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Voorwoord 
 
Het kalenderjaar 2019 was voor Stichting Jenaplanschool Antonius Abt weer een bijzonder jaar waar we 
met trots en voldoening op terugkijken. We hebben er met zijn allen hard aan gewerkt om te staan waar 
we nu staan en ik wil iedereen bedanken die daar op welke manier dan ook zijn/haar bijdrage aan heeft 
geleverd. We realiseren ons dat we er nog niet zijn, maar we zijn wel goed op weg om weer díe 
Jenaplanschool en dát team te worden waar we allemaal trots op zijn.  
 

Onze goede samenwerking met SWV De Meierij heeft ertoe geleid dat wij in april 2019 van start konden 
gaan met een Jonge Kind Groep op locatie Park. Daarnaast zijn wij er enorm trots op dat we een bijdrage 
konden leveren aan het realiseren van een ontmoetingsplek voor bewoners van Haverleij op locatie Slot.  
 
Voor wat betreft onderwijskundige zaken heeft er een oriëntatie plaatsgevonden op een nieuw 
kindvolgsysteem inclusief portfolio en een nieuw muziekaanbod en -aanpak voor onze school. We hebben 
de leerlijn begrijpend luisteren in groep 1 en 2, Snappet in de gehele bovenbouw, Google classroom in de 

bovenbouw op locatie Slot en een nieuw aanbod en aanpak met betrekking tot begrijpend- en technisch 
lezen geïmplementeerd. Eindelijk zijn de ontbrekende leerlijnen TAAL geformuleerd. De aanpak en het 
aanbod van spelling in zorgniveau 3, de methodiek SADVUE, en de 10 Ankers zijn verder doorontwikkeld.  

 
Ouders hebben inspraak tijdens de inspiratietafels/koffieochtenden en het 6-wekelijks overleg met de 
medezeggenschapraad. We betrekken personeelsleden en specifiek bouwcoördinatoren steeds meer bij 

beleids- en besluitvorming.  
 
We deden onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen, ouders, medewerkers en de ervaren werkdruk 
van medewerkers. Daarnaast is er een zelfanalyse met betrekking tot de kwaliteit van ons onderwijs 
gemaakt ter voorbereiding op het inspectiebezoek.  
 
Bij alle medewerkers zijn er diverse klassenobservaties uitgevoerd door OOG’ers en MT. Deze observaties 

werden opgevolgd door een terugkoppeling, voorzien van feedback. Alle medewerkers waren gericht bezig 
met hun eigen ontwikkeling, enerzijds door het volgen van een intern of extern professionaliseringsaanbod 
of coachingstraject, anderzijds door de gevoerde observaties, gekoppeld aan feedback en verbeteracties. 
Het MT heeft een coachingstraject gevolgd, en scholing ten aanzien van cultuurverandering in de school.  
 
Het ziekteverzuim is gedaald, maar nog boven het landelijk gemiddelde. Van augustus 2019 tot en met 
december 2019 is het ziekteverzuim echter gezakt naar 4,8%.  

 
Met de beschikbare middelen hebben we een goed 
jenaplan-onderwijsaanbod, basis onderwijskwaliteit, 
goede arbeidsomstandigheden in eigentijdse goed 
onderhouden schoolgebouwen kunnen realiseren. 
Daarnaast konden we met de beschikbare middelen als 

zelfstandige school blijven opereren en blijven 
voortbestaan. Het resultaat over 2019 bedroeg, ondanks 
de afname van het aantal leerlingen positief ten opzichte 
van een nul begroting. 
 
In 2019 is er een zeer groot personeelsverloop geweest 
waarbij we om diverse redenen afscheid hebben 

genomen van 12 personeelsleden. We hebben 10 nieuwe 
personeelsleden benoemd en enkele personeelsleden 
hebben een uitbreiding gekregen op hun werktijdfactor. 
Ook hebben flexwerkers hun intrede gedaan bij 
Jenaplanschool Antonius Abt, omdat we door de krapte 

op de arbeidsmarkt geen kandidaten konden vinden voor 
de vervanging van een langdurige zieke medewerker en 

een zwangerschapsverlof.  
 
Het onderhoud op beide locaties werd volgens planning 
uitgevoerd. Door de gemeente is het schilderwerk aan de 
deuren en kozijnen (buitenzijde) uitgevoerd op locatie 
Slot. Tevens hebben we een nieuw schoonmaakcontract 

afgesloten met MKS, en het contract met het vorige 
schoonmaakbedrijf is beëindigd.  
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De resultaten aan het einde van schooljaar 2018-2019 zijn op niveau voor alle groepen (met uitzondering 
van groep 6 voor de vakken spelling en begrijpend lezen). Voor technisch lezen waren de resultaten in alle 
groepen op niveau. Voor rekenen zijn de resultaten voor groep 5 tot en met 7 helaas onder de 

inspectienorm. De resultaten op de IEP-eindtoets waren ruim boven de inspectienorm.  
 
Tot slot heeft in november 2019 de inspectie van het onderwijs een verificatieonderzoek uitgevoerd 
waaruit blijkt dat de school voldoet aan de basiskwaliteit, basisondersteuning biedt aan alle kinderen en 
extra ondersteuning biedt die GOED is te noemen. We kijken met een goed gevoel terug op dit 
inspectiebezoek. We zijn trots op de complimenten die we ontvingen ten aanzien van de duidelijke visie 
van het bestuur op de kwaliteit van het onderwijs, op de constatering dat het bestuur weet wat hij wil, 

ambities heeft, stuurt op verbetering en ontwikkeling en daarover het gesprek aangaat. Ook zijn we trots 
op het compliment over de manier waarop wij de extra ondersteuning voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften op hoog niveau kunnen realiseren. Het inspectiebezoek was voor ons een mooie 
afsluiter van een zeer bewogen 2019. 
 
 

Helma van Hoof 

 
Directeur – Bestuurder 
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2  Verplichte thema’s vanuit wet- en regelgeving 
 

2.1  Treasurybeleid 

 
De directeur-bestuurder is onder toezicht van de RvT verantwoordelijk voor het treasurymanagement van 
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 0,01%.  
 
2.1.1  Beleid 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. 

  

Aandelen 

Door Stichting Jenaplanschool Antonius Abt zullen geen aandelen, achtergestelde spaarrekeningen en 

achtergestelde deposito's worden gehouden, hieronder tevens inbegrepen beleggingsfondsen die 

gefinancierd worden uit de publieke middelen. 

Overige effecten 

Door Stichting Jenaplanschool Antonius Abt 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. 
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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, 

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 

hij 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 2019 en 2020 geen beleggingsportefeuille.  
 
2.1.2 Uitvoering van het beleid in de praktijk 
 

Stichting Jenaplanschool Antonius Abt hanteert een treasurystatuut dat voldoet aan de regeling beleggen, 
lenen en derivaten OCW 2016. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs 

hun financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende 
publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed. De stichting heeft, overeenkomstig 
het treasurystatuut, een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. Er is gebruikgemaakt van 
spaarrekeningen bij de huisbankier, die voldoen aan een minimale single A-rating. De tegoeden op deze 
rekeningen zijn direct opeisbaar. Dit beleid is in 2019 niet veranderd en wordt in 2020 eveneens niet 

veranderd. De interne verantwoording over treasury-activiteiten vindt plaats door het bestuur aan de raad 
van toezicht door middel van de periodieke managementrapportages. Externe verantwoording vindt plaats 
door middel van het bestuursverslag 
 
2.1.3 Uitstaande beleggingen, leningen, aangetrokken leningen en afgesloten  
  derivatenovereenkomsten 
 

Stichting Jenaplanschool Antonius Abt heeft geen uitstaande beleggingen, leningen, aangetrokken leningen 
en afgesloten derivatenovereenkomsten.  

 
2.2.2 Verantwoording besteding extra middelen werkdrukverlaging PO 
 

Aan het team van Jenaplanschool Antonius Abt is gevraagd na te denken over hoe de werkdrukverlagende 

middelen zouden moeten worden besteed in schooljaar 2019-2020. Na een eerste verdeling heeft een 
aanvullend teamgesprek plaatsgevonden wat leidde tot 100% instemming van alle teamleden met het in 
het werkverdelingsplan opgenomen voorstel tot besteding van de werkdrukverlagende middelen voor 
schooljaar 2019-2020. Hierbij heeft het team de volgende aanvullende opmerkingen gemaakt:  

 De IB’ers stellen de exacte verdeling van de beschikbare uren voor de onderwijsassistent vast op 
basis van de onderwijsbehoeften van de kinderen op beide locaties. De inzet van de uren van de 
onderwijsassistent zal 3 x per jaar worden geëvalueerd. 

 De werkplaats wordt 5 uur lestijd en 20% opslagfactor = 6 uur totaal. 
 De resterende uren van de werkplaats komen ten gunste van de onderbouw locatie Slot.  
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Dit heeft geleid tot de globale besteding van de werkdrukverlagende middelen in schooljaar 2019-2020 

conform onderstaande tabel. 
 

 
 
 
Voor kalenderjaar 2019 betekent dit 
 

Bestedingscategorie Besteed bedrag 

(kalenderjaar) 

Toelichting  

Personeel  2.575,00 ICT’er  (wtf 0,1) 

Personeel 4.510,00 Breinsteijn (wtf 0,15) 

Personeel 4.240,00 Breinsteijn (wtf 0,1) 

Personeel 9.380,00 Werkplaats (wtf 0,2) 

Personeel 3.870,00 Onderwijsassistent (wtf 0,2) 

Personeel 7.165,00 Leraar lichamelijke opvoeding (wtf 0,15) 

Personeel 11.880,00 Leraarondersteuner (wtf 0,225) 

Personeel 5.100,00 Werkplaats 

Personeel 9.380,00 Ontwikkelspecialist (wtf 0,1) 

Materieel 16.674,00 Snappet, chromebooks en licenties 

Professionalisering   

Overig   

Totaal 74.770,00  

 
 
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 een aanpassing in het leerlingvolgsysteem plaatsgevonden en hebben de IB’ers, 
administratieve krachten en het MT hieromtrent scholing gevolgd. 

 

 Versterken, verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie. Ook in 2019 heeft 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 
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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.  
 
 Professionalisering van leraren en schoolleider: 

In 2019 heeft de volgende professionalisering plaatsgevonden. 
MT:     Training Cultuur in jouw kindcentrum  
     Training Parnassys 

  BHV’ers:   BHV-herhaling Brand en -ontruiming  
  Ploegleiders   Training ploegleiders 

Directeur-bestuurder:  Adviesgesprek WO-TAAL 
IB en Administratie  Training Parnassys  

Specialisten spelling  Begeleiding door Insula  
2 Groepsleiders  Een goede rekenstart groep 3  
1 Groepsleider   Workshop Impactlab  
2 Groepsleiders  Individuele coaching  
2 Groepsleiders  Snappet Train de Trainer  
1 Leraarondersteuner  Masterclass creatief en dynamisch coachen 

Team    Studieochtenden 

1 Groepsleider    Verzuimbegeleiding     
2 Groepsleiders   NJPV conferentie  
1 Groepsleider   MRT  
2 Groepsleiders  MLE 
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3 Visie en besturing 
 
3.1 Kernwaarden – 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 als 
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, 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; 
 Zelfvertrouwen hebben;  

 Succeservaringen hebben; 
 Fouten mogen maken; 
 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.  
 

3.1.1 Onze belangrijkste doelen   
 

 Kinderen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden; 
 Kinderen leren op een goede wijze met anderen omgaan en samenwerken; 
 Kinderen krijgen de ruimte om zich als persoonlijkheid te ontwikkelen; 
 Kinderen ontwikkelen kennis en (basis)vaardigheden; 

 Kinderen zijn voorbereid op de maatschappij. 
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Strategie; op welke wijze realiseren we onze doelen: 
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 ook aandacht is voor de opvoedkundige taak van onze school.  
 

3.2 Besturing 
 
3.2.1 Juridische structuur 
 

De rechtspersoon is stichting Jenaplanschool Antonius Abt, opgericht op 12 november 2015 en gevestigd 

te ’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. 

 
3.2.2 Interne organisatiestructuur 
 
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt heeft één (directeur-)bestuurder. De (directeur-) bestuurder,  
mw. W.C.P.M. van Hoof, heeft de kerntaak het beleid rondom personeel, onderwijs, onderhoud, financiën, 
en public relations 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 personeel 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 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.                                                                

                                         
Organogram 

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”.  
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3.2.3 Belangrijke elementen uit het gevoerde beleid 

 
Vanuit het strategisch beleids-/schoolplan krijgt ieder jaar een aantal strategische speerpunten extra 
aandacht. De speerpunten, alsmede de resultaten van het gevoerde beleid zijn weergegeven in 

onderstaande tabel.  
 

2019 

Thema Resultaat 

Strategie 
 

 Samenwerking met SWV De Meierij, wat heeft geleid tot het opstarten van 
een Jonge Kind Groep op locatie Park. 

