingskosten, naar digitale 
methodes en jaarlijkse licentiekosten. Op 
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op het gebied van ICT, meubilair 
en leermiddelen. 

beide locaties wordt er gewacht op de 
levering van digiborden. Door gevolgen 
van corona zijn deze nauwelijks 
leverbaar. 

Financieel 
beleid 

 De directeur-bestuurder heeft 
zicht op de financiën van de 
locatie en kan bijsturen indien 
nodig.  

Stichting Jenaplanschool Antonius Abt 
krijgt vanuit Groenendijk financiële 
kwartaalrapportages aangeleverd en 
deelt en bespreekt die actief met RvT en 
MR 

Ondersteunings
gelden 

 De lichte zorgmiddelen worden 
volledig ingezet volgens 
plan/SOP. 

De lichte zorgmiddelen zijn voor Stichting 
Jenaplanschool Antonius Abt conform 
plan opgenomen in de formatie en de 
begroting. 

NPO-gelden  De subsidie Inhaal- en 
ondersteuningsprogramma 
wordt optimaal ingezet voor 
leerlingen met achterstanden. 

Stichting Jenaplanschool Antonius Abt 
heeft op basis van de leerlingpopulatie 
een keuze gemaakt om de hulp voor 
leerlingen intern te organiseren met 
eigen personeel, of er is gebruik gemaakt 
van het aanbod van een externe 
organisatie. 

 

De inzet van de NPO-gelden is onder te verdelen in salariskosten NPO a € 5.960 en overige uitgaven NPO € 

53.996. Het deel van de NPO-gelden dat niet is uitgegeven wordt opgenomen in een bestemmingsreserve en 

in 2022 en komende jaren besteed.  

Opstellen meerjarenbegroting  

Welke stappen heeft u gezet in het maken van de meerjarenbegroting? Hoe sluit de begroting aan bij het 

strategisch meerjarenplan?  

Het proces om te komen tot een meerjarenbegroting, begint met het vaststellen van de leerlingaantallen, de 

huisvestingslasten, de inzet van het budget en inzet van reserves/incidentele budgetten. Stichting 

Jenaplanschool Antonius Abt heeft bij het opstellen van haar meerjarenbegroting te maken met krimp. In 

2021 is de school begonnen met branding op het gebied van haar onderscheidende organisatiekenmerken. 

In gedachten nemen we mee dat dit de meerjarenbegroting positief kan beïnvloeden, in de berekening zijn 

we hier niet vanuit gegaan. 

Toekomstige ontwikkelingen  
Welke ontwikkelingen verwacht het bestuur in de toekomst, die mogelijk leiden tot aanpassingen van het 
gevoerd beleid?  
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt krijgt te maken met de vereenvoudiging van de bekostiging met 
ingang van 1 januari 2023. Dit betekent een nieuwe manier om het budget te berekenen dat het 
schoolbestuur van het Ministerie krijgt. De verwachting is dat ons budget door deze wijziging iets zal dalen. 
Tevens heeft Stichting Jenaplanschool Antonius Abt te maken met een de correctie in het betaalritme (alle 
scholen in het primair onderwijs hebben hiermee te maken). Dit betekent dat Stichting Jenaplanschool 
Antonius Abt te maken krijgt met een fors bedrag dat in 2022 teruggevorderd zal worden vanuit het OCW.  
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De afgelopen periode is de directeur-bestuurder met regelmaat in gesprek met de RvT over de gewenste 
hoogte van onze reserves. Dit sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen.  

Het Ministerie kent scholen extra gelden toe ten behoeve van het Nationaal Programma Onderwijs, met 
betrekking tot investeringen in herstel én ontwikkeling van het onderwijs. De gelden worden ingezet 
conform plan. 

Treasury  
Hoe gaat het bestuur om met beleggen, belenen en derivaten? Benoem de volgende onderwerpen: 
Beknopte omschrijving van het treasurybeleid en de uitvoering van dat beleid (conform het treasurystatuut) 
in het verslagjaar en een vergelijking met gegevens van het voorgaande jaar.  
De directeur-bestuurder is (onder toezicht van de RvT) verantwoordelijk voor het treasurymanagement van 
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt. Het treasurybeleid is in het treasurystatuut vastgelegd. Hierin staat 
vermeld hoe wij invulling geven aan de regeling beleggen en belenen, waardoor volledige transparantie en 
duidelijkheid hieromtrent wordt gecreëerd. Het statuut is in 2017 vastgesteld conform de laatste richtlijnen 
van het ministerie en zal in 2022 opnieuw worden bijgesteld/vastgesteld.    
  
Ons beleid is erop gericht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren met een zo laag mogelijk 
risico. Deze afweging wordt meegenomen in de productkeuze naar aard, looptijd en beschikbaarheid van 
middelen. In de praktijk wordt invulling gegeven aan dit profiel door gebruik te maken van vijf 
betaalrekeningen, waarbij aan één van deze betaalrekeningen een vermogensspaarrekening is gekoppeld. 
De school spreidt het risico door gebruik te maken van een tweetal banken. De beschikbare vrije middelen 
zijn op een vermogensspaarrekening gezet, tegen een rente van 0,1%.   
 
Beleid m.b.t. beleggingen en leningen voor zover dit publieke middelen betreft  
 Het bevoegd gezag beheert de verkregen middelen op een zodanige wijze dat een behoorlijke exploitatie en 
het voortbestaan van de stichting op basis van de verkregen publieke middelen is verzekerd. De doelstelling 
is dat de financiële continuïteit wordt gewaarborgd. Er wordt gezorgd voor  

• voldoende liquiditeit;  
• lage financieringskosten;  
• kosten effectief betalingsverkeer;  
• mogelijkheid tot risicomijdende beleggingen.  

  
In het geval van tijdelijk overtollige middelen kan een deel van de beschikbare middelen zodanig worden 
belegd dat deze zonder al te veel kosten snel liquide te maken zijn. Om de liquiditeitspositie zo goed 
mogelijk aan te laten sluiten op de liquiditeitsbehoefte wordt er, minimaal eens per jaar, een 
liquiditeitsprognose opgesteld. Wanneer de omvang van de liquide middelen structureel hoog is, wordt 
onderzocht hoe dit kan worden aangepast en of een omzetting naar beleggingen in de rede ligt.  
Ook het aantrekken van benodigde middelen vindt plaats op basis van een (actuele) liquiditeitsprognose. Bij 
het aantrekken van langlopende geldleningen worden offertes opgevraagd bij minimaal twee partijen.  
Indien uit onderzoek blijkt dat het in de rede ligt om te beleggen worden de volgende eisen aan de 
beleggingen gesteld:  
 
Obligaties  

• Uitsluitend eerste klas debiteuren met als voorwaarde minimaal single A-rating;  
• De middelen mogen alleen aangetrokken worden in euro's;  
• Het streven zal zijn in te schrijven op een emissie, om zodoende aankoopkosten te 
minimaliseren;  
• Bij opname - dus ook op de vervaldag - dient de hoofdsom intact te zijn;  
• Indien de rating van de debiteur gedurende de looptijd van de beleggingen lager is dan de 
minimaal vereiste, zullen de aangehouden waardepapieren verkocht worden binnen een termijn 
van 3 maanden.  
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Aandelen  

• Er zullen geen aandelen, achtergestelde spaarrekeningen en achtergestelde deposito's 
worden gehouden, hieronder tevens inbegrepen beleggingsfondsen die gefinancierd worden uit 
de publieke middelen.  
 