 Het IKC is doorontwikkeld naar niveau 4. 
 Er is geanticipeerd op de afname van de leerlingaantallen door geen extra 

personeel te benoemen en het “surplus” aan personeel te beëindigen. 
Daarnaast is er één groep minder geformeerd. 

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

 Er zijn contacten met mytylschool Gabriël gelegd om ook leerlingen van de 
mytylschool op Antonius Abt te kunnen huisvesten en begeleiden.  

 De directeur-bestuurder heeft een onderzoek uitgevoerd naar 
samenvoegen op één locatie, fuseren, samenwerking met een andere 
éénpitter of doorgaan als zelfstandige éénpitter. De conclusie zal in 2020 

met de RvT en de MR worden besproken.  
 Samenwerking met, en ruimte geboden aan het opzetten van een 

ontmoetingsplek voor bewoners van de Haverleij. Bewoners verlenen 
diensten aan de school en de school aan de bewoners.  

Onderwijs 

 

Er heeft een oriëntatie plaatsgevonden op: 

 Een nieuw kindvolgsysteem inclusief portfolio; 
 Een nieuw muziekaanbod en -aanpak voor onze school. 

 
De volgende zaken zijn  geïmplementeerd of er is een start met de 

implementatie gemaakt: 

 Leerlijn begrijpend luisteren in groep 1 en 2; 

 Snappet in de gehele bovenbouw; 
 Google Classroom in de bovenbouw op locatie Slot; 
 Nieuw aanbod en aanpak met betrekking tot begrijpend en technisch lezen; 

 Flitsbezoeken door het MT; 
 Stapsgewijze invoer van de ontbrekende leerlijnen TAAL. 
 
De volgende zaken zijn verbeterd en verder doorontwikkeld:   

 Aanpak en het aanbod van spelling in zorgniveau 3; 
 Methodiek SADVUE;  
 Communicatie intern en extern waaronder PR en website; 
 De 10 Ankers; 
 Inspiratietafels. 
 

De volgende zaken zijn geborgd:   
 Werkwijze “Vraag het de Kinderen”; 
 Werkwijze “Zelfstandig werken”. 
 
Daarnaast zijn klassenobservaties uitgevoerd voor spelling en begrijpend lezen 
door OOG-ers. Deze observaties werden opgevolgd door een terugkoppeling, 
mondeling en schriftelijk voorzien van feedback. Tevens zijn er 

vervolgafspraken gemaakt ten aanzien van de verdere professionalisering van 
de groepsleiders.  

Kwaliteit 
 

In 2019 heeft de inspectie van het onderwijs een verificatieonderzoek 
uitgevoerd waaruit blijkt dat de school voldoet aan de basiskwaliteit, 
basisondersteuning biedt aan alle kinderen en extra ondersteuning biedt die 
GOED is te noemen. 

 
De resultaten aan het eind schooljaar 2018-2019 zijn op niveau voor alle 
groepen, met uitzondering van groep 6 voor de vakken spelling en begrijpend 
lezen. Voor technisch lezen waren de resulaten in alle groepen op niveau.  
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Voor rekenen zijn de resultaten voor groep 5 tot en met 7 onder de 

inspectienorm. De resultaten op de IEP-eindtoets waren ruim boven de 
inspectienorm.  

 
Er zijn geen klachten ingediend in 2019.  
 
Er hebben metingen plaatsgevonden ten aanzien van: 
 Tevredenheid leerlingen, ouders, medewerkers; 
 Ervaren van werkdruk door medewerkers. 

 
In 2020 zal een plan van aanpak worden opgesteld op basis van de analyse 
van de uitkomsten van deze metingen.  
 
Er is een start gemaakt met het opzetten van een databank met betrekking tot 

het vervolgsucces leerlingen. 

Personeel 
 

Alle medewerkers zijn gericht bezig met hun eigen ontwikkeling, enerzijds door 
het volgen van een intern of extern professionaliseringsaanbod of 

coachingstraject, en anderzijds door de gevoerde observaties, gekoppeld aan 
feedback en verbeteracties. De school beschikt daarmee over gekwalificeerd en 
competent personeel variërend van startbekwaam tot senior.    
 

Het ziekteverzuim is gedaald, maar nog boven het landelijk gemiddelde.  
 
Het MT heeft een coachingstraject gevolgd, en een scholing ten aanzien van 
cultuurverandering in de school.  
 
Functioneringsgesprekken en inzetbaarheidsgesprekken zijn met alle 
medewerkers gevoerd.  

Huisvesting 
 

Het onderhoud wordt structureel volgens planning uitgevoerd. We zijn 
gehuisvest in twee goed onderhouden, eigentijdse gebouwen.   

Financieel 
 

Met de beschikbare middelen hebben we een goed jenaplan-onderwijsaanbod, 
basis onderwijskwaliteit, goede arbeidsomstandigheden in eigentijds goed 

onderhouden schoolgebouwen kunnen realiseren.   
 
Daarnaast konden we met de beschikbare middelen als zelfstandige school 

blijven opereren en blijven voortbestaan. 
  

 

Bestuurlijke besluiten 2019 Status 

Functieboek V 

Handboek gesprekkencyclus V 

Scholingsplan V 

Vervangingsplan V 

Schoolplan 2019-2023 V 

Werkverdelingsplan V 

Plan inwerken en begeleiden nieuwe medewerkers V 

(Meerjaren)begroting V 

(Meerjaren)formatieplan V 

Schoolgids V 

Fiets-privéregeling V 

Beleid preadviezen groep 7-8 V 

Meldcode kindermishandeling  V 

Overstap naar andere ARBOdienst per 01-01-2020 (Bedrijfspoli) C 

Inhuur onderwijzend personeel (Driessen / Interteach) C 

Verlenging van het contract met DRV C 

Aangaan van een samenwerking met SWV PO de Meijerij en de Jonge Kind Groep S 

Aangaan van een samenwerking met mytylschool Gabriël in het kader van een 

symbioseplaatsing van een leerling op locatie Slot 

S 

Afscheid van 4 groepsleiders met een vaste benoeming op eigen verzoek A 

Afscheid van 5 groepsleiders met een tijdelijke benoeming, allen op eigen verzoek A 

Afscheid van 1 groepsleider met een vaste benoeming én een VSO A 
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Afscheid van 2 IB-ers in tijdelijke dienst op eigen verzoek A 

Benoeming van 8 groepsleiders in een tijdelijk dienstverband TB 

Benoeming van 2 IB’ers in een tijdelijk dienstverband TB 

Benoeming van 1 onderwijsassistent in tijdelijk dienstverband TB 

Protocol Grenzen aan gedrag na advies RvT niet vastgesteld  - 

 
TB = Tijdelijke benoeming B = Benoeming  A = Afscheid V = Vastgesteld    
S   = Samenwerking  C = Contract 
 
Met recht kunnen we aangeven dat we in 2019 een goede koers hebben gevaren en dat de resultaten 
bevredigend zijn. We hebben onze ambities en plannen waargemaakt. We hebben invulling kunnen geven 

aan onze visie, missie en doelstellingen. Dit is ook bevestigd door de externe toezichthouder. Op basis van 
een zelfanalyse (die overeenkomst met het oordeel van de inspectie) hebben we vervolgstappen voor de 
toekomst geformuleerd. Deze zullen worden opgenomen in de verbetertrajecten van de komende jaren.  
 
 
3.2.4 Zaken met een politieke of  

           maatschappelijke impact 

 
Er hebben zich geen zaken met een 

politieke/maatschappelijke impact 

voorgedaan.  

3.2.5 Maatschappelijke aspecten van het  
           ‘ondernemen’  
 
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt:  

 Gebruikt ideeën van medewerkers 
voor verbetering bedrijfsvoering; 

 Heeft aandacht voor de persoonlijke 
ontwikkeling van medewerkers; 

 Creëert goede 
arbeidsomstandigheden voor haar 
medewerkers. Een voorbeeld hiervan 
is de mogelijkheid tot opnemen van 

onbetaald verlof voor vakanties;  

 Geeft, indien noodzakelijk, 
medewerkers de ruimte tot het 
combineren van werk en zorg of 
andere maatschappelijke taken; 

 Heeft een medewerker in dienst 
gehouden die minder kansen had op 
de arbeidsmarkt vanuit De 

Weenergroep in ’s-Hertogenbosch;   
 Laat de tuin onderhouden door 

personen die minder kansen hebben 
op de arbeidsmarkt vanuit De 
Weenergroep in ’s-Hertogenbosch; 

 Geeft ruimte aan het opzetten van 

een ontmoetingsruimte “De Herberg” 
voor de bewoners van de Haverleij.  

 
3.2.6     Samenwerkingsverbanden en andere verbonden partijen waarbij Stichting  Jenaplanschool 

            Antonius Abt is aangesloten  
 
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt is aangesloten bij het Samenwerkingsverband De Meierij PO, 

regio Midden. Kooikersweg 301, 5223 KE ’s-Hertogenbosch.  
 
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt is aangesloten bij de Stichting Schoolbesturen Primair 
Onderwijs ’s-Hertogenbosch (SSPOH). Het doel van het SSPOH is het bevorderen en verbeteren van de 
samenhang tussen het aanbod van onderwijs, kinderopvang en aanverwante maatschappelijke activiteiten 
voor de jeugd tussen nul en veertien jaar oud in de gemeente 's-Hertogenbosch en directe omgeving. 
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Stichting Jenaplanschool Antonius Abt is lid van de vereniging van gebruikers en eigenaren 

Engelerhart (VVGE Engelerhart). Het doel van deze samenwerking is het beheer van het terrein en gebouw 
te bevorderen, kosten te besparen en op inhoudelijk vlak de samenwerking te zoeken daar waar dat 
mogelijk en wenselijk is.  

 
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt heeft een samenwerkingsovereenkomst met  
Onderwijsmobiliteitscentrum 073 (OMC 73). Het doel van deze samenwerking is  

a. te voorzien in adequate en kwalitatieve vervanging;  
b. een bijdrage te leveren aan personele mobiliteit; 
c. een flexibele inzet van medewerkers. 

 

Stichting Jenaplanschool Antonius Abt heeft in het kader van kindcentrum-ontwikkeling een intensieve 
samenwerking met Eigenwijze Kinderopvang en BSO. Het doel van deze samenwerking is de talenten 
van kinderen ontwikkelen vanuit één pedagogische en educatieve doorgaande lijn. We streven ernaar om 
onderling samen af te stemmen, samen te doen, samen te overleggen op vaste momenten en samen de 
verantwoordelijkheid te dragen met betrekking tot het realiseren van het gezamenlijke doel. Er is 
maandelijks afstemmingsoverleg met de verschillende partners op MT-niveau; op locatieniveau is dat 

overleg wekelijks indien gewenst. Het voltallige MT volgde in 2019 een coachingstraject om elkaar te leren 

kennen en bovenstaande doelstelling vorm te geven. Daarnaast zijn in 2019 de samenwerkingsdoelen 
geformuleerd en geconcretiseerd.  
 
3.2.7     Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen, inclusief Samenwerkingsverbanden 

 
Ontwikkelingen bij het Samenwerkingsverband De Meierij PO. In 2019 is extra financiële ruimte voor 

inzet binnen de basisondersteuning en (groeps)arrangementen. Daarnaast wordt het terugplaatsen van 
leerlingen uit speciale voorzieningen gestimuleerd, waardoor er een  afbouw van SBO scholen en 
doorontwikkeling van groepsarrangementen ontstaat. Er wordt gestreefd naar een deelname aan het SBO 
van maximaal 0,8%. 
 
Daarnaast staat het opnieuw verdelen van de beschikbare middelen voor lichte ondersteuning via de wijk 
ter discussie alsmede de geografische indeling van de wijken. Er is EURO 112,50 per leerling beschikbaar, 

waarbij er EURO 12,50 wordt afgeroomd voor de wijkambassadeur, het programma bouw, doen en 
leergroepen, impulsklassen. Daarnaast blijft er EURO 100,00 per leerling over om te besteden voor de 
lichte ondersteuning. Ten aanzien van de middelen voor de zware ondersteuning zijn geen ontwikkelingen 
te verwachten. Medio 2019 bleek dat er nog € 10,00 extra per kind werd toegekend. Hoe deze middelen 
over de scholen zullen worden verdeeld is nog niet bekend bij het schrijven van dit jaarverslag.  

 

Ontwikkelingen bij de Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch. De SSPOH 
ontwikkelt zich door naar SSPOH+. Er wordt opnieuw gekeken naar de doelstelling, de visie en de missie 
van SSPOH+. Daarnaast worden de beloftes die zijn geformuleerd verder geconcretiseerd. In 2020 zal er 
nader worden onderzocht hoe de samenwerking tussen de verschillende besturen er in de toekomst uit zal 
zien. Samen waar het meerwaarde heeft en apart als een samenwerking geen meerwaarde heeft. We 
zullen meer en meer van een erkende ongelijkheid uitgaan. Daarnaast zal de operationele aansturing van 
de uit te voeren plannen verder geconcretiseerd worden. Nu ligt dat teveel op bestuurlijk niveau en is daar 

onvoldoende “loopkracht” voor.  
 
Bij de vereniging van gebruikers en eigenaren Engelerhart zijn geen nieuwe ontwikkelingen te 
verwachten.   
 
Ontwikkelingen bij Onderwijsmobiliteitscentrum 073 richten zich op het verder uitwerken van de 
samenwerking met Driessen, waarbij Driessen vanaf 01-01-2020 de uitvoer van onze flex- en 

vervangerspool OMC 73 gaat overnemen. Daarnaast gaan we ons oriënteren op arbeidsmarkt-
vraagstukken en het vinden van passende antwoorden hierop.  

 
Om te komen tot een intensievere samenwerking met Eigenwijze heeft coaching van het voltallige MT 
plaatsgevonden. Door ontwikkelen tot een IKC van niveau 5 zal in 2020 niet worden voortgezet, omdat 
door de veranderende financiële positie van Eigenwijze het niet meer mogelijk is om maandelijks met het 

voltallige MT te vergaderen. De leidinggevenden van Eigenwijze staan meer op de groep en hebben hier 
geen tijd meer voor beschikbaar. In 2020 zullen de nieuwe samenwerkingsdoelen worden geformuleerd en 
geconcretiseerd. Tevens zullen we een haalbaarheidsonderzoek gaan uitvoeren naar het opzetten van een 
Jenaplan Antonius Abt kleutergroep in Willemspoort, waarbij we geïntegreerd opvang en onderwijs zullen 
bieden van 08.00 – 19.00 uur.  
 



 

17 

 

3.2.8     Namen van bestuurders, directieleden en hun betaalde en onbetaalde  (neven)functies 

 

Functie Naam (Neven)functies, betaald en 

onbetaald 

Bestuurder Mw. WCPM van Hoof Voorzitter oranjecomité Erp 
Directeur - eigenaar van ACTIViO 

Directeur Mw. WCPM van Hoof Voorzitter oranjecomité Erp 

Directeur - eigenaar van ACTIViO 

Adjunct-directeur Mw.  M. Morselt GEEN 

Adjunct-directeur Mw.  N. Boogers GEEN 

 

Voor de namen en de betaalde en onbetaalde (neven)functies van de toezichthouders verwijs ik naar het 
verslag van het toezichthouders-orgaan in hoofdstuk 3.4.  
 
3.3 Naleving branchecode 
 
3.3.1  Ontwikkelingen op het gebied van governance  

In 2019 waren er geen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van governance.  

 
3.3.2  Code goed bestuur  
De raad van toezicht werkt in principe conform de door de PO-Raad opgestelde code voor goed bestuur. In 
2019 is de vergoeding van de toezichthouders vastgesteld. Mw. B. Konings (niet zijnde een topfunctionaris 
dan wel de controlerend accountant) heeft gecontroleerd of de werkelijke bezoldiging van de directeur-
bestuurder in overeenstemming is met a) de overeengekomen afspraken en b) de van toepassing zijnde 

maxima. De wijze waarop dit is gedaan en de uitkomst is vastgelegd conform het WNT-model.  
 
3.3.3  Afwijking van de code goed bestuur 
De afwijking op de code is het, door omstandigheden, ontbreken van een actueel toezichtkader en het 
uitvoeren van een zelfevaluatie. Beide staan voor medio 2020 gepland. 
 
3.3.4  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 naar de TPM-verklaring.  

 
Binnen de gekozen organisatiestructuur en beleidscyclus vormen de onderdelen van planning en control 

(schoolplan, jaarplan, (meerjaren)begroting, (meerjaren)- formatieplan, directieverslagen, 
leerlingresultaten en managementrapportages) de belangrijkste instrumenten voor interne beheersing van 
de organisatie.  
 
Voor aanvang van het kalenderjaar wordt een financiële kalenderjaarbegroting 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 
gevormd 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.  
 
3.4   Verslag toezichthoudend orgaan 
 
De Raad van Toezicht van Stichting Jenaplanschool Antonius Abt houdt, zoals in statuten, wet en 
regelgeving is bepaald, toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder – die namens de 
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rechtspersoon het bevoegde gezag uitoefent - op de gang van zaken binnen de stichting en onder 

de stichting ressorterende school. Hij treedt op als werkgever van de directeur-bestuurder en kan 
haar gevraagd en ongevraagd adviseren. Daarbij werkt de Raad volgens de Governance Code PO. 
Op twee punten werd van de code afgeweken. (1) Omdat de Raad een aantal malen wisselde van 

samenstelling, werd de zelfevaluatie verschoven naar voorjaar 2020. (2) Het toezichtskader is niet 
meer actueel en wordt geactualiseerd ook in het voorjaar van 2020. 
 
De Raad van Toezicht onderschrijft nog steeds de missie en visie van de school, ziet erop toe dat 
van hieruit ook wordt gewerkt en constateert dat voldaan is aan de vigerende toezichtfilosofie. 
 
De auditcommissie bereidde samen met de directeur bestuurder de agendapunten jaarrekening 

2018 en begroting 2019 voor en heeft daartoe tweemaal uitvoerig overleg gevoerd met de 
accountant en het administratiekantoor. De nodige aandacht is door de commissie, voornoemd 
namens de Raad van Toezicht, besteed aan de continuïteitsparagraaf en in het bijzonder aan de 
daarin beschreven belangrijkste risico’s en onzekerheden. De jaarrekening 2018, de begroting 
2020 en de meerjarenbegroting zijn goedgekeurd. De Raad heeft vastgesteld dat de Rijksmiddelen 
op een doelmatige manier worden besteed. In 2019 is de dienstverlening van de accountant en het 

administratiekantoor gecontinueerd.  

 
In haar rol van werkgever heeft de remuneratiecommissie in maart een beoordelingsgesprek gevoerd met 
de directeur-bestuurder. 
 
De Raad kwam in 2019 5 keer bijeen voor een reguliere vergadering, eenmaal om het gesprek met 
de onderwijsinspectie voor te bereiden en 2 keer was er overleg met de MR. De vergaderingen 

worden steeds voorbereid door de voorzitter van de Raad en de directeur-bestuurder. De voorzitter 
trad ook een aantal keren op als sparring partner. 
 
De Raad kwam tot de conclusie dat de school, onder leiding van de in 2018 aangetrokken 
directeur-bestuurder, in rustiger vaarwater terecht is gekomen. 
 
Naast de ‘vaste’ agendapunten bleef de onderwijskwaliteit punt van aandacht. Evenals andere 

Jenaplanscholen heeft ook Jenaplanschool Antonius Abt moeite met het vinden van de goede 
balans tussen ‘hard en zacht’. Ook de toekomst van de school, nu éénpitter, is onderwerp van 
gesprek geweest en dit zal voor de Raad ook het komende jaar een agendapunt blijven. Van de 
vergaderingen wordt verslag gemaakt door een van buiten aangetrokken notulist. 
 

In november heeft de onderwijsinspectie de school bezocht voor het vierjaarlijks onderzoek en ook 

gesproken met een vertegenwoordiging van de Raad. Met het resultaat van het inspectiebezoek 
heeft de Raad zowel de directeur-bestuurder als het hele team gecomplimenteerd. Er zijn in 2019 geen 
incidenten geweest en er is geen sprake geweest van belangenverstrengeling.  
 
Door aanwezig te zijn bij verschillende bijeenkomsten heeft de Raad zich niet alleen laten informeren door 
de directeur-bestuurder, maar heeft zij ook actief informatie opgehaald.  
 

Drie leden van de Raad hebben in het kader van professionalisering workshops bezocht van de 
VTOI, de Vereniging van Toezichthouders in het Onderwijs.  
 
De leden van de Raad van Toezicht hebben een financiële, economisch-, juridische, HRM en 
onderwijskundige achtergrond. Hun netwerken garanderen voldoende contact met en aandacht voor de 
diverse stakeholders. De Raadsleden krijgen een vergoeding op basis van de vastgestelde 
vrijwilligersnorm. 

 
Samenstelling van de Raad van Toezicht in 2019: 

Mevrouw   E.J. Brendel, voorzitter 
Functie:   Directeur eigenaar Transforta, coachen, trainen & ontzorgen 
Nevenfuncties:  Voorzitter R.v.T. Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB) Oss 

Lid R.v.T. Verkadefabriek ’s-Hertogenbosch 

Lid R.v.T. Scala Scholengroep Elshout 
Lid Bestuur PrO de Rijzert ’s-Hertogenbosch 

 
Mevrouw   J.M. van Zundert 
Functie:   Adviseur medezeggenschap bij GGz Breburg en VGGM 
Nevenfunctie:   voorzitter van de MR van Jenaplan basisschool Rennevoirt 
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De heer   A.D.C.W. Meijvis 

Functie:   Sales en distributiemanager RABO Bank 
Nevenfunctie:   Lid MR Maurickcollege Vught 
 

De heer   H. Schoonakker 
Functie:   Gepensioneerd 
Nevenfunctie:   Lid van de Commissie Sociale Begeleiding van MST (Twentse Ziekenhuizen) 

Lid van de Raad van Toezicht van Scholengroep Veluwezoom 
 
De heer   R.Th.J. van ’t Zelfde 
Functie:   Partner Caland Advocaten 

Nevenfunctie:   Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
 
3.5   Omgeving 
 
3.5.1   Klachten 
Er hebben zich in 2019 geen klachten voorgedaan.  

 

3.5.2   Internationalisering 
Ten aanzien van internationalisering zijn er in 2019 geen activiteiten geweest. Stichting Jenaplanschool 

Antonius Abt zal zich ook in 2020 niet richten op ontwikkelingen met betrekking tot internationalisering, 

omdat onze focus ligt op het op orde brengen van de basiskwaliteit met betrekking tot de vakgebieden 

Spelling – Rekenen – Technisch lezen en Begrijpend lezen.  
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4 Risicomanagement 
 
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 hebben vanaf augustus 2019 (schooljaar 2019-2020), met betrekking tot de personele bezetting, 

gewerkt conform de T=1 systematiek en daarmee geanticipeerd op de dalende leerlingaantallen. In april 

2019 zijn we gestart met een Jonge Kind Groep, wat zorgde voor een gemiddelde toename van 8 

leerlingen. Daarnaast hebben we het binnenonderhoud over meerdere jaren gespreid en niet uitgevoerd in 

lokalen die leegstaan. Dit heeft ertoe geleid dat we 2019 af hebben kunnen sluiten met een positief saldo.   

Het ziekteverzuim is in 2019 gedaald van 9,39% naar 8,9%, nog boven het landelijk gemiddelde van 7%. 
Vanaf augustus 2019 tot en met december 2019 is het ziekteverzuim slechts 4,8%. Daarnaast hebben we 
gekozen voor een andere bedrijfsarts en een meer preventieve insteek, waarbij voor afstemming tussen 
de leidinggevende en de bedrijfsarts wordt gezorgd door voorafgaand aan elk contact met de medewerker 
contact te hebben met de bedrijfsarts. De locatieleiders zijn geschoold in het voeren van 
verzuimgesprekken. Voor enkele collega’s, waarbij mogelijk uitval dreigde, is een coachingstraject gestart.   

 

Door middel van functioneringsgesprekken, flitsbezoeken en terugkoppeling van de observaties van 
onderwijsspecialisten en externen wordt het team door de leidinggevenden gevolgd.  
 
Door de implementatie van de cyclus van SADVUE zijn de onvoldoende resultaten uit schooljaar 2018-
2019 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 
een voldoende resultaat (zie hoofdstuk 5.2.2). We hebben een basisarrangement kunnen behouden.   

 
Er zullen geen aanpassingen in het risicomanagement worden doorgevoerd in de komende jaren.  

4.1  Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
 
A. Strategisch  

1. Leerresultaten tussentijds staan onder druk 
2. Leerresultaten aan het eind van de basisschoolperiode staan onder druk 

3. Differentiatie in de stamgroep nog niet voldoende   
 

B. Operationeel   
1. Daling aantal leerlingen  
2. Onjuiste leerlingprognoses  
3. Aantrekken gekwalificeerd personeel  
4. Onverwachte stijging ziekteverzuim 

 
C. Financieel 

1. Te hoge huisvestingsratio 
2. Financiële gevolgen van arbeidsconflicten 
3. Wet- en regelgeving 
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4. Beperkingen in het aannemen van tijdelijke werknemers door de invoering van de Wet Werk en 

Zekerheid (WWZ) 
 
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.  
 
4.2 Risicoprofiel 
 

Risico Maximale 
impact per 
risico (a) 

Kans dat 
risico 
zich 
voordoet  

Berekende 
verwachte 
impact  

Beheersmaatregelen 

A. Strategisch     

Negatieve beoordeling 
onderwijsinspectie als 
gevolg van A 1-2-3.  

Niet in te 
schatten 

10-25% PM De cyclus van SADVUE opstellen, 
implementeren en systematisch 

uitvoeren. 