Overige effecten  
• Er kunnen financiële derivaten worden aangehouden die voldoen aan de in artikel 8 lid 1, 2 
en 4 van de “Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016” genoemde vereisten. Deze 
zullen echter alleen aangehouden worden ter afdekking van een bestaand renterisico 
voortkomend uit een hypothecaire lening of investeringsproject. De marktwaarde van de 
aangehouden derivaten is maximaal een waarde die ertoe leidt dat de totale liquiditeitsratio van 
de instelling niet lager is dan 1,0.  

 
Beleggingshorizon en risicospreiding  
Het uitgangspunt is dat wordt belegd in obligaties met een looptijd van ten minste tien jaar en dat deze 
worden aangehouden tot het einde van de looptijd (indien van toepassing). Tussentijdse vervreemding kan 
slechts plaatsvinden tegen een koers boven de aankoopwaarde, óf, indien dit vanuit het perspectief van 
liquiditeit is vereist, tegen een lagere koers.  
 
Interne organisatie  
Het bestuur is bevoegd de overtollige liquide middelen weg te zetten op een spaar- of depositorekening dan 
wel hiervoor te beleggen conform de in het treasurystatuut genoemde effecten. De beleggingen mogen 
maximaal 20% van het balanstotaal bedragen. Ter onderbouwing dient het bestuur een kasstroomprognose 
voor de eerstvolgende 5 jaren in, waarin met alle baten en lasten alsmede alle voorgenomen investeringen, 
onderhoudswerkzaamheden etc. rekening is gehouden. Daarnaast verschaft het bestuur informatie over de 
beleggingen in de vorm van een prospectus, overzicht van de voorwaarden, en advies van een erkend 
beleggingsadviseur. Beleggingen, leningen en financiële derivaten kunnen alleen afgesloten worden nadat 
het bestuur deze vooraf ter kennisname aan de interne toezichthouder heeft voorgelegd.  
Financiële derivaten kunnen alleen afgesloten worden als deze zijn beoordeeld door een intern 
toezichthouder die daartoe de kennis en ervaring heeft. Dit dient aangetoond te worden door ervaring van 
minimaal drie jaar met dergelijke producten.  
 
Uitzonderingen  
Als het bestuur financiële instrumenten wil inzetten die niet zijn aangegeven in het treasurystatuut, vraagt 
het hiervoor, na advies ingewonnen te hebben bij de treasurycommissie, de voorafgaande goedkeuring van 
de Raad van Toezicht. Indien het bestuur afwijkt van het advies van de treasurycommissie doet het bestuur 
daarvan mededeling aan de Raad van Toezicht.  
  
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt heeft in 2020 en 2021 geen beleggingsportefeuille.   

Coronacrisis 
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moeten schoolbesturen zich op grond van de 
Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 nader verantwoorden. De coronacrisis heeft in 2020 een grote invloed 
gehad op het maatschappelijke leven. Ook op scholen is de invloed van corona heel groot geweest en is dat 
nog steeds. Geef een toelichting over de invloed van corona op het bestuur. Denk Jaarverslag 2020 34 
bijvoorbeeld aan de meerkosten als gevolg van de coronacrisis en het eventueel niet door hebben kunnen 
laten gaan van geplande bezuinigingen. Geef hierbij globaal aan welke keuzes u hebt moeten maken, die 
hebben gezorgd dat iets juist wel of niet of anders is gebeurd.  

De dagelijkse gang van zaken op onze locaties stond dit jaar in belangrijke mate in het teken van Corona. Dit 
heeft zowel in de periode voor als na de zomervakantie veel aandacht gevraagd van de locaties en hierdoor 
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is er geschoven met de plannen die er waren. Ook op de inzet van personeel heeft corona veel invloed 
gehad.  We zien dat (professionaliserings-)activiteiten uitgesteld zijn en dat planvorming is vertraagd. Het 
effect op onze financiën is tweeledig. Aan de ene kant zijn bepaalde voorgenomen investeringen niet 
doorgegaan, omdat projecten, bijeenkomsten en/of studiedagen niet door konden gaan. Aan de andere kant 
zien we dat de locaties meer kosten hebben gehad op het gebied van vervanging van personeel, huisvesting 
en schoonmaak. Per saldo vallen in de reguliere bedrijfsvoering de extra kosten en de niet gemaakte kosten 
in financieel opzicht niet tegen elkaar weg; met name de inhuur van vervangend personeel heeft door de 
krapte op de arbeidsmarkt grote invloed gehad op de gemaakte kosten. Gedurende de lockdown-periodes in 
2021 hebben alle medewerkers van beide locaties keihard gewerkt om ondanks de coronatijd het onderwijs 
voor kinderen zo goed mogelijk doorgang te kunnen laten vinden.  

Allocatie van middelen  
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moeten schoolbesturen zich op grond van de 
Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 nader verantwoorden. 

De allocatie van de middelen vindt bij Stichting Jenaplanschool Antonius Abt plaats op basis van locaties. 
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt heeft één BRIN-nummer, maar maakt gebruik van twee locaties. De 
kosten worden met name over de locatie verdeeld waar dit uit facturen of afspraken blijkt. De Rijksbijdragen 
worden op stichtingsniveau geboekt.  
 
Onderwijsachterstandenmiddelen  
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moeten schoolbesturen zich op grond van de 
Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 nader verantwoorden. 
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt ontvangt geen bekostiging voor onderwijsachterstandenbeleid.   

3.5 Risico’s en risicobeheersing 

Intern risicobeheersingssysteem  
Hoe is het intern risicobeheersingssysteem ingericht? Wie voert bijvoorbeeld welke taken uit in het kader 
van het risicobeheer en hoe worden risicogebieden in kaart gebracht en gemonitord?  

Ons risicomanagement is erop gericht dat risico’s tijdig worden geïdentificeerd en beoordeeld en dat we 
tijdig maatregelen kunnen treffen die de kans van optreden of de gevolgen van risico’s op een gewenste 
wijze beïnvloeden. Met ons risicomanagement proberen we de kans van optreden waar mogelijk te 
verkleinen of ervoor te zorgen dat de gevolgen van een risico worden beperkt en/of opgevangen. Ons 
risicomanagement is een continu doorlopend proces, gericht op het ontdekken en beheersen van risico’s. 
Het risicomanagement is tevens gekoppeld aan ons systeem van kwaliteitszorg. 

Onze organisatie is gezien de omvang overzichtelijk. De directeur-bestuurder heeft een verbindende rol in de 
samenwerking met de Raad van Toezicht, MR en het administratiekantoor. Jaarlijks wordt een begroting 
opgesteld voor het komende verslagjaar en op basis daarvan wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd. 
Deze begrotingen komen tot stand op basis van concepten opgesteld door het administratiekantoor. Hierna 
worden deze voorgelegd aan de Raad van Toezicht en de MR. Tevens worden door de   
directeur-bestuurder investeringsplannen en bestuursformatieplannen opgesteld. Na afloop van ieder 
kwartaal worden managementrapportages gemaakt en besproken met de Raad van Toezicht. Na afloop van 
het verslagjaar stelt het administratiekantoor in samenspraak met de directeur-bestuurder een jaarrekening 
op. Ook deze wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht en MR. De dienstverlening op het gebied van 
personeels- en salarisadministratie alsmede de financiële administratie worden verzorgd door Groenendijk 
Onderwijsadministratie uit Sliedrecht. Hun processen en procedures zijn vastgelegd en worden jaarlijks door 
een accountant gecontroleerd. Hiervoor ontvangen zij jaarlijks een TPM-verklaring.  
  