B. Operationeel      

Dalende 
leerlingaantallen 

€ 40.000  100% € 40.000 Inzet van middelen 1:1 koppelen 
aan uitgaven ipv T-1. 

 
Actieve PR 

Leerlingprognoses zijn 

niet juist 

€ 10.000 10-25% € 2.500 Nauw volgen van demografische 

ontwikkelingen, de 
ontwikkelingen op het KDV en de 

aanmeldingen. 

Aantrekken 
gekwalifceerd 

personeel 

Niet in te 
schatten 

<5% PM Onderhouden en aanboren van 
netwerk. 

Onverwachte stijging 
ziekteverzuim  

€ 25.000 25-50% € 12.500 In nauwe afstemming tussen 
bedrijfsarts en leidinggevenden 

het team volgen.  
Preventief gebruik maken van de 
bedrijfsarts en maatschappelijke 

ondersteuning voordat een 
collega zich ziek meldt. 

C. Financieel     

Onvoldoende financiële 

middelen voor binnen-
onderhoud 

€ 15.000 100% € 15.000 MOP binnenonderhoud opstellen 

en jaarlijks actualiseren. Ruimtes 
die niet gebruikt worden sluiten 

en niet onderhouden, verwarmen 
etc.  

Onverwacht verloop 
van personeel 

€ 10.000 25-50% € 5.000 Leidinggevenden volgen team, 
zodat we hier niet voor 

verrassingen komen te staan. 

Financiële gevolgen 
van arbeidsconflicten 

€ 25.000 5%-10% € 2.500 De personeelsdossiers worden op 
orde gebracht. 

Onzekerheden omtrent 

de hoogte en het 
moment van ontvangst 
van de te ontvangen 

rijksbijdragen  

Niet in te 

schatten 

< 5% PM In overleg met het 

administratiekantoor zo goed 
mogelijk de ontwikkelingen 

volgen en in geval van 

wijzigingen bekijken of er 
maatregelen op korte termijn 

nodig zijn. 

Beperkingen in het 
aannemen van 
tijdelijke werknemers 
door de invoering van 
de Wet werk en 
zekerheid 

Niet in te 
schatten 

 PM Inzet uitzendorganisaties bij 
tijdelijke benoemingen indien 

noodzakelijk en er geen 
gekwalificeerd personeel kan 

worden gevonden. 

Totaal afgerond    € 77.5000  
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De uiteindelijke gevolgen van een risico kunnen worden bepaald door de maximale financiële impact te 

vermenigvuldigen met de kans. 

Kans: 

1. Zeer onwaarschijnlijk   <5% 

2. Onwaarschijnlijk   5%-10% 
3. Waarschijnlijk    10%-25% 
4. Meer dan waarschijnlijk  25%-50% 
5. Zeer waarschijnlijk   100% 

 

Antonius Abt heeft bovenstaande risico’s en onzekerheden ingeschat. Een gekwantificeerd risico van  

€ 77.500 ten opzichte van een eigen vermogen van € 533.983,00 (= 15 %) achten wij reëel.   

Corona 
In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het Corona-virus. Voor Stichting 
Jenaplanschool Antonius Abt betekende dit dat de locaties gesloten waren. Het onderwijs werd ‘op afstand’ 
gegeven. Dit heeft impact op het proces van onderwijsgeven, alhoewel het onderwijs wel door kon gaan.  

 
Op dit moment wordt verwacht dat de financiële impact op het vermogen en het jaarresultaat 2020 

beperkt zal zijn, omdat de baten (bekostiging door OCW) gecontinueerd worden en ook het personeel 
gewoon wordt doorbetaald. 
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5 Bedrijfsvoering 
 
5.1 Bedrijfsvoering 
 
5.1.1  Zaken met behoorlijke personele betekenis 
 
In 2019 hebben de volgende scholingstrajecten plaatsgevonden: 

 Cultuur in jouw KC     Managementteam 

 BHV-herhaling Brand en ontruiming   BHV’ers 
 Training ploegleiders    Ploegleiders 
 WO-Taal adviesgesprek   Managementteam 
 Parnassys-training     Managementteam, IB en administratie 
 Begeleiding project spelling   Spellingsspecialisten 
 Een goede rekenstart groep 3    2 groepsleiders middenbouw 
 Workshop Impactlab     ICT’er 

 Individuele coaching    2 groepsleiders  
 Snappet Train de Trainer    Werkgroep  
 Masterclass dynamisch en creatief coachen Leraar ondersteuner 

 Studieochtenden    Team 
 Verzuimbegeleiding      Langdurig zieke medewerker 
 NJPV conferentie     2 groepsleiders  

 MRT      1 groepsleider 
 
Daarnaast is er een groot personeelsverloop geweest: 

 Afscheid van 4 groepsleiders met een vaste benoeming op eigen verzoek; 
 Afscheid 5 van groepsleiders met een tijdelijke benoeming op eigen verzoek;  
 Afscheid van 1 groepsleider met een vaste benoeming én een VSO; 
 Afscheid van 2 IB-ers op eigen verzoek;  

 Benoeming van 8 groepsleiders in een tijdelijk dienstverband;  
 Benoeming van 1 IB-er in een tijdelijk dienstverband;  
 Benoeming van 1 onderwijsassistent in tijdelijk dienstverband. 

 
Daarnaast mochten we twee geboorten vieren. 
 
Het ziekteverzuim is in 2019 gedaald van 9,39% naar 8,9%, nog boven het landelijk gemiddelde van 7%. 

Vanaf augustus 2019 tot en met december 2019 is het ziekteverzuim slechts 4,8%. Daarnaast hebben we 
gekozen voor een andere bedrijfsarts en een meer preventieve insteek, waarbij voor afstemming tussen 
de leidinggevende en de bedrijfsarts wordt gezorgd door voorafgaand aan elk contact met de medewerker 
contact te hebben met de bedrijfsarts. De locatieleiders zijn geschoold in het voeren van 
verzuimgesprekken. Voor enkele collega’s, waarbij mogelijk uitval dreigde, is een coachingstraject gestart.   
 

5.1.2 Belangrijkste ontwikkelingen in 2019 m.b.t. personeel  
 
Het personeelsbeleid is in 2019 ongewijzigd gebleven. Hierna volgt een samenvatting van het 
personeelsbeleid gevolgd door de belangrijkste ontwikkelingen in 2019 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;  
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 Bijzondere verlofwensen van medewerkers;  

 Vergrijzing en verhogen AOW-gerechtigde leeftijd; 
 Eigen risicodragerschap sociale verzekeringswetten; 
 Passend onderwijs; 

 Teruglopend marktaandeel in Engelen.  
 

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 

functie 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. 
 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 

In de komende jaren zal het leerlingenaantal verder afnemen van 413 leerlingen (exclusief de Jonge Kind 

Groep) in 2019 en stabiliseren rond de 360 leerlingen (exclusief de Jonge Kind Groep) vanaf schooljaar 

2021-2022. Dat betekent dat er in 2019 nog 16,5 groep gevormd kon worden en vanaf schooljaar 2021-

2022 14,5 groep. Een terugloop van twee groepen. Evenredig hieraan zal ook het aantal fte voor 

onderwijzend personeel afnemen alsmede het aantal fte voor OOP en directie conform de vastgestelde 

normen. Ten aanzien van nieuwe benoemingen en/of mogelijk ontslag zullen wij handelen conform 

bovenstaande uitgangspunten, waardoor wij verwachten dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen.  

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. 
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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 aangeven dat 

zij in de vervangingspool geplaatst willen worden.  

Ontwikkelingen in 2019 

Elke medewerker kan in februari/maart van enig jaar zijn scholingswensen kenbaar maken. Op basis van 
de criteria uit het scholingsplan is in 2019 bovenstaande scholing toegekend en uitgevoerd. De scholing 
die is toegekend past binnen de ontwikkelingen die de stichting op dit moment doormaakt en binnen de 
CAO-PO.  
 
Met de komst van de nieuwe directeur-bestuurder in maart 2018 en gezien de toenmalige situatie is 

gekozen voor een bijstelling in de koers. Enkele medewerkers gaven aan niet meer bij deze koers te 
passen en kozen voor een nieuwe weg. Dat was pas een paar weken voor het einde van het schooljaar 
bekend. Omdat wij pas laat op de hoogte waren van het vertrek van deze medewerkers leek in eerste 
instantie voor de tijdelijk benoemde medewerkers geen formatieruimte beschikbaar in het komende 
schooljaar. Dus gingen ook zij op zoek naar een andere baan. Hiermee wordt het grote personeelsverloop 

in augustus 2019 verklaard. De twee IB-ers die in 2018 en 2019 waren benoemd aan onze school zijn na 
ongeveer 3 maanden weer vertrokken. Een IB-er door persoonlijke omstandigheden en de andere IB-er, 

omdat het IB-werk toch niet helemaal bij haar paste. Van één medewerker namen wij na ongeveer 1,5 
jaar ziekte afscheid met een vaststellingsovereenkomst. Gelukkig hebben we na een intensieve zoektocht 
nieuwe groepsleiders gevonden om ons personeelsbestand weer op sterkte te krijgen. 
 
Helaas hebben we voor een langdurig zieke medewerker en één medewerker met zwangerschapsverlof 
geen vervanger kunnen vinden in het reguliere circuit, waardoor wij op deze functies tijdelijk flexwerkers 
hebben moeten benoemen. 

 
Uit de werkdrukverlagende middelen is een tijdelijke benoeming van een onderwijsassistent bekostigd.  
 
Door het grote personeelsverloop is het aantal leerkrachten in een LB (nu L11) schaal teruggelopen. De 
leeftijdsopbouw van het personeelsbestand is ongeveer gelijk gebleven.  
 

 5.1.3 Beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag 
 
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) of op eigen verzoek over kan stappen naar een van de andere besturen. 
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 dan wel transitievergoedingen.   
 
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.  
 
5.1.4 Belangrijkste ontwikkelingen in 2019 m.b.t. huisvesting  
 
Locatie Engelerhart: 

 Naast het jaarlijks onderhoud zijn er in 2019 op locatie Engelerhart geen extra werkzaamheden 

uitgevoerd die bekostigd zijn door het bestuur.  
 Door de gemeente ’s-Hertogenbosch is de locatie voorzien van zonneschermen aan de buitenzijde. 

 
Locatie Slot:  

 Door de gemeente is het schilderwerk aan de deuren en kozijnen (buitenzijde) uitgevoerd; 
 Nieuw schoonmaakcontract afgesloten met MKS.  

Het schoonmaakcontract met EJOP is beëindigd.  
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Locatie Engelerhart en locatie Slot: 

 2019 was een jaar van oriëntatie op kosten-, energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen. 
Hierover is diverse malen het gesprek met de gemeente ’s-Hertogenbosch gevoerd. 

 Uitvoer van de NEN 2767 controle, naast een uitgebreide risicoanalyse met betrekking tot 

legionella.  
 
5.1.4 Belangrijkste ontwikkelingen in 2020 m.b.t. huisvesting en duurzaamheid  
 
Locatie Engelerhart 

 Groot onderhoud natuurspeeltuin; 
 Project stoeptegel eruit en natuur erin; 

 Lambrisering speelzaal; 
 Schilderen van de clusters. 
 

Locatie Slot 
 Groot onderhoud 1e verdieping gekoppeld aan onderstaande duurzaamheidsmaatregelen. 

 

Op locatie Engelerhart en Slot zullen duurzaamheidsmaatregelen worden uitgevoerd door de gemeente  

’s-Hertogenbosch. De duurzaamheidsmaatregelen betreffen voor locatie Slot: 
 Plaatsen van een gasabsorptiepomp; 
 Vervangen luchtbehandelingskasten/ventilatoren met dezelfde capaciteit; 
 Isolatie van bestaand leidingwerk; 
 Vervangen van de verwarmingsketels; 
 Aanbrengen van ledverlichting; 

 Sfeerverlichting ombouwen naar ledverlichting; 
 Plaatsen van zonnepanelen.  

 
5.1.5 Financiële positie op balansdatum met toelichting daarop 
 
Het financieel beleid is erop gericht om binnen de beschikbare financiële middelen zodanige 
arbeidsomstandigheden te creëren en te behouden dat zowel de leerkracht als de leerling zich daar wel bij 

voelen. De organisatie streeft naar voortdurende kwaliteitsverbetering van het onderwijs, teneinde de 
aantrekkingskracht voor ouders en leerlingen zo groot mogelijk te doen zijn. Jenaplanschool Antonius Abt 
heeft als missie om als zelfstandige school te opereren en te blijven voortbestaan. 
 
Op basis van dit 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. 
 
Weerstandsvermogen 
Kengetal realisatie 2019:   19,12 
 

Definitie 
Het vrije deel van het eigen vermogen minus (materiële) vaste activa, uitgedrukt in een percentage van 
de jaarlijkse rijksbijdrage. Er is geen streefgetal vastgesteld. Het landelijk gemiddelde voor het primair 
onderwijs kent een weerstandsvermogen van 29,00. 
 
Solvabiliteit 
Kengetal solvabiliteit 1 realisatie 2019:  59,01 

Kengetal solvabiliteit 2 realisatie 2019:  69,89 
 

Definitie: 
Geeft aan in welke mate men in staat wordt geacht om op langere termijn aan alle verplichtingen te 
voldoen. 

1. Eigen vermogen (exclusief voorzieningen, inclusief egalisatierekening) gedeeld door het totale 

vermogen) x 100%; 
2. Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door totaal vermogen x 100%. 

Er is geen streefgetal vastgesteld. De commissie Don hanteert als advies een streefgetal van minimaal 
20,00.  
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Liquiditeit (current ratio) 

Kengetal realisatie 2019:    2,96 
 
Definitie: 

Geeft aan in welke mate men in staat wordt geacht om op korte termijn aan alle verplichtingen te 
voldoen: vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden. 
Er is geen streefgetal vastgesteld. De commissie Don hanteert als advies een streefgetal van tussen de 0,5 
en 1,5. 
 
Rentabiliteit 
Kengetal realisatie 2019:    5,48  

 
Definitie: 
In het bedrijfsleven wordt hiermee de winst- of verliesgevendheid van een onderneming bedoeld. In het 
onderwijs (non-profitsector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en de ontwikkeling 
hiervan op het weerstandsvermogen: resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door totale baten uit 
gewone bedrijfsvoering. 

Er is geen streefgetal vastgesteld.  

Het landelijk gemiddelde voor het primair onderwijs kent een rentabiliteit van - 0,30 
 
Huisvestingsratio 
Kengetal realisatie 2019:    8,71 
 
Definitie: 

Deze ratio geeft weer welk deel van de totale lasten is besteed aan lasten voor huisvesting. Daaronder 
vallen ook de afschrijvingen voor gebouwen en terreinen. Er is geen streefgetal vastgesteld. Het landelijk 
gemiddelde voor het primair onderwijs kent een huisvestingsratio van 7,00. 
 
5.1.5 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten  

 
Het balanstotaal ultimo 2019 van € 923.814 heeft een stijgende lijn ten opzichte van het balanstotaal per 

1 januari 2019 van € 820.637. Als gevolg van het positieve resultaat van 2019 is het eigen vermogen met 
€ 148.832 toegenomen. Dit is verdeeld naar € 100.215 toegevoegd aan de algemene reserve, € 4.551 aan 
de reserve ouderbijdragen en voor €44.067 is een bestemmingsreserve gevormd in verband met de cao 
verhoging en extra uitkeringen. In MVA is in 2019 voor € 14.727 geïnvesteerd. De betaalde 
waarborgsommen voor tablets zijn toegenomen. De voorzieningen zijn nihil gestegen. De liquide middelen 

zijn met  

€ 87.436 toegenomen. Het werkkapitaal is toegenomen van € 408.641 naar € 546.013 (toename  
€ 137.372). 
 
De allocatie van de middelen vindt bij Antonius Abt plaats op basis van locaties. 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.  
 

Antonius Abt ontvangt geen bekostiging voor onderwijsachterstandenbeleid.  
 
5.1.6 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen 
 
Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 148.832. Er werd begroot op een nul-

begroting. Er is derhalve sprake van een positieve afwijking van € 148.831. De belangrijkste redenen voor 

het positieve resultaat zijn de hogere (incidentele) personele baten die in 2019 zijn ontvangen. De hieraan 

gerelateerde uitgaven vinden echter pas in 2020 plaats. Dit betreft een bedrag van in totaal € 65.455 

inclusief werkgeverslasten. In de ontvangen rijksbijdragen over het kalenderjaar 2019 is met dit bedrag 

rekening gehouden. Ten behoeve van het inzicht in de jaarrekening 2019 is hiervoor een 

bestemmingsreserve gevormd ter grootte van € 44.067. Exclusief deze extra baten is het resultaat € 

83.377. Een positief verschil ten opzichte van de begroting van € 83.377. Deze afwijking ten opzichte van 

de begroting werd veroorzaakt doordat er meer leerlingen zijn ingestroomd dan voorzien in relatie met het 

beleid op de personele bezetting. 
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5.1.7  Analyse van de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot de begroting en realisatie vorig jaar 

 
Het resultaat over 2019 bedraagt € 148.832 positief ten opzichte van een nul begroting.  
Het resultaat voorgaand jaar bedroeg € 38.147 negatief. 

 
Per rubriek is het resultaat over 2019 als volgt te analyseren: 

 (Rijks)bijdragen: 
€ 150.023 hoger dan begroot en € 24.049 hoger dan voorgaand jaar. De hogere (rijks)bijdragen 
zijn met name het gevolg van de indexering en de extra bekostiging die ontvangen is in december. 
Verder zijn de bijdragen vanuit het samenwerkingsverband verhoogd en zijn er meer 
arrangementen toegekend. 

 Overige baten:  
€ 48.909 hoger dan begroot en € 4.835 hoger dan voorgaand jaar. De hogere baten t.o.v. de 
begroting worden met name veroorzaakt door de hogere vergoedingen voor gedetacheerd 
personeel en baten levensloopregeling. Dit staat in relatie met hogere salariskosten toe te rekenen 
aan gedetacheerd personeel en hogere doorbetalingen van betreffende levensloopregeling. 

 Personele lasten:  

€ 51.526 hoger dan begroot en € 187.926 lager dan voorgaand jaar. De hogere lasten t.o.v. de 

begroting hebben met name betrekking op hogere salariskosten van gedetacheerd personeel en 
hogere personele kosten derden. 

 Afschrijvingen:  
€ 10.440 lager dan begroot en € 168 lager dan voorgaand jaar. De lagere lasten zijn het gevolg 
van lagere investeringen in het begin van 2019, welke het gevolg zijn van negatieve resultaten in 
voorgaande jaren. 

 Huisvestingslasten:  
€ 958 lager dan begroot en € 18.190 lager dan voorgaand jaar. De onderhoudskosten zijn lager 
door bezuinigingen. De schoonmaakkosten zijn wel hoger dan begroot, maar lager dan voorgaand 
jaar. 

 Overige instellingslasten:  
€ 21.803 hoger dan begroot en € 6.537 hoger dan voorgaand jaar. De hogere instellingslasten 
hebben met name betrekking op hogere accountantskosten, leermiddelen en 

informatietechnologie. 
 Financiële baten en lasten:  

€ 52 lager dan begroot en € 146 hoger dan voorgaand jaar. Geen noemenswaardige verschillen. 
 

5.1.8   Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de verwachte  

  toekomstige investeringen 

 
De investeringen in 2019 zijn mede gezien de negatieve resultaten van de afgelopen jaren in het begin 
van het jaar beperkt gebleven. De investeringen in het afgelopen jaar hebben met name op het gebied 
van ICT plaatsgevonden. Toekomstige investeringen zullen betrekking hebben op ICT en de daarbij 
behorende infrastructuur en het aantrekken van leerlingen.  
 
5.1.9   Toelichting op kasstromen en financiering 

 
Jenaplanschool Antonius Abt heeft geen langlopende schulden en heeft de investeringen in 2019 
gefinancierd uit eigen middelen. De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt  
€ 121.212 positief. De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt € 32.331 negatief. 
 
5.1.10  Informatie over financiële instrumenten 
 

Jenaplanschool Antonius Abt heeft geen risico’s afgedekt door inzet van financiële instrumenten. 
 

5.1.11  Belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de kwaliteitszorg in 2019 

 

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: 

 De kwaliteit van het onderwijs leerproces te bewaken en te bevorderen;  
 De leerresultaten te bewaken en te bevorderen;  
 De gerealiseerde kwaliteit vast te houden.  
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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 wordt tweemaal per jaar geëvalueerd. Wij doen dat aan de hand 

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

geëvalueerd. Dit doen wij aan de hand van de evaluaties van de borgingsdocumenten.   

Bij de evaluatie van onze onderwijskwaliteit betrekken we ouders (Kwaliteits-Meter-Kindcentra 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. 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 naar toe 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 m.b.t. 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;  
 Ze worden gesteld voor verschillende niveaus in de organisatie, zodat de inbreng van verschillende 

deelnemers helder is. 

 

De doelen voor het betreffende jaar worden vertaald in borgingsdocumenten.                                                                
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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, welke worden opgenomen in borgingsdocumenten.  

Station 4 Er is een borgingsdocument of  beschikbaar  

Er wordt een borgingsdocument opgesteld, die 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.  

 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 
=> Overzichtelijk  => Beknopt 
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Kwaliteitsverbeterende maatregelen  

 

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 nieuwe toezichtskader (augustus 2017) van 

de onderwijsinspectie met onderstaande hoofdonderwerpen.  

 OP 1 Aanbod; 

 OP 2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding;   

 OP 3 Didactisch handelen; 

 OR 1 Resultaten;  

 OR 2 Sociale en maatschappelijke competenties;  

 OR 3 Vervolgsucces; 

 SK 1 Veiligheid; 

 SK 2 Pedagogisch klimaat; 

 KA 1 Kwaliteitszorg; 

 KA 2 Kwaliteitscultuur; 

 KA 3 Verantwoording en dialoog.  

 

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; 
 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-, en beoordelingsgesprekken;   

 Borgingsdocumenten; 
en vanaf schooljaar 2019-2020; 

 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; 
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 Verslagen inspectiebezoeken; 

 RI&E; 
 Jaarplan. 

 

Kwaliteitszorginstrumenten op ouderniveau 

 Oudertevredenheidsenquête; 
 Koffieochtenden, inspiratietafels.  

 

Kwaliteitscultuur 

Om ons systeem van kwaliteitszorg en een verbetercultuur te kunnen realiseren is professionaliteit van 

iedereen in de organisatie nodig. Hiervoor zetten we onderwijskundig leiderschap (directeur-bestuurder en 

locatieleiders), een effectieve taakverdeling (werkverdelingsplan), en resultaatgerichtheid in.   

Stichting Jenaplanschool Antonius Abt kent een professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant 

en integer. Integriteit, zorgvuldigheid en bewustzijn van effecten van het handelen zijn algemeen 

aanvaarde kwaliteitsbeginselen die behoren bij het professioneel handelen van al onze medewerkers. Deze 

komt dan ook terug in de code goed bestuur die het bevoegd gezag hanteert. In het managementstatuut 

is de verantwoordelijkheidsverdeling in de aansturing vastgelegd.  

Het zodanig inrichten van het onderwijs dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen, 

het afstemmen van het onderwijs op de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen en het uitvoeren 

van de verbetermaatregelen op basis van het kwaliteitszorgsysteem kan alleen worden gerealiseerd door 

personeel dat professioneel is en blijft. Iedere medewerker werkt vanuit zijn eigen rol en een gedeelde 

verantwoordelijkheid aan de verbetering van de onderwijskwaliteit.  

Het bestuur zorgt voor bekwaam en bevoegd personeel en maakt het mogelijk dat het personeel zijn 

bekwaamheid onderhoudt. De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een voortdurende 

verbetering van hun professionaliteit. 

Groepsleiders houden daarbij rekening met 

de gestelde bekwaamheidseisen en 

beroepsprofielen en behaalde resultaten bij 

kinderen. Groepsleiders hebben een 

zelfstandige verantwoordelijkheid bij de 

beoordeling van de onderwijsprestaties van 

kinderen en voldoende zeggenschap om het 

vakinhoudelijke, vakdidactische en 

pedagogische proces in de school te 

formuleren. Er is een breed draagvlak voor 

de visie, missie en verbetertrajecten van de 

school.   

Verantwoording 

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 

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.  
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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.  

We hebben inspraak georganiseerd door de ouders (inspiratietafels, koffieochtenden, 

medezeggenschapraad ) en personeelsleden te betrekken bij beleids- en besluitvorming.  

Dialoog 

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 gemaakte afspraken met de gemeente ’s-Hertogenbosch uit over te bereiken 

resultaten van vroegschoolse educatie, evenals de afspraken uit de Lokale Educatieve Agenda.  

In onderstaand schema zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2019 weergegeven.  

Wat Zichtbaar in 

Er zijn doelen, prestatie-indicatoren en/of 

normen gesteld voor kalenderjaar 2019 en 

schooljaar 2019-2020 op het gebied van 

financiën, onderwijs, personeel en materieel. 

 

Jaarplan 

Borgingsdocumenten 

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 personeelsgesprekken 

Verslagen van klassenbezoeken 

De geplande activiteiten zoals opgenomen in 

de borgingsdocumenten of en 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 
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Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

In 2020 wordt het systeem van kwaliteitszorg en de SADVUE-methodiek verder geïmplementeerd. Er zal 

blijvende aandacht zijn voor het verkrijgen van draagvlak in het team voor de diverse plannen, maar ook 

voor de ontwikkeling van kwaliteitsdenken in een professionele organisatie. Vanaf schooljaar 2019-2020 

zullen ook de bouwcoördinatoren, naast de ontwikkelspecialisten meer in het kwaliteitsproces worden 

betrokken.  