Resultaten van het gevoerde risicomanagement   
We werken, met betrekking tot de personele bezetting, conform de T=1 systematiek en daarmee anticiperen 
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we op de dalende leerlingaantallen. De Jonge Kind Groep hebben we kunnen behouden, wat zorgde voor 
een gemiddelde toename van 10 leerlingen.  Het ziekteverzuim is in 2021 gestegen van 2,81 naar 4,92 % , 
ver onder het landelijk gemiddelde van 5,1%.  
  
Door middel van functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, flitsbezoeken en terugkoppeling van 
de observaties van onderwijsspecialisten en externen is het team door de leidinggevenden gevolgd.   
  
Door de implementatie van de cyclus van SADVUE zijn de onvoldoende resultaten uit schooljaar 2020-2021 
in beeld gebracht en geprioriteerd. We hebben planmatig gewerkt aan het verbeteren van onze resultaten, 
beginnend bij het vakgebied spelling, gevolgd door begrijpend lezen. Dit heeft geresulteerd in voldoende 
resultaten aan het eind schooljaar 2019-2020 voor alle groepen, met uitzondering van:  

• De huidige groep 5 voor het vakgebied:   Spelling  
• De huidige groep 6 voor de vakgebieden:  Rekenen en Begrijpend lezen.   

  
 
In 2021 is de IEP eindtoets afgenomen.   
We hebben het basisarrangement behouden.    
  
Er zullen geen aanpassingen in het risicomanagement worden doorgevoerd in de komende jaren.  
 
Wat zijn de belangrijkste risico’s en onzekerheden? 
In deze paragraaf worden de risico’s en onzekerheden beschreven, gekwalificeerd en gekwantificeerd. 
 
Strategisch: 
1. Missie, visie en kernwaarden sluiten niet meer aan bij de hedendaagse tijd. In 2022 zal het traject om te 
komen tot een hedendaagse Jenaplanvisie afgerond worden.  
2. Dalend leerlingaantal en demografische gegevens vanuit de gemeente (aantal geboortes loopt terug). 
 

Risico  
Thema  

5 % 5 %- 10 % 10 %- 25 % 25 %- 50 % 50 %- 100 % 

Dalend leerlingaantal (-30 lln =€ 
105.000,-/ -1 groepsleider= € 
75.000,- = € 30.000 

   € 30.000  

Compenserende factor: Traject “Corporate story”; verwachting dat meer leerlingen/ouders 
voor onze school kiezen 

 
Onderwijskwaliteit:  
1. De tussentijdse leerresultaten voor Spelling, Rekenen en Begrijpend lezen staan onder druk 
2. De leerresultaten aan het eind van de basisschoolperiode staan onder druk  
3. Als gevolg van corona is het afgelopen jaar lastig geweest om de opgelopen achterstanden van leerlingen 
in te lopen. De ingezette externe ondersteuning heeft onvoldoende vruchten opgeleverd.  
4. De inspectie werkt met een nieuw onderwijsresultatenmodel waarin de referentieniveaus bepalend zijn 
voor de kwaliteit. Dit vraagt naast een goede kwaliteitsmeting en analyse scholing en een 
kwaliteitsbewustzijn in de hele organisatie.  
5. Het planmatig werken aan onderwijskwaliteit met een goed ingericht kwaliteitszorgsysteem is nog een 
aandachtspunt zodat tijdig knelpunten kunnen worden gesignaleerd en deze kunnen worden voorzien van 
de juiste kwaliteit interventies.  

Risico  
Thema  

5 % 5 %- 10 % 10 %- 25 % 25 %- 50 % 50 %- 100 % 

Negatieve beoordeling 
onderwijsinspectie 

 € 10.000    
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Compenserende factor: Traject “Goed worden, Goed blijven +”; aanpak van rekenresultaten, 
verbeteren van de HGW/SADVUE cyclus en brede analyse van de 
schoolontwikkeling 

 
Personeel:  
-De al jarenlange krappe arbeidsmarkt maakt het aantrekken van nieuw personeel steeds lastiger. We zetten 
als werkgever actief in op hoe we bekend staan en werken actief samen met onze partners uit de regio. De 
vorming van een RAP-regio (Regionale Aanpak Personeelstekort Onderwijs) heeft in 2021 de eerste 
contouren uitgetekend. 
-Voor het behoud van personeel zullen we het personeelsbeleid gericht op doorstroom moeten blijven 
optimaliseren.  
-Ten aanzien van het ziekteverzuim zullen we ook in 2022 de invloed van corona op uitval van medewerkers 
monitoren en waar mogelijk anticiperen op de verhoogde werkdruk door uitval van medewerkers.  
 

Risico  
Thema  

5 % 5 %- 10 % 10 %- 25 % 25 %- 50 % 50 %- 100 % 

Inzet detacheringsbureau t.b.v. 
vervangers als gevolg van 
afwezigheid 

    € 20.000 

Onverwachte stijging ziekteverzuim    € 50.000  

Compenserende factor: Eigen medewerker in de invallerspool 

 
Huisvesting: 
-Te hoge huisvestingratio 
 

Risico  
Thema  

5 % 5 %- 10 % 10 %- 25 % 25 %- 50 % 50 %- 100 % 

Aanhouden twee locaties bij 
terugloop leerlingaantal 

    € 50.000 

Compenserende factor: Traject “Corporate story”; verwachting dat meer leerlingen/ouders 
voor onze school kiezen 
Samenwerking met externe partijen; kinderopvang & 
sportverenigingen 

 
Bovenstaande tabellen geven de ingeschatte risico’s en onzekerheden van Stichting Jenaplanschool 

Antonius Abt weer. Een gekwantificeerd risico van € 110.000,00 ten opzichte van een eigen vermogen van 

€ 632.404,00 (= 17%) achten wij reëel.  

 
Financiële verslaglegging 
Hiervoor verwijzen wij naar de gemaakte afspraken in de Service Level Agreement (SLA) met Groenendijk 
Onderwijsadministratie te Sliedrecht, dat gecertificeerd is en waar processen zijn vastgelegd die jaarlijks 
door de accountant worden gecontroleerd. Hiervoor is een ISAE-verklaring afgegeven.  
 
E. Wet- en regelgeving  
-Beperkingen in het aannemen van tijdelijke werknemers door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid 
(WWZ) 
 
4. Verantwoording van de financiën  
In dit laatste hoofdstuk verantwoorden wij de financiële staat van de organisatie. De eerste paragraaf gaat in 

op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van baten 

en lasten en de balans, en in de laatste paragraaf komt de financiële positie van het bestuur aan bod.  