We richten ons op het formuleren van doelen die passen bij onze maatschappelijke opdracht. Bij 

evaluaties van ons onderwijs zullen we actiever stakeholders en onafhankelijke deskundigen betrekken. 

Daarnaast gaan wij ons nog meer richten op de actieve dialoog met ouders en de omgeving over onze 

ambities en resultaten.  

 
5.2   Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken 
 
5.2.1  Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar 

 
Spelling  

Aan het begin van 2019 was verbetering van de spellingsresultaten ons speerpunt. Met trots kunnen we 
mededelen dat de in januari ingezette verbetering van de spellingsresultaten ook aan het einde van het 
schooljaar nog vastgehouden werden. Daar waar in 2018 nog in alle groepen een onvoldoende voor 
spelling werd gescoord was dit in juni 2019 in alle groepen, met uitzondering van groep 6, een voldoende. 
Vanaf augustus 2019 zetten wij ons in om de ingezette werkwijze van spelling verder te optimaliseren. De 

resultaten daarvan zijn echter pas in februari 2020 zichtbaar. 
 
Begrijpend lezen 
Vanaf augustus 2020 hebben we een start gemaakt met het verbetertraject “Begrijpend lezen.” De eerste 
resultaten daarvan zullen pas in februari 2020 zichtbaar zijn. De didactische onderlegger voor begrijpend 
lezen is aangepast en onder alle collega’s van de midden- en onderbouw verspreid. De nieuwe werkwijze 

van Nieuwsbegrip XL is aan alle collega’s toegelicht, ondersteund door een handleiding. Er is een kijkwijzer 
samengesteld m.b.t. het observeren van lessen begrijpend lezen. Daarnaast zijn er enkele 
groepsbezoeken uitgevoerd. Specialisten signaleerden dat in een aantal groepen de lessen begrijpend 
lezen nog onvoldoende van kwaliteit zijn. Met betreffend cluster zijn in overleg afspraken gemaakt over de 
tijd die wordt besteed aan begrijpend lezen en hoe de organisatie hiervan eruitziet binnen het cluster. 
Nieuwe observaties zullen volgen in 2020. Ook is het gebruik van de software van Nieuwsbegrip XL 

toegelicht aan alle collega’s. De methodiek van Bliksem wordt aanvullend gebruikt in de weken voor de 

afname CITO begrijpend lezen. Er is een jaarplanning begrijpend lezen samengesteld en gedeeld met het 
midden- en bovenbouwteam. De Bliksem methodiek wordt als prettig ervaren. 
 
Aanvankelijk lezen 
De instructies van VLL zijn opgedeeld in 3 deelinstructies van ieder 10 minuten. Eén van deze instructies 
omvat het aanvankelijk schrijven. Alle groepsleiders geven deze 3 instructies dagelijks in hun stamgroep. 
Bij de 34 fonemen leren de kinderen een bijpassend gebaar. Na afname van de herfstsignalering hebben 

de groepsleiders met alle ouders van de kinderen van groep 3 een inhoudelijk gesprek over de lees- en 
spellingresultaten. Kinderen in zorgniveau 2 krijgen 60 minuten per week extra instructie. Kinderen in 
zorgniveau 3 werken daarnaast 4x per week 15 minuten (onder begeleiding van een BB maatje) met 
BOUW. De didactische onderlegger voor aanvankelijk lezen is geactualiseerd.  
 
Voortgezet technisch lezen 

Aan het team is medegedeeld welke activiteiten/instructies rondom technisch lezen er op het ritmisch 
weekplan moeten staan en hoeveel tijd er voor elke activiteit geroosterd moet worden. Het team heeft 
met elkaar het ritmisch weekplan besproken en afgestemd welke momenten in de week/op de dag 

bevorderlijk zijn voor een effectief leesmoment/instructie. De leesspecialist heeft een controle op de 
gemaakte afspraken gedaan door de ritmisch weekplannen te checken. Binnen de clusterkwartiertjes zijn 
momenten ingepland waarop teamleden het gesprek aangaan over de eigen ervaringen rondom technisch 
lezen in de groep; er worden ideeën uitgewisseld en is er mogelijkheid voor feedback.  

 
Alle ritmisch weekplannen zijn verzameld en op alle planningen zijn voldoende leesmomenten ingepland, 
zoals afgesproken in de didactische onderlegger. Er is door de specialisten op dit moment nog 
onvoldoende zicht op de effectiviteit en kwaliteit van de instructies, omdat er nog geen groepsbezoeken 
zijn geweest op het gebied van technisch lezen.  
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De mogelijkheden van Snappet zijn verwerkt in de didactische onderlegger Voortgezet technisch lezen. De 

didactische onderlegger is daarnaast herzien waarbij de ondersteuningsbehoeften en handelingen die 
daarbij nodig waren werden geformuleerd. Er is een koppeling gemaakt naar de vernieuwde werkwijze van 
Nieuwsbegrip XL. De didactische onderlegger wordt gekoppeld aan de SADVUE.  

 
Muziek 
We hebben contact gelegd met een externe muziek-professional die de werkgroep gaat  begeleiden en we 
hebben afspraken gemaakt over de begeleiding. Er is een plan gemaakt voor de stappen die we gaan 
nemen in 2020.  
 
Snappet 

Aan het team is een drietal workshops gegeven: 
 Workshop ‘Snap'em'; 
 Workshop ‘Snap'em' beter; 
 Workshop 'Snap'em helemaal'. 

Daarnaast is er overleg geweest met alle groepsleiders van de middenbouw en is er geïnventariseerd wat 
de verwachtingen zijn. De tijdsplanning voor de aanschaf van Snappet in de middenbouw is besproken. In 

februari 2020 zal de gehele middenbouw met Snappet gaan werken. Er is een reparatieplan gemaakt en 

uitgevoerd van Alles telt naar Snappet, waarbij werd uitgezocht welke doelen er nog niet of onvoldoende 
aanbod gekomen zijn in de methode Alles telt. De groepsleiders uit de middenbouw hebben een passend 
onderwijsaanbod gemaakt voor de eerste weken van januari 2020.  
 
Taal-WO 
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met een externe deskundige ten aanzien van de uitwerking van Taal. 

Alle oude informatie is vernietigd en alle leerlijnen zijn inmiddels uitgewerkt en opnieuw aan alle 
groepsleiders verstrekt. Alle leerlijnen zijn eveneens gekoppeld aan de thema’s voor WO. De thema’s zijn 
voor de komende drie jaren opnieuw gerangschikt. De nieuwe leerlijnen worden direct aangeboden als ze 
in een thema gepland staan. De bespreking van de leerlijn vindt plaats in de clusterkwartiertjes.   
 
HOREB 
Na een jaar bezig te zijn geweest om HOREB verder te implementeren binnen een aantal groepen 

(middenbouw en bovenbouw), blijkt nu dat er problemen zijn bij HOREB waardoor een goede 
samenwerking en communicatie met HOREB erg moeizaam is. Hierdoor zijn de doelen van de HOREB-
werkgroep aangepast en gaan we opnieuw op zoek naar een éénduidig kindvolgsysteem met een 
doorgaande lijn van onder- tot bovenbouw, passend binnen onze visie. Het kindvolgsysteem dient een 
voor kinderen en groepsleider werkbaar kind portfolio te bevatten dat het bestaande portret kan 

vervangen. Na herhaald onderzoek onder het team blijkt dat het team behoefte heeft aan een 

kindvolgsysteem dat zowel de cognitieve ontwikkeling, de sociale ontwikkeling als de vaardigheden en 
jenaplanessenties in kaart brengt. Daarnaast dient er een combinatie te zijn van tekst en bolletjes.  
 
Fonemisch bewustzijn 
De stamgroepleiders hebben zich de inhoudslijn van de taalontwikkeling eigen gemaakt. Daarnaast hebben 
we onderzocht welke middelen, materialen, methodieken en didactiek ons helpen om de woordenschat, 
begrijpend luisteren en fonemisch bewustzijn te stimuleren. We hebben afspraken gemaakt over het 

gebruik hiervan zodat er een doorgaande lijn is. Ook hebben we rituelen m.b.t. de woordenschat, 
begrijpend luisteren en fonemisch bewustzijn ontwikkeld en dit opgenomen in de themaplanning. We gaan 
uit van verschillen tussen kinderen en stemmen onze aanpak en aanbod hierop af. 
 
Technisch lezen 
 

 DMT E 
2018 
2019 

DMT M 
2017 
2019 

DMT M 
2016 
2017 

DMT M 
2015 
2016 

DMT M 
2014 
2015 

3 4,1 2.8 3.3 1.5 1.9 

4 4,1 2.9 2.2 1.7 2.1 

5 3,9 3.4 4.2 1.6 1.9 

6 3,3 2.4 2.1 2.1 4.1 

7 4,2 2.7 0.8 4.2 4.2 

8 (M) 3,0 1.0 1.1 4.2 4.1 

A B C D-E 

 

 



 

36 

 

Begrijpend lezen 

 CITO BL E 
2018 
2019 

CITO BL M 
2017 
2018 

CITO BL M 
2016 
2017 

CITO BL M 
2015 
2016 

CITO BL M 
2014 
2015 

3 3,7     

4 3,2 2,9 4.3 4.1 4.1 

5 3,3 2,7 2.6 4.1 4.0 

6 2,7 1,8 2.7 3.4 3.9 

7 3,2 2,4 2.9 4.1 3.6 

8 (M) 1,0 3,0  3.9  

A B C D-E 

Rekenen 

 CITO E 
REK/WIS 

2018 
2019 

CITO 
REK/WIS 

2017 
2018 

CITO  
REK/WIS 

2016 
2017 

CITO  
REK/WIS 

2015 
2016 

CITO  
REK/WIS 

2014 
2015 

3 4,1 4,0 2.0 3.2 3.0 

4 3,6 3,2 3.1 3.5 4.4 

5 2,8 2,9 2.8 4.1 4.1 

6 2,8 1,8 3.0 3.1 3.8 

7 2,9 2,2 3.7 4.1 3.8 

8 (M) 3,3 3,3  3.7  

A B C D-E 

 

Spelling 

 CITO SP E 
2018 
2019 

CITO SP 
2017 
2018 

CITO SP 
2016 
2017 

CITO SP 
2015 
2016 

CITO SP 
2014 
2015 

3 4,0 4,2 3.8 1.6 0.8 

4 3,3 3,7 3.2 1.0 0.9 

5 4,1 2,7 1.7 1.9 1.4 

6 2,0 1,3 1.8  1.7 

7 4,0 3,1 2.6   

8 (M) 2,2 2,2    

A B C D-E 

 

De eindtoets groep 8 

Wij hebben lange tijd met de drempeltoets als eindtoets van groep 8 gewerkt. De resultaten daarbij zaten 

altijd rond het gemiddelde niveau voor ons type school (zie hieronder). Gezien de gevarieerde populatie en 

het bredere aanbod dat we hebben is dit een redelijk resultaat. 

Vanaf schooljaar 2016-2017 wordt de IEP-eindtoets afgenomen. In 2017, 2018, en 2019 scoorden wij 

achtereenvolgend een goed, onvoldoende en een goed. Mede op basis daarvan  heeft Stichting 

Jenaplanschool Antonius Abt in november 2019 het basisarrangement behouden.  

Met ingang van augustus 2020 is het nieuwe waarderingskader van kracht. De school scoort:  

 Voldoende 
 Als de percentages ≥1F en ≥1S/2F beide op of boven de signaleringswaarden liggen, OF 

 Als de percentages ≥1F en ≥1S/2F niet beide op of boven de signaleringswaarden in Tabel 1 
liggen EN de verantwoording van de school aan de hand van de leerling kenmerken niet kan 
leiden tot een andere conclusie dan dat de leerlingen naar hun mogelijkheden hebben 
gepresteerd. 

 Onvoldoende 

 Als de percentages ≥1F en ≥1S/2F niet beide op of boven de signaleringswaarden in Tabel 1 
liggen EN de verantwoording van de school aan de hand van de leerling kenmerken NIET leidt 
tot de conclusie dat de leerlingen naar hun mogelijkheden hebben gepresteerd. 
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Voor Jenplanschool Antonius Abt geldt de volgende signaleringswaarde: 

 Schoolweging:    20-21 
 Signaleringswaarde % ≥1F  85% 
 Signaleringswaarde % ≥1S/2F  66,8% 

 

 IEP 
2018 
2019 

IEP 
2017 
2018 

IEP 
2016 
2017 

DREMPEL 
2015 
2016 

DREMPEL 
2014 
2015 

 87,4 78,0 84,0 80,6 537,7 

Goed Voldoende 
(80=ondergrens) 

Onvoldoende 

 
Beeld conform het nieuwe waarderingskader 
 

 IEP 
2018 
2019 

IEP 
2017 
2018 

IEP 
2016 
2017 

  

Taalverzorging % % %   

1F 99 100 12   

2F 69 35 87   

Lezen % %    

1F 100 97    

2F 87 71    

Rekenen % % %   

1F 97 87 44   

2F 72 32 50   

Voldoende Onvoldoende 

 
5.2.3  Onderwijskundige en onderwijs programmatische zaken 
 
Elk kind is welkom en we bieden aan ieder kind een passende plek op onze basisschool. Wij vergroten de 
kansen van de kinderen. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar 

ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van 
taal en rekenen en goede sociale vaardigheden vinden we hierbij onmisbaar. 