 

33 

 

4.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief leerlingen 

Leerlingaantallen 

 Vorig jaar 
(T-1) 
2020 

Verslagjaar (T) 
2021 

T + 1 
2022 

T +2 
2023 

T +3 
2024 

Aantal leerlingen 392 366 354 343 340 
*Is er sprake van doordecentralisatie van huisvesting of majeure investeringen? Geef dan prognose tot en met T+5 

De aantallen in bovenstaande tabel zijn gebaseerd op de prognoses van de directeur-bestuurder en de 

geboortecijfers in Engelen. De aangehouden teldatum hiervoor is 1 oktober. Per 01-01-2023 wordt er voor 

de bekostiging gerekend met een teldatum per 1 februari.  

Wat zijn de belangrijkste factoren die de ontwikkeling van het aantal leerlingen de komende jaren 

beïnvloeden? Hoe gaat het schoolbestuur daarop inspelen?  

Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van de leerlingaantallen dan zien we teruglopend leerlingaantal. Dit 

sluit aan bij de demografische gegevens van de gemeente die eveneens een krimp laten zien. Branding op 

het gebied van werkgeversimago en jenaplanimago waarbij onze zichtbaarheid (identiteit) en de concepten  

sterk versterkt worden nemen wij als speerpunt op in 2022. Onze zichtbaarheid naar buiten en een 

herkenbare corporate story spelen hierbij een belangrijke rol. 

FTE 

FTE 
 

Vorig jaar 
(T-1) 
2020 

Verslagjaar (T) 
2021 

T + 1 
2022 

T +2 
2023 

T +3 
2024 

Bestuur/Management 1,65 0,84 0,9 0,9 0,9 

Onderwijzend 
personeel 
(groepsleiders) 

20,78 20,45 21,19 17,85 17,49 

Ondersteunend 
personeel 

4,20 5,00 4,19 6,06 6,6 

*Is er sprake van doordecentralisatie van huisvesting of majeure investeringen? Geef dan prognose tot en met T+5 

De aantallen in bovenstaande tabel (T) betreffen het totaal aantal medewerkers per kalanderjaar. 

Wat zijn de belangrijkste factoren die de ontwikkeling van het aantal FTE de komende jaren beïnvloeden? 

Hoe gaat het schoolbestuur daarop inspelen?  

In het onderwijs is een krapte op de arbeidsmarkt zichtbaar. We zijn tot nu toe in staat geweest om vaste 

vacatures in te vullen. Vervangingsvacatures zijn steeds lastiger in te vullen, de bezetting van de OMC 

flexpool is zo goed als leeg. Het wordt steeds uitdagender om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen. 

In 2021 is er meerdere malen gebruik gemaakt van Interteach. Een dure oplossing die mondjesmaat voldeed 

aan de vraag. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt vraagt dit om het anders organiseren van het onderwijs. 

Landelijk zien we dat het oude model van de leerkracht voor de klas steeds meer wordt losgelaten en dat 

scholen overgaan tot organisatievormen met meerdere onderwijsprofessionals die een grotere groep 

leerlingen begeleiden of tot het gebruik van onderwijsassistenten. Bij deze organisatievormen wordt de inzet 

van onderwijzend personeel kleiner en de inzet van onderwijsondersteunend personeel groter. Hier zal 

Stichting Jenaplanschool Antonius Abt in 2022 zich meer op richten.  

Het verloop van het aantal FTE in bovenstaand overzicht betreft het verloop van het huidige 

personeelsbestand, met daarin verwerkt alleen de bevestigde mutaties. Deze FTE’s zijn ook de basis voor het 

bestuursformatieplan dat voor 1 mei ieder jaar ter instemming wordt aangeboden aan de MR. Het 

bestuursformatieplan maakt inzichtelijk dat dit verloop van aantal FTE’s de komende jaren zal leiden tot een 
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overschrijding van het formatiebudget. Daarbij maken we de opmerking dat we verwachten dat we op basis 

van natuurlijk verloop niet op een feitelijk financieel tekort uit zullen komen. In de exploitatiebegroting van 

komende jaren zijn we uitgegaan van de feitelijk bekende cijfers. Dit verklaart dat de FTE’s in bovenstaand 

overzicht komende jaren redelijk gelijk blijven. 

4.2 Staat van baten en lasten en balans  

 

Het jaar 2021 is afgesloten met negatief resultaat van € 71.292. Er werd begroot op een nul-begroting. Er is 

derhalve sprake van een negatieve afwijking van € 71.292. 

Wat is de verklaring voor de belangrijkste verschillen tussen het resultaat in het verslagjaar en de begroting? 
De belangrijkste redenen van het negatieve resultaat ten opzichte van de begroting zijn hogere 
personeelslasten en hogere overige lasten. Hier tegenover staan lagere huisvestingslasten en hogere baten. 
 
De hogere Rijksbijdragen ontstaan door indexatie van de bijdragen 2020-2021 en door ontvangen NPO-
gelden a € 114.523. De overige baten zijn hoger door hogere ontvangsten voor verhuur medegebruik, 
hogere baten schoolfonds en hogere vergoedingen uitgeleend personeel. Tegenover de hogere baten 
schoolfonds en uitgeleend personeel staan ook hogere lasten.  
 
De afwijking in personele lasten is als volgt opgebouwd: 

 
 De afwijking in lonen en salarissen ontstaat met name door hogere lasten directie die zijn ontstaan door de 
wisseling van directeur, hogere lasten voor OP en OOP en hogere lasten detachering (zie baten). 

T +1 T +2 T +3

2022 2023 2024

Baten

Rijksbijdragen             2.415.151             2.240.011             2.497.156             2.299.985             2.232.458             2.082.536                 257.145                    82.005 

Overige 

overheidsbijdragen 

en subsidies

                                  -                                   -                       1.777                                   -                                   -                                   -                       1.777                       1.777 

Overige baten                 198.767                 161.188                 190.792                    86.235                    82.932                    83.335                    29.604                      -7.975 

Totaal baten             2.613.918             2.401.199             2.689.725             2.386.220             2.315.390             2.165.871                 288.526                    75.807 

Lasten

Personeelslasten             2.032.455             1.911.369             2.118.701             1.903.531             1.778.572             1.753.745                -207.332                   -86.246 

Afschrijvingen                    21.015                    24.197                    32.141                    23.870                    28.000                    31.340                      -7.944                   -11.126 

Huisvestingslasten                 216.646                 250.730                 202.418                 307.200                 307.595                 301.750                    48.312                    14.228 

Overige lasten                 227.729                 214.578                 405.055                 289.814                 182.420                 124.900                -190.477                -177.326 

Totaal lasten             2.497.845             2.400.874             2.758.315             2.524.415             2.296.587             2.211.735                -357.441                -260.470 

Saldo

Saldo Baten en 

lasten
                116.073                            325                   -68.590                -138.195                    18.803                   -45.864                   -68.915                -184.663 

Saldo financiële 

baten en lasten
                           413                          -325                      -2.702                      -3.500                      -3.500                      -3.500                      -2.377                      -3.115 

Totaal resultaat                 116.486                                   -                   -71.292                -141.695                    15.303                   -49.364                   -71.292                -187.778 

Verschil 

verslagjaar 

t.o.v. begroting

Verschil 

verslagjaar 

t.o.v. vorig jaar

Vorig jaar (T-1) 

2020

Begroting 

verslagjaar 

(T)2021

Realisatie 

verslagjaar (T) 

2021

Personele lasten

Lonen en salarissen 

(incl. premies en 

sociale lasten 

            1.716.815             1.869.842                 153.027 

Overige personele 

lasten 
                194.554                 313.852                 119.298 

Uitkeringen (-/-)                                   -                   -13.289                   -13.289 

Totaal             1.911.369             2.170.405                 259.036 

Realisatie 

verslagjaar (T) 

2021

Begroting 

verslagjaar 

(T)2021

Verschil 

verslagjaar 

t.o.v. vorig jaar
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De overige personele lasten wijken af door meer uitgaven aan nascholing, door hogere personele kosten 
derden die zijn ontstaan door hoge inhuur via Interteach en door hogere personele lasten zware 
ondersteuning. Algeheel staan tegenover deze lasten voor zware ondersteuning lagere uitgaven lichte 
ondersteuning en hogere baten vanuit het SWV.  
 
De afwijking in afschrijving ontstaat door met name hogere afschrijvingen ICT die het gevolg zijn van meer 
investeringen in chromebooks en tablets.  
 
De lagere huisvestingslasten ontstaan door de wisseling van schoonmaakcontract, waardoor deze lasten € 
20.000 lager zijn dan begroot. Onderhoud gebouwen, energie en water en belastingen en heffingen laten 
lagere lasten zien.  
 
De overige instellingslasten zijn € 190.000 hoger dan begroot. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de 
projectkosten voor het Jonge Kind groep die voorheen onder personele lasten werden verantwoord a € 
51.700. Overig afwijking ontstaat door niet begrote wervingskosten voor de directeur-bestuurder a € 18.000, 
hogere lasten OCW subsidies a € 26.100 dit betreffen uitgaven voor NPO en EHVK.  
 
Wat is de verklaring voor de belangrijkste verschillen tussen het resultaat in het verslagjaar en het resultaat 

van voorgaande jaar? 

De afwijking ten opzichte van het voorgaande boekjaar ontstaat door enerzijds hogere personele lasten en 

overige lasten, hier tegenover staan ook hogere Rijksbijdragen.  

Het verschil in Rijksbijdragen ontstaat door de ontvangen vergoeding voor NPO, tegenover deze hogere 

baten staan namelijk lagere baten voor overige posten door het teruglopende leerlingaantal.  

De hogere personele lasten ten opzichte van 2020 ontstaan met name door hogere overige personele lasten. 

De rede van deze hogere lasten is te lezen onder de vergelijking t.o.v. de begroting. De afwijking in hogere 

lasten t.o.v. jaar heeft dezelfde verklaring als t.o.v. de begroting.  

Wat zijn de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting? Hoe is dit gekoppeld aan 
het beleid en de ontwikkelingen die hierop van invloed zijn die eerder benoemd zijn?  
Ten opzichte van voorgaande jaren zijn er in 2021 veel investeringen gedaan. Dit door uitgestelde 
investeringen van afgelopen jaren in verband met een negatief resultaat. Er zijn met name investeringen 
gedaan in ICT en meer uitgaven ten laste van de onderhoudsvoorziening voor groot onderhoud locatie Slot 
benedenverdieping. 

Een aantal investering zijn vanwege corona-maatregelen uitgesteld. In 2022 zullen er investeringen gedaan 
worden betreffende:  

• Het updaten van onze digitale omgeving voor zowel kinderen als medewerkers; 

• Investering in concepten; 

• Investeringen op het gebied van missie en visie. 
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Ontwikkeling van de balansposten (vergelijking met vorig jaar) 

 

Wat zijn de belangrijkste mutaties in de balansposten ten opzichte van het voorgaande jaar? 
Het balanstotaal ultimo 2021 van € 1.036.373,00 heeft een dalende lijn ten opzichte van het balanstotaal per 
1 januari 2021. De MVA is in 2021 toegenomen door een investering van € 54.800 en afschrijvingen van € 
30.500, daarnaast ontstaat een klein boekverlies door desinvesteringen. De financiële vaste activa bestaan 
uit de betaalde waarborgsommen voor tablets, deze zijn met € 4.350 afgenomen. De liquide middelen zijn 
met € 47.688,00 afgenomen. Als gevolg van het negatieve resultaat van 2021 is het eigen vermogen met € 
71.292 afgenomen. Dit is verdeeld in een onttrekking van € 8.573 aan de reserve ouderbijdragen, € 117.286 
aan de algemene reserve en een toevoeging aan de nieuwe bestemmingsreserve NPO van € 54.567. De 
voorzieningen zijn nagenoeg gelijk gebleven. De kortlopende schulden zijn met € 51.914 gestegen doordat 
de openstaande crediteuren per balans datum een hoger saldo laten zien. Dit ontstaat door de terugbetaling 
aan het Zilveren Kruis na een foutieve uitkering en doordat er meer facturen aan het einde van het jaar zijn 
gefactureerd.  

Wat zijn de (toekomstige) belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbalans? 
In bovenstaande staat van baten en lasten en balans zijn lagere/negatieve resultaten te zien. Dit heeft 
invloed op de reservepositie van Stichting Jenaplanschool Antonius Abt en op de liquiditeit van de 
vereniging. De voornaamste rede hiervoor is de terugloop in leerlingaantallen. De prognose die hierin is 
gemaakt is pessimistisch en tegelijk realistisch opgesteld. Er zijn nog verschillende factoren waarop gestuurd 
kan worden om het meerjarenperspectief bij te stellen. De belangrijkste is het aantrekken van nieuwe 

T +1 T +2 T +3

2022 2023 2024

Activa

Vaste activa 

Materieel                    89.297                 111.930                 114.060                 116.310                    87.220 

Financieel                    44.700                    40.350                    40.350                    40.350                    40.350 

Vlottende activa

Vorderingen                 197.179                 211.397                 111.790                 111.790                 111.790 

Liquide middelen                 720.384                 672.696                 628.478                 641.531                 621.257 

Totaal activa             1.051.560             1.036.373                 894.678                 909.981                 860.617 

Passiva

Eigen vermogen                 703.696                 632.404                 490.709                 506.012                 456.648 

Algemene Reserve                 605.653                 488.367                 401.239                 416.542                 367.178 

Bestemmingsreserve                    98.043                    89.470                    89.470                    89.470                    89.470 

Bestemmingsreserve 

NPO
                                  -                    54.567                                   -                                   -                                   - 

Voorzieningen                    88.441                    92.633                    92.633                    92.633                    92.633 

Langlopende schulden                                   -                                   -                                   -                                   -                                   - 

Kortlopende schulden                 259.422                 311.336                 311.336                 311.336                 311.336 

Totaal passiva             1.051.559             1.036.373                 894.678                 909.981                 860.617 

Vorig jaar (T-1) 

2020

Realisatie 

verslagjaar (T) 

2021
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leerlingen, verder zullen hier met betrekking tot personeelbestand en huisvesting nog keuzes gemaakt 
kunnen worden om zo de continuïteit van de vereniging te waarborgen.  

Wat zijn de belangrijke (toekomstige) investeringen en ontwikkelingen in kasstromen en financiering? 