 
Kinderen hebben recht op goed onderwijs en een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze 
zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat 
zij medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij 
de wereld om hen heen. Zo worden ze tolerante wereldburgers en ervaren zij dat verschillen tussen 

mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde op onze school. De 
kinderen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de wereld waarbij zij zelf verantwoordelijkheid 
kunnen dragen. Om dit te realiseren werken we nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken 
zijn bij de ontwikkeling van kinderen. 
 
We bieden een uitdagende en rijke leeromgeving. Ook vinden we het belangrijk dat onze school een 
ontmoetingsplaats vormt voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. Vanuit jenaplanvisie 

is ieder kind, iedere ouder en iedere leerkracht welkom, ongeacht de achtergrond. De basisovertuiging is 
dat ieder mens gelijkwaardig is en er mag zijn.  
 
Bij de inrichting van ons onderwijs laten wij ons leiden door de jenaplanessenties en het jenaplan-
gedachtegoed. Ons onderwijs is de wereld, de wereld is ons onderwijs. We geven kinderen de gelegenheid 

om de wereld samen te ontdekken. We werken vanuit doelen die zijn gebaseerd op de kerndoelen voor het 

primair onderwijs en de SLO-doelen. De doelen voor Wereldoriëntatie, Taal en Lezen zijn verwerkt in 
didactische onderleggers. Voor het behalen van de gestelde doelen zetten we diverse (veelal coöperatieve) 
werkvormen en middelen in.  
 
Ons onderwijsaanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. We bieden een 
breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de referentieniveaus taal en rekenen omvat en dat 
aansluit bij het niveau van alle leerlingen. Wanneer we afwijken van de kerndoelen en/of de 

referentieniveaus, wordt dit vermeld in het ontwikkelingsperspectief (OPP) van het kind. Ons onderwijs 
richt zich op de brede ontwikkeling van de kinderen. Hieronder verstaan we tenminste de emotionele en 
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verstandelijke ontwikkeling, het ontwikkelen van creativiteit, het verwerven van noodzakelijke kennis en 

van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Dit geven wij op de volgende wijze vorm: 
 
Ons uitgangspunt is Jenaplanonderwijs. Samen leren binnen en buiten de stamgroep.  Kinderen leren als 

zij verantwoordelijkheid kunnen en mogen dragen en eigenaar zijn van hun leerproces. Als ze gemotiveerd 
zijn om de met hen gestelde doelen te halen, zelfvertrouwen en succeservaringen hebben, maar ook 
fouten mogen maken. We spreken kinderen aan in de zone van naaste ontwikkeling en stimuleren hen het 
maximale uit zichzelf te halen in een omgeving die zo uitdagend is dat zij intrinsiek worden gemotiveerd. 
Kinderen kunnen op onze school zowel alleen als samen “werken” op een manier en tempo dat bij hen 
past en worden daarbij op een op hen afgestemde manier gecoacht/begeleid.  
 

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 belangrijkste doelen zijn dat kinderen zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden en op een goede 
wijze met anderen omgaan en samenwerken. Dat kinderen de ruimte krijgen om persoonlijkheid, kennis 

en (basis)vaardigheden te ontwikkelen en voorbereid zijn op de maatschappij.  

 
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 en gaan uit van verschillen en van de kracht van het kind en de groep. Dit alles 
geven we vorm binnen een pedagogische school, waarbij er ook aandacht is voor de opvoedkundige taak 

van onze school. 
 
5.2.4 Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid 
 
Het kiezen van een passende school voor je kinderen is een fundamenteel recht voor ouders. Een recht 
dat bijna altijd leidt tot een toelating op de school van voorkeur. De beslissing over toelating ligt bij het 
bevoegd gezag. Ons uitgangspunt is dat het respecteren van de grondslag van onze school én het kunnen 

voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van het kind voldoende is voor toelating. Mochten er meer 
aanmeldingen dan ruimte in de groep zijn, dan past het bevoegd gezag zijn eigen toelatingscriteria toe. De 
criteria voldoen aan de volgende rechtsbeginselen en regels: 
• Gelijkheidsbeginsel 
• Non-discriminatiebeginsel 

• Verbod van Willekeur 

• Transparantie 
 
Binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch is afgesproken dat de overstap van de ene school naar de andere 
alleen aan het begin van een nieuw schooljaar mogelijk is. Bij tussentijdse aanmeldingen zal er een 
intensief contact plaats vinden tussen ouders en directies (en vaak de IB-ers) van beide scholen. In deze 
periode zal zorgvuldig bekeken worden of de leerling toegelaten kan worden of dat er sprake is van een 
van de volgende weigeringsgronden:  

• De groep heeft de maximale capaciteit bereikt;  
• De zorgbehoefte kan niet geboden worden, school kan dit aantonen;  
• Er is sprake van ernstige verstoring van de rust en openbare orde op school bij  
  toelating van de leerling. 
  
Voor aanmelden kan vanaf 2 jaar voordat het kind wettelijk toelaatbaar is. Als op het moment van voor 
aanmelden al duidelijk is dat toelating afhankelijk wordt van het hanteren van de toelatingscriteria laten 

wij dat meteen weten. Dan wordt ook aangegeven hoe groot de kans is dat straks bij de aanmelding ook 
daadwerkelijk toelating volgt. Ouders kunnen dan besluiten hun kind bij een andere basisschool aan te 

melden waardoor hun kind van de vooraanmeldlijst verdwijnt.  
 
Aanmelden voor onze school kan vanaf 1 jaar voordat het kind wettelijk toelaatbaar is. Het kind wordt dan 
op de aanmeldlijst geplaatst. Elk kind dat al op de vooraanmeldlijst stond gaat, zonder tegenbericht van 

de ouders, over naar de aanmeldlijst. Elk jaar op 1 januari ontstaat de aanmeldlijst voor toelating in het 
schooljaar dat start in datzelfde kalenderjaar. De ouders horen uiterlijk na 10 weken of hun kind geplaatst 
wordt of dat (een van) de zogeheten weigeringsgronden van toepassing zijn. 
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Aanmelden vanaf groep 2 en gedurende het schooljaar  

Naar aanleiding van de aanmelding door de ouders gaan ouders en beide scholen in gesprek om te 
bepalen of de school van aanmelding passend is voor hun kind dan wel dat er sprake is van een 
weigeringsgrond. De ouders horen uiterlijk na 10 weken of hun kind geplaatst wordt of dat (een van) de 

zogeheten weigeringsgronden van toepassing is/zijn. 
 
Aantal groepen en maximale groepsgrootte  
Wij bepalen tot uiterlijk 10 weken na 1 januari hoeveel groepen en hoeveel kinderen maximaal in elke 
groep geplaatst kunnen worden in het schooljaar dat start in hetzelfde kalenderjaar. Dit maximaal aantal 
kinderen voor elke groep wordt voor elk schooljaar bepaald door een combinatie van: 
• Het specifieke schoolondersteuningsprofiel; 

• De zorgzwaarte van de groep; 
• De afspraken in de meest recente versie van het IHP; 
• De formatieve kaders.  
 
Ieder schooljaar houden we circa 1% van het aantal plaatsen open voor instroom tijdens het schooljaar.  
 

Als voor groep 1 meer kinderen op de aanmeldlijst staan dan er plaatsen zijn wordt de volgorde van 

toelating bepaald door het hanteren van de volgende voorrangsregels. Indien er 2 of meer kinderen 
uiteindelijk in aanmerking komen om toegelaten te worden beslist de directeur-bestuurder over welk kind 
toegelaten wordt. De voorrangsregels zijn: 
• Het kind heeft reeds (half-)broertje(s) of (half-)zusje(s) op onze school;  
• Het kind heeft een VVE-indicatie en heeft tenminste al 8 maanden 4 dagdelen  
  voorschool gehad vooraf aansluitend aan de basisschool;  

 
In overleg met de ouders wordt een logische overgangsdatum, vanaf het bereiken van de 4-jarige leeftijd, 
bepaald. Tot slot vindt enkele weken voor de toelating van het kind in de onderbouwgroep een 
kennismakings-/overdrachtsgesprek plaats en worden er wenafspraken gemaakt.  
 
Passend onderwijs  
Alle kinderen zijn in principe welkom op onze school. Indien een kind een ondersteuningsbehoefte 

onderzoeken wij conform de Wet Passend Onderwijs deze ondersteuningsbehoefte om na te gaan of de 
benodigde ondersteuning door onze school geboden kan worden.  
 
We werken handelingsgericht en sluiten aan bij wat kinderen kunnen, om vervolgens een stap voorwaarts 
te kunnen maken. We hanteren daarvoor de SADVUE (Signaleren, Analyseren, Diagnosticeren, 

Voorbereiden, Uitvoeren en Evalueren) methodiek. We volgen de kinderen met methodegebonden toetsen, 

methode-onafhankelijke toetsen en eigen observaties. De middelen die door het samenwerkingsverband 
beschikbaar worden gesteld in de vorm van arrangementen komen volledig ten goede aan de kinderen. 
Over de begeleiding van de kinderen door externe experts worden afspraken gemaakt met ouders en 
kinderen.  
 
De middelen die door het samenwerkingsverband beschikbaar worden gesteld om ondersteuning en 
begeleiding aan de kinderen te bieden tot en met zorgniveau 3 worden voor 100% besteed aan de inzet 

van externe deskundigen in de vorm van RT binnen of buiten de groep. De lessen spelling, begrijpend 
lezen en technisch lezen worden vormgegeven volgens het instructiemodel zoals beschreven in de 
didactische onderleggers die in 2019 zijn geactualiseerd.  
 
5.2.5 Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling in 2019 
 
In 2019 zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:  

 Oudertevredenheidsonderzoek; 
 Leerling tevredenheid; 

 Medewerkerstevredenheid; 
 Werkdruk beleving; 
 Zelfanalyse kwaliteit. 

 

Naar aanleiding hiervan zijn analyses gemaakt, alsmede een plan van aanpak ter verbetering van de 
aandachtspunten of ter borging van onze kwaliteiten.   
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5.3 Duurzaamheid 

 
5.3.1 Belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. duurzaamheid in 2019  
 

In 2019 hebben oriënterende gesprekken plaatsgevonden met de gemeente  
’s-Hertogenbosch met betrekking tot de realisatie van verduurzamende maatregelen op beide locaties.  
 
Op locatie Engelerhart en Slot zullen duurzaamheidsmaatregelen worden uitgevoerd door de gemeente ’s-
Hertogenbosch. De duurzaamheidsmaatregelen betreffen voor locatie Slot: 

 Plaatsen van een gasabsorptiepomp; 
 Vervangen luchtbehandelingskasten/ventilatoren met dezelfde capaciteit; 

 Isolatie van bestaand leidingwerk; 
 Vervangen van de verwarmingsketels; 
 Aanbrengen van ledverlichting; 
 Sfeerverlichting ombouwen naar ledverlichting; 
 Plaatsen van zonnepanelen.  

 

De duurzaamheidsmaatregelen voor locatie Engelerhart zijn nog niet bekend.  