De investeringen in 2021 liggen in lijn met voorgaand jaar en zijn ten opzichte van eerdere jaren hoger door 
uitgestelde investeringen in betreffende jaren. Net zoals voorgaand jaar hebben er met name investeringen 
in ICT plaatsgevonden. De toekomstige investeringen hebben betrekking op: 

- Vernieuwen van meubilair 
- Vernieuwen en toevoegen van computers, schermen en laptops 
- Aanschaf van extra digiborden  
- Aanschaf van materialen en Chromebooks in het kader van NPO 

Jenaplanschool Antonius Abt heeft geen langlopende schulden en heeft de investeringen in 2021 
gefinancierd uit eigen middelen. De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt € 2.735 positief. De 
kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt € 48.742 negatief. 

4.3 Financiële positie op balansdatum inclusief toelichting daarop 

Het financieel beleid is erop gericht om binnen de beschikbare financiële middelen zodanige 

arbeidsomstandigheden te creëren en te behouden dat het aantal groepsleiders en kinderen in balans is, 

hierbij kijken we ook naar de overhead van medewerkers. De organisatie streeft naar voortdurende 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

Op basis van het financieel beleid worden de jaarlijkse vergoedingen van het Rijk voor de volgende zaken 
aangewend: 

• Jaarlijkse exploitatiekosten in personele en materiële zin; 

• Toevoeging van een deel van de vergoeding aan reserves en/of voorzieningen ter dekking van de 
meerjarenbegroting. 

Kengetallen financiële positie 

Kengetal Vorig jaar 
(T-1) 2020 

Verslagjaar 

(T) 2021 

T + 1 
2022 

T +2 
2023 

T +3 
2024 

Signalering 

Solvabiliteit 2 75,33 69,96 65,20 65,79 63,82 Ondergrens <30 

Weerstandsvermogen 25,44 23,51 20,56 21,85 21,08 Ondergrens < 5% 

Liquiditeit  
3,54 2,84 2,38 2,42 2,35 

Ondergrens: 
<0,75 

Rentabiliteit 
4,46 -2,65 -5,94 0,66 -2,28 

Streefpercentage 
0% 

Huisvestingsratio 
8,67 7,34 12,17 13,39 13,64 

Streefpercentage 
10% 

Reservepositie 1,56 1,32 0,97 1,00 0,95  

 

Reservepositie  

Wat vindt het bestuur van de reservepositie van het schoolbestuur aan het einde van het verslagjaar?  

☐ Op niveau  

☐ Boven niveau  

☐ Onder niveau  

Welke beleidskeuzes maakt het bestuur om financiële ruimte in te zetten of om de financiële positie op een 

aanvaardbaar niveau te brengen of te houden? Welke gevolgen heeft de verwachte ontwikkeling van het 

resultaat de komende jaren (negatief, rond de nul of positief) voor het financieel beleid van het bestuur? 

X 
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Met de hoogte van ons eigen vermogen komen wij in 2021 boven de signaleringswaarde uit die de Inspectie 

hanteert om een uitspraak te doen over de financiële positie van een bestuur. Dit ligt echter in lijn met het 

financieel kader ten aanzien van onze vermogenspositie. In meerjarenperspectief is namelijk een terugloop 

in reservepositie te zien door lagere/negatieve exploitatieresultaten. Om deze resultaten in de komende 

jaren op te kunnen vangen is de reserve dan ook op niveau en hoeft hier geen extra besteding voor ingezet 

te worden. Een deel van dit eigen vermogen bestaat uit NPO-gelden die in de komende periode ingezet 

zullen worden. Het resterende deel zal in de beleidsperiode t/m 2024 ingezet worden om in te spelen op de 

tijdelijke krimp.   

Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen in 2021 

Het jaar 2021 is afgesloten met een negatief resultaat van € 71.292. Er werd begroot op een nul-begroting. 
Er is derhalve sprake van een negatieve afwijking van € 71.292.  

De belangrijkste redenen van het negatieve resultaat zijn:  
- Hogere overige instellingslasten door hogere en her rubricering van projectkosten jonge kind groep, 
wervingskosten voor de directeur-bestuurder  
- Incidentele uitgaven voor medewerker ziek uit dienst 
- Door de aanhoudende coronacrisis in 2021 zijn er hogere lasten geweest voor onder andere inhuur van 
vervangingen.   
 
De allocatie van de middelen vindt bij Stichting Jenaplanschool Antonius Abt plaats op basis van locaties. 
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt heeft één BRIN-nummer, maar maakt gebruik van twee locaties. De 
kosten worden met name over de locatie verdeeld waar dit uit facturen of afspraken blijkt. De Rijksbijdragen 
worden op stichtingsniveau geboekt.  

 

4.4 Verantwoording sectorspecifieke middelen 

Bekostiging achterstandenbeleid 
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt ontvangt geen bekostiging voor onderwijsachterstandenbeleid.  

Verantwoording besteding extra middelen werkdrukverlaging PO 
 
Door de bouwcoördinatoren is in de bouwen is gevraagd hoe de teamleden uit de bouw de 
werkdrukverlagende middelen zouden willen inzetten. De bouwcoördinatoren hebben de uitkomst van dit 
gesprek, namens hun bouw, besproken met elkaar en met het MT. De bevindingen uit dit gesprek hebben de 
bouwcoördinatoren besproken in hun bouw. Op deze manier werden de wensen en zienswijzen vanuit 
andere bouwen meegenomen. Na dit gesprek verstrekten de bouwcoördinatoren het definitieve 
wensenlijstje van de bouw  aan de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder maakte op basis hiervan 
een inventarisatielijst (waaraan zij uurtarieven of materiele kosten koppelde), die  
eind maart werd geplaatst in Teams. Ook kregen alle teamleden een persoonlijk symbool, met een fictieve 
waarde van € 500,00, toegewezen en de mogelijkheid om vóór 01-04-2021 op 4 plaatsen zijn/haar 
persoonlijke symbool te zetten; al dan niet in overleg met elkaar. Op deze manier werd inzicht verkregen in 
waar het team de beschikbare werkdrukverlagende middelen op wilde inzetten. Op de studiedag van 6 april  
is de uiteindelijke lijst met het team besproken en was er consensus over de “definitieve lijst.” De definitieve 
lijst is opgenomen in het werkverdelingsplan dat ter instemming is voorgelegd aan de MR op 2 juni 2021. De 
MR heeft na toetsing van het draagvlak en het proces zonder aanvullende vragen ingestemd met het 
werkverdelingsplan en de procedure/besteding van de werkdrukverlagende middelen.  

 
Dit heeft geleid tot de globale besteding van de werkdrukverlagende middelen in 2021 conform 
onderstaande tabel. De ontvangen middelen voor schooljaar 2021/2022 zijn € 98.784 (392 * € 252). 
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Mensen/middelen  
Realisatie 

Gymdocent € 22.620 

LO Gemmy € 5.771 

OOG € 9.720 

Breinsteijn € 9.120 

 € 3.299 

Werkplaats € 12.870,00 

Vakdocenten divers € 3.675 

Chromebooks t.b.v. middenbouw €5.540,00 

TOTAAL € 77.615 

 
 
2.2.3 Verantwoording middelen Prestatiebox 
 
Naast de reguliere lumpsumbekostiging ontvangen we ook een bedrag bijzondere bekostiging via de 

prestatiebox. De middelen vanuit de prestatiebox zijn ingezet voor: 

Opbrengstgericht werken: 
Dit is vormgegeven rondom het vakgebied spelling met externe begeleiding vanuit Insula. Daarnaast heeft 
er een specifiek traject plaatsgevonden in groep 7 met betrekking tot rekenen.  
Versterken, verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie: 
Ook in 2021 heeft Stichting Jenaplanschool Antonius Abt een ruim aanbod van Bureau Babel afgenomen 

voor alle groepen met als doel de samenhang van cultuureducatie te bevorderen en de kwaliteit te 
verbeteren. Een groepsleider heeft deelgenomen aan de professionaliserings- en inspiratiebijeenkomsten.  
Ontwikkelen van activiteiten op het terrein van taal, rekenen en toetsen in relatie tot de 
voortgangsregistratie: 
Er is een flinke stap gemaakt met betrekking tot de geleidelijke invoer van de taalleerlijnen. Alle leerlijnen 
zijn nu gereed en gekoppeld aan thema’s waarna zij stapsgewijs en gekoppeld aan een thema worden 

ingevoerd. De voortgangsregistratie is verder doorontwikkeld en in lijn gebracht met de SADVUE en 
onderwijsplannen. We maken hierbij gebruik van de didactische onderleggers die verder doorontwikkeld 
zijn in lijn met de nieuwste inzichten op het gebied van Taal.  
 
In 2021 heeft onderstaande professionalisering plaatsgevonden 

Workshop Begrijpend lezen    Leesspecialisten  
Individuele coaching     3 Groepsleiders 

BHV en eerste hulp     BHVers 
Parnassys      IB, MT en administratie 
Parnassys      Team 
Diverse studieboeken     IB, MT, groepsleider 
Begeleiding INSULA t.b.v. rekenen en spelling  Groepsleiders 
Met sprongen vooruit (rekenen)   Groepsleider 
Spelen met Engels     Groepsleider 

Mindfullness      Groepsleider 
Training Snappet      Snappet coaches  
Jenaplan conferentie     Team 
Hoogbegaafdheid     Team 
Hoogbegaafdheid individuele coaching   Groepsleider 
Ploegleider BHV herhaling    Ploegleiders BHV 

Deep democracy     MT 

  



 

40 

 

Bijlage 1: Jaarverslag Raad van Toezicht  

Verslag over het jaar 2021 van de Raad van Toezicht 

Het kalenderjaar 2021 was een bewogen jaar voor Stichting Jenaplanschool Antonius Abt. Voor alle 

betrokkenen: leerlingen, ouders, directeur-bestuurder, het team, de MR en de Raad van Toezicht. 

COVID 

De COVID pandemie had uiteraard ook in 2021 een bepalende invloed op het functioneren van de school. 

De Raad van Toezicht heeft vinger aan de pols gehouden door op landelijk niveau de stand van zaken te 

volgen en door de directeur-bestuurder daar waar mogelijk te steunen in het openhouden van de school en 

in het aanbieden van deugdelijk Jenaplan onderwijs, een en ander indachtig het idee dat de veiligheid en 

het welzijn van zowel leerlingen als team te allen tijde gewaarborgd diende te zijn. 

De Raad van Toezicht spreekt waardering uit voor de wijze waarop leerlingen, team, MR en directeur-

bestuurder op school zijn omgegaan met de beperkingen die voortvloeiden uit de COVID pandemie. In 

navolging van 2020 andermaal een prestatie van formaat. 

Samenstelling Raad van Toezicht 

Begin 2021 heeft Els Brendel haar lidmaatschap en voorzittersrol van de Raad van Toezicht opgezegd. De 

Raad van Toezicht is Els erkentelijk voor haar werkzaamheden die zij sinds 2016 heeft verricht in de Raad 

van Toezicht. 

Het voorgaande betekende dat een nieuwe voorzitter en een nieuw lid moest worden gevonden. Robert van 

’t Zelfde heeft de voorzittersrol op zich genomen terwijl in december 2021 Tinie van Aalsum de vacante 

positie van ‘lid RvT’ heeft ingevuld. Hierdoor beschikt de stichting over een Raad van Toezicht waarvan de 

leden qua kennis, achtergronden en leeftijd divers en complementair ten opzichte van elkaar zijn hetgeen 

voor een gezonde interactie zorgt binnen de Raad van Toezicht. 

Nieuwe directeur-bestuurder en nieuwe voorzitter MR 

Begin 2021 heeft Helma van Hoof haar baan als directeur-bestuurder bij de stichting opgezegd. Ook Helma 

zijn wij erkentelijk voor haar werkzaamheden die zij heeft verricht. 

Het voorgaande betekende dat er in begin/ medio 2021 door de Raad van Toezicht tegelijkertijd moest 

worden gezocht naar een nieuw lid RvT en naar een nieuwe directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht 

heeft dit onder grote tijdsdruk gedaan in samenwerking met een extern werving en selectiebureau en met 

de MR. Immers, het streven was om aan het begin van het nieuwe schooljaar – dat wil zeggen: vanaf 

september 2021 – een nieuwe directeur-bestuurder te hebben gevonden. Dit laatste is ondanks de 

inspanningen van de Raad van Toezicht en de MR niet gelukt. Om deze reden is in de maand september 

2021 voorzien in een ad interim-directeur-bestuurder, mevrouw Sjanny Kusters. 

Per 1 oktober 2021 is Janey van Kaam als directeur-bestuurder in dienst getreden bij de stichting. De 

maanden oktober t/m december 2021 stonden voor Janey in het teken van het leren kennen van de stichting, 

terwijl er door haar ook belangrijke onderwerpen met het team, MR en de Raad van Toezicht moesten 

worden besproken. 

De Raad van Toezicht waardeert de wijze waarop Janey vanaf oktober 2021 de handschoen heeft opgepakt.  

In het najaar van 2021 gaf de voorzitter van de MR, Bas de Laat, te kennen zijn lidmaatschap van de MR op 

te zeggen. Ook Bas is de Raad van Toezicht erkentelijk voor zijn inspanningen voor de MR. Daan van Santen 

heeft het voorzitterschap van de MR overgenomen. Met de MR inclusief haar (nieuwe) voorzitter heeft de 

Raad van Toezicht constructief overleg gevoerd in 2021, en als gevolg van de zoektochten naar een nieuwe 

directeur-bestuurder en een nieuw lid RvT wel vaker dan de voorgeschreven twee keer. 

Werkdruk 

De combinatie van COVID, het hebben van een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht, het regelen van 

het vertrek van de voormalige directeur-bestuurder, het zoeken naar een nieuwe directeur-bestuurder en 

nieuw lid RvT en het zorgen voor een blijvend constructief overleg met belangrijke stakeholders zoals de MR 

maakten dat 2021 vanuit toezichthoudend perspectief een druk jaar was. Te meer – en daar nu hieronder 
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meer – omdat er vanzelfsprekend ook toezicht inhoudelijk het nodige werk aan de winkel was. Bij een aantal 

van die onderwerpen wordt nu stilgestaan. 

Financiën 

Stichting Jenaplanschool Antonius Abt is op 1 januari 2016 ontstaan nadat de school extern is verzelfstandigd 

en afscheid heeft genomen van het Koning Willem I College. De eerste jaren na 2016 stonden onder meer 

in het teken van het duiden van de nieuwe financiële situatie en het financiële toekomstperspectief van de 

stichting. In de loop van 2020 en zeker ook in 2021 heeft de Raad van Toezicht de directeur-bestuurder in 

overweging gegeven om, mede gelet op een trend van dalende leerlingenaantallen, strikt te sturen op de 

inkomsten en uitgaven van de stichting. Zowel de voormalige als huidige directeur-bestuurder hebben ook 

die handschoen opgepakt vanuit de grondhouding dat de stichting er minimaal twee florerende locaties op 

wil nahouden: Slot en Park. 

De combinatie financiën/ leerlingenaantal is een blijvend punt van aandacht voor de Raad van Toezicht, 

reden waarom de nieuwe directeur-bestuurder tot tevredenheid van de Raad van Toezicht dit één van haar 

speerpunten heeft gemaakt. In dit verband heeft de Raad van Toezicht in 2021 veelvuldig contact gehad 

met het administratiekantoor, de accountant en vanzelfsprekend de directeur-bestuurder. De Raad van 

Toezicht heeft de nieuwe directeur-bestuurder in overweging gegeven om zo spoedig als mogelijk alle 

geldstromen binnen de stichting te identificeren en te begrijpen teneinde in 2022 nog beter op de inkomsten 

en uitgaven van de stichting te kunnen sturen (en te begroten).  

Het in 2021 gerealiseerde negatieve resultaat is nagenoeg volledig toe te schrijven aan (onvoorziene) 

incidentele uitgaven in de personele sfeer en het vertrek, tijdelijke waarnemen van en de zoektocht naar 

een nieuwe directeur-bestuurder.   

Teamspirit en onderwijskwaliteit 

Voor 2021 en ook nog gedurende 2021 heeft de voormalige directeur-bestuurder met volledige instemming 

van de Raad van Toezicht zich gefocust op het ordenen en verkrijgen van een aanvaardbaar financieel 

meerjaren perspectief. Voorts heeft de Raad van Toezicht de wens uitgesproken om op basis van een 

enthousiaste teamspirit kritisch naar de geboden onderwijskwaliteit te kijken. Ondanks de zware COVID 

omstandigheden is hier in 2021 een goed begin mee gemaakt. De Raad van Toezicht heeft in 2021 een 

duidelijke verbetering waargenomen, welke verbetering eind 2021 in een stroomversnelling is gekomen. 

De Raad van Toezicht hecht eraan dat leerlingen van Antonius Abt gewoon goed onderwijs krijgen waarbij 

het Jenaplan gedachtegoed hand in hand gaat met in ieder geval taal- en rekenvaardigheden. Ook in 2021 

heeft de Raad van Toezicht hier nadrukkelijk toezicht op gehouden onder meer door zowel de voormalige 

als huidige directeur-bestuurder hier indringend over te bevragen, maar bijvoorbeeld ook door de MR te 

polsen en gesprekken te voeren met directie en teamleden. En uiteraard zijn ook toets resultaten niet 

onbesproken gebleven. De Raad van Toezicht heeft er eind 2021 vertrouwen in dat qua teamspirit en 

onderwijskwaliteit de weg omhoog is ingezet.    

Zelfevaluatie en opleiding 

In december 2021 heeft de Raad van Toezicht bijgestaan door een extern bureau een zelfevaluatie gedaan. 

In de opbrengstennotitie van die evaluatie zijn bruikbare punten naar voren gekomen. 

De Raad van Toezicht had ook in 2021 geen specifiek beleid of interne regels over het wel of niet volgen van 

op toezicht houden toegespitste cursussen. De Raad van Toezicht heeft het op niveau komen, houden en/of 

verhogen van de kennis (professionalisering) overgelaten aan de individuele leden.  

Werkgeversrol 

De nieuwe directeur-bestuurder is op 1 oktober 2021 in dienst getreden. De Raad van Toezicht heeft haar 

in 2021 daar waar nodig en/of wenselijk met raad en daad terzijde gestaan. In de loop van 2022 zal een 

meer gestructureerde gesprekscyclus op gang komen.  

Beknopte toelichting van taken en bevoegdheden 

Ook in 2021 heeft de RvT vanzelfsprekend haar wettelijke taken en bevoegdheden uitgeoefend. 
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Zo heeft de RvT de directeur-bestuurder terzijde gestaan bij de voorbereiding van de begroting en de 
jaarrekening. De RvT heeft in dit verband ook overleggen bijgewoond met het administratiekantoor en met 
de accountant. Ook in 2021 heeft de RvT een keuze gemaakt voor een accountant. Na vaststelling van de 
begroting en de jaarrekening door de directeur-bestuurder heeft de RvT haar goedkeuringen verleend. 
Toezicht houden als opgedragen aan de RvT in de Wet op het primair onderwijs, de statuten van de stichting 
en de Code goed bestuur in het primair onderwijs heeft de RvT gedaan door gevraagd en ongevraagd 
stakeholders te benaderen en te bevragen. De directeur-bestuurder, de directie van de school, de MR, 
ouders, bestuurders van andere stichtingen in het voedingsgebied, het administratiekantoor, de accountant, 
de gemeente; de RvT heeft hen allemaal in 2021 geraadpleegd. Het is ook door deze actieve rol van de RvT – 
thema bijeenkomsten van het docenten team zijn bijvoorbeeld ook bijgewoond – dat inhoud is gegeven aan 
het toezicht houden op de rechtmatige en doelmatige verwerving, bestemming en aanwending van  
middelen alsmede aan de inrichting van de stichting zijnde het bevoegd gezag. 
 
Vergoedingsregeling van het toezichthoudend orgaan 
 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een redelijke vergoeding welke ligt onder de adviesregeling 

van de VTOI. 

 

Functies en nevenfuncties 

E.J. Brendel 

Voorzitter tot 1 april 2021 

Functie: directeur/ eigenaar Transforta 

Nevenfuncties: Voorzitter RvT Noord Oost Brabantse Bibliotheken, lid RvT Praktijkschool de Rijzert, lid RvT 

Stichting Scala scholengroep Elshout, lid RvT Verkadefabriek Den Bosch 

 

R.Th.J. van ‘t Zelfde 

Voorzitter vanaf 1 april 2021 

Functie: Advocaat/ partner Caland Advocaten 

Nevenfunctie: Voorzitter Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal 

 

A.D.C.W. Meijvis 

Functie: Area lead Join, Transfer and Leave bij Rabobank  

Nevenfunctie: Lid MR Maurickcollege Vught 

 

H. Schoonakker 

Functie: Gepensioneerd. 

Nevenfuncties: Lid van de Commissie Sociale Begeleiding van MST (Twentse Ziekenhuizen), Lid RvT 

Scholengroep Veluwezoom 

 

J.M. van Zundert 

Functie: bestuurssecretaris a.i. 



 

43 

 

Nevenfuncties: lid Begeleidingscommissie ASB, GGZ Breburg 

 

 

C.V. van Aalsum 

Functie: on sabbatical  

Nevenfuncties: Voorzitter Stichting brede scholen Zaltbommel, Lid redactie Passend Onderwijs Magazine 

 