 

6 Toekomstige ontwikkelingen 
 

6.1  Ontwikkelingen per beleidsterrein 
 
6.1.1  Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs 
 
In onderstaande tabel worden de toekomstige ontwikkelingen / projecten weergegeven op het gebied van 
onderwijs. Onderstaande projecten worden beschreven in een borgingsdocument en doorlopen de 
routekaart zoals beschreven in het hoofdstuk Kwaliteitszorg. Een project doorloopt de volgende fasen, 

alvorens het wordt afgerond:  
 Oriëntatie (OR)  
 Implementatie (IM) 
 Verbeteren (VE)    
 Beheersing (BE) 
 Borgen  (BO) 

 

PROJECTEN  
 

Concreet / wat 19 
20 

20 
21 

21 
22 

22 
23 

Onderwijsaanbod en passend onderwijs 10 Ankers BE BO   

Onderwijsaanbod en passend onderwijs Spelling  VE BE BO  

Onderwijsaanbod en passend onderwijs Fonemisch bewustzijn VE BE BO  

Zicht op ontwikkeling SADVUE VE BE BO  

Onderwijsaanbod en passend onderwijs Snappet & Google classroom 
inclusief het volgen van de 
ontwikkeling van kinderen 

VE BE BO  

Zicht op ontwikkeling  HOREB IM VE BE BO 

Onderwijsaanbod en passend onderwijs Muziek IM VE BE BO 

Algemeen: Communicatie & PR PR – Website – Flits – 
Instagram - Facebook  

IM VE BE BO 

Onderwijsaanbod en passend onderwijs Jonge Kind Groep IM VE BE BO 

Onderwijsaanbod en passend onderwijs Begrijpend en technisch lezen IM VE BO  

Onderwijsaanbod en passend onderwijs Rekenen OR IM VE BE 

Pedagogisch klimaat en didactisch 

handelen 

Vernieuwend Jenaplanonderwijs  OR IM VE BO 

Onderwijsaanbod en passend onderwijs Doorgaande lijn  OR IM VE 

Onderwijsaanbod en passend onderwijs Bewegend leren   OR IM 

Onderwijsaanbod en passend onderwijs WO-TAAL   OR IM 

Onderwijsaanbod en passend onderwijs Engels vanaf groep 1    OR 

Zicht op ontwikkeling Portret / portfolio  OR IM VE 

Veiligheid AVG     

Kwaliteitszorg Werken met kwaliteitskaarten 
(WMK) 
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Personeelsbeleid Bouwen aan teamcultuur 

waarin iedereen zich veilig 
voelt en er wederzijds 

vertrouwen is 

    

Personeelsbeleid Professionele cultuur in een 
lerende organisatie 

    

 

Bij de projecten spelling, rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen worden onderstaande ambities in 

het borgingsdocument verwerkt: 
 Gericht op het leren van leerstrategieën en begrijpen; 
 Aanbod en aanpak dat passend is en aansluit bij de ondersteuningsbehoeften van onze kinderen;  
 Formuleren van ambitieuze verwachtingen over de cognitieve (eind)resultaten, die zijn gebaseerd 

op de kenmerken van de leerlingenpopulatie;  
 De eindresultaten liggen op het niveau dat van onze school, met onze leerlingpopulatie, van ons 

mag worden verwacht;  

 De leergroei van kinderen is boven het landelijke gemiddelde;  
 80% van de kinderen behaalt CITO-score I of II.  

 

 

In onderstaande tabel worden de toekomstige acties weergegeven op het gebied van onderwijs. 

 

Actie  Concreet / wat 19 
20 

20 
21 

21 
22 

22 
23 

Zicht op ontwikkeling Preadviezen groep 7 √ X X X 

Veiligheid Meten veiligheidsbeleving van kinderen  √ X X X 

Veiligheid Meten veiligheidsbeleving van medewerkers √ X X X 

Pedagogisch klimaat en 
didactisch handelen 

Observaties, feedback en POP √ X X X 

Kwaliteitszorg Flitsbezoeken √ X X X 

Kwaliteitszorg Koffieochtenden en inspiratietafels  √ X X X 

Kwaliteitszorg OVO  X X X X 

Pedagogisch klimaat en 

didactisch handelen 

BONO  X  X 

Zicht op ontwikkeling Aanscherpen afspraken met betrekking tot 

het gebruik van Parnassys en HOREB 

√    

Resultaten Opzetten databank met betrekking tot het 
vervolgsucces leerlingen 

- X   

Veiligheid Afnemen van de RI&E  √   X 

Veiligheid Aanpassen meldcode kindermishandeling √    

Kwaliteitszorg Ontvangen collegiale audit - X   

Kwaliteitszorg Oudertevredenheidsmeting √    

Personeelsbeleid Meten ervaren van werkdruk van 
medewerkers 

√  X  

Personeelsbeleid Invoer digitaal bekwaamheidsdossier - X   

Veiligheid Updaten van het schoolveiligheidsplan  X   

Veiligheid Ontwikkelen van beleid met betrekking tot 
gebruik van sociale media in de groep 

 X   

Zicht op ontwikkeling Zicht op het niveau van de kinderen in de 
onderbouw gerelateerd aan de TULE doelen 
op leeftijdsniveau 

 X   

Personeelsbeleid Professionalisering passend onderwijs   X   

Onderwijsaanbod en 
passend onderwijs  

School Ontwikkel Profiel (SOP)   X  

Resultaten Ontwikkelen en implementeren van een 
observatie-instrument voor het meten van 
jenaplan-essenties  

  X  

Pedagogisch klimaat en 
didactisch handelen 

Fixed en growth mindset   X  

Pedagogisch klimaat en 
didactisch handelen 

Eigenaarschap; vraag het de kinderen   X  

Kwaliteitszorg Ouderparticipatie 3.0    X 
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Onderwijsaanbod en 

passend onderwijs 

Zelfstandig werken    X 

Onderwijsaanbod en 
passend onderwijs 

Sociale vaardigheden    X 

Onderwijsaanbod en 
passend onderwijs 

Presenteren    X 

 

Bij de werk- of projectgroepen hoort alle communicatie en overleg, het maken van een draaiboek en 

het bijhouden van de bestede tijd aan de werkgroep per persoon.  

6.1.2  Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek 
 
In het kader van onderzoek staat in 2020 een Risico Inventarisatie en Evaluatie gepland en een scan op de 
AVG-richtlijnen. In het kader van haar studie zal één van de groepsleiders een praktijkonderzoek doen. 

Het onderwerp van dit onderzoek is nog niet bekend.  
 
6.1.3  Ontwikkelingen in 2020 op het gebied van kwaliteitszorg 
 

Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten rondom het thema kwaliteitszorg staan onderstaande (nieuwe) 
ontwikkelingen gepland voor 2020 of 2021.  
 

 Keuze en implementatie van een nieuw kind volgsysteem;  
 Aanpassing van het portret voor alle kinderen; 
 Koppelen van de SADVUE aan Parnassys; 
 SADVUE koppelen aan geactualiseerde didactische onderleggers; 
 Beoordelingsgesprekken;   
 Optimaliseren van de borgingsdocumenten; 

 Uitvoer van Flitsbezoeken nu ook door groepsleiders;  
 Overnemen van elkaars groepen; 
 Trendanalyses koppelen aan nieuw onderwijsresultatenmodel; 
 Bijstellen van de kwaliteitskalender;  
 Externe audit door de Jenaplanregio; 
 RI&E.  

 

6.1.4  Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel 

 
In 2020 verwachten we: 

 Een aantal tijdelijke benoemingen om te kunnen zetten naar een vast dienstverband; 
 Dat het ziekteverzuim blijvend zal dalen naar het landelijk gemiddelde; 
 Gebruik te moeten maken van flexwerkers/uitzendkrachten om kortdurende vacatureruimte in te 

vullen; 

 Vanaf 2023 terugloop in groepsbezetting met minimaal één groepsleider door de dalende 
leerlingaantallen. Hiermee gaat hand in hand dat de formatieruimte van het OOP in lijn zal “mee-
krimpen.” 

 
6.1.5  Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting 
 

Naast de uitvoer van het jaarlijks geplande onderhoud en de geplande controles staat in 2020 groot 
onderhoud voor de 1e verdieping van locatie Slot gepland en de verduurzaming van beide locaties. Het 
laatste wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Ook de 
duurzaamheidsmaatregelen op locatie Park zullen direct daarna gaan starten. Een datum hiervoor is nog 
niet bekend.  

 
6.1.6  Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de   

  toekomstige investeringen 
 
Divers onderzoek heeft aangetoond dat meer personeel en ondersteuning dan wel kleinere klassen en de 
inzet van ICT niet per definitie een positief effect hebben op de leerresultaten van leerlingen. Daarom zal 
er niet extra worden geïnvesteerd in meer personeel en ondersteuning dan wel in kleinere klassen. Wel zal 
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt in het kader van eigentijds onderwijs extra investeren in de ICT-
voorzieningen en de daarbij horende infrastructuur. In 2020 zullen daarom de volgende investeringen 

worden gedaan: 
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 Snappet voor de gehele middenbouw (huur & borg); 

 Aanschaf van 14 chromebooks voor de middenbouw; 
 Aanschaf van 2 digiborden; 
 Vervanging van slecht werkende PC’s dan wel laptops voor de groepsleiders;  

 Uitbreiding van de WIFI op beide locaties i.v.m. uitbreiding van draadloos werken. 
 
Binnen-, en buitenonderhoud 
De middelen die de school krijgt voor buitenonderhoud, gebaseerd op de telgegevens, worden een op een 
aan de gemeente ’s-Hertogenbosch overgedragen, omdat de gemeente ’s-Hertogenbosch eigenaar is van 
beide schoolgebouwen. De reserveringen en uitgaven die gedaan worden voor binnenonderhoud zijn 
gebaseerd op de meerjaren-onderhoudsplannen (MOP’s) van de gemeente ’s-Hertogenbosch en specifiek 

gemaakt naar daadwerkelijke kosten. Hierbij wordt tweejaarlijks bezien of er voordeel te halen is uit het 
herzien van lopende contracten.  
 
Voorzieningen   

 Onderhoud:  
Op basis van een meerjaren-onderhoudsplan wordt de hoogte van de voorziening t.b.v. 

binnenonderhoud bepaald. De uitgangspunten hierbij zijn: zorg dragen voor een deugdelijk 

onderhoud van de locaties, doen wat nodig is, binnen de beschikbare financiële middelen. 
Investeringen worden over meerdere jaren verspreid. Wat niet noodzakelijk is wordt niet 
uitgevoerd; 

 Jubilea:  
Op basis van de CAO PO wordt de hoogte van de voorziening jubilea bepaald; 

 Spaarverlof:  

Op basis van de individuele rechten van medewerkers wordt de hoogte van de voorziening voor 
spaarverlof bepaald. Er zijn nog twee medewerkers met recht op spaarverlof.  

 
 
6.1.7  Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid 
 
Voor de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwijzen wij naar paragraaf 5.1.4.  
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6.2  Continuïteitsparagraaf 

6.2.1 A.1 Kengetallen t, t+1, t+2 en t+3  
 

 
 
6.2.2 A.2 Meerjarenbegroting t, t+1, t+2 en t+3 

 

 
 
6.2.3.A3  Toelichting op de meerjarenbegroting en de belangrijke toekomstige ontwikkelingen  
 
Toekomstig financieel beleid 
Voor stichting jenaplanschool Antonius Abt is de financiële positie, die wordt veroorzaakt door de terugloop 
van het leerlingen aantal, aanleiding om een scherp oog te hebben en te houden voor een doelmatige 
inzet van middelen. In de komende jaren blijft daarom de verdeling van de financiële middelen gericht op 

het op orde houden van het financieel management. De focus ligt op financiële beheersing en het 
uitvoeren van acties om meer leerlingen naar onze school te trekken.  
 

A1.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Personele bezetting in FTE:

-Bestuur/Management 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30

-Personeel primair proces/Docerend Personeel 23,03 22,03 22,03 21,03 21,03 20,03

-Ondersteunend personeel/overige medewerkers 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07

Leerlingen aantallen 444 422 392 369 365 360

-Leerlingen aantallen per 1 oktober

A 2. MEERJARENBEGROTING

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Balans

Vaste Activa

Materieel 66.472 71.195 76.198 81.333 86.618 91.953

Financieel 33.150 33.150 33.150 33.150 33.150 33.150

TOTAAL VASTE ACTIVA 99.622 104.345 109.348 114.483 119.768 125.103

Vlottende Activa

Vorderingen 151.405 154.221 154.221 154.221 154.221 154.221

Liquide Middelen 672.787 672.049 637.486 593.165 551.571 494.392

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 824.192 826.270 791.707 747.386 705.792 648.613

TOTAAL ACTIVA 923.814 930.615 901.055 861.869 825.560 773.716

Eigen Vermogen 545.152 545.602 509.691 464.154 421.494 363.299

Algemene Reserve 419.083 463.600 427.689 382.152 339.492 281.297

Bestemmingsreserves 82.002 82.002 82.002 82.002 82.002 82.002

Reserve aanvullende bek. PO 2019 44.067 0 0 0 0 0

             

Voorzieningen 100.483 106.834 113.185 119.536 125.887 132.238

Langlopende schulden 0 0 0 0 0 0

Kortlopende schulden 278.179 278.179 278.179 278.179 278.179 278.179

Totaal Passiva 923.814 930.615 901.055 861.869 825.560 773.716

Staat/Raming van Baten en Lasten

BATEN

Rijksbijdragen 2.503.018 2.293.959 2.141.112 2.006.581 1.956.917 1.938.200

Overige baten 213.197 163.354 160.735 156.847 156.847 156.847

TOTAAL BATEN 2.716.215 2.457.313 2.301.847 2.163.428 2.113.764 2.095.047

LASTEN

Personeelslasten 2.098.109 1.985.254 1.873.448 1.759.698 1.708.748 1.705.648

Afschrijvingen 21.904 25.277 24.997 24.865 24.715 24.665

Huisvestingslasten 223.598 230.850 241.760 234.942 234.521 234.899

Overige lasten 223.320 215.482 197.553 189.460 188.440 188.030

TOTAAL LASTEN 2.566.931 2.456.863 2.337.758 2.208.965 2.156.424 2.153.242

Saldo baten en lasten gewone bedrijfsvoering 149.284 450 -35.911 -45.537 -42.660 -58.195

Saldo financiële bedrijfsvoering (rentebaten -/- 

rentelasten) -452 -450 -450 -450 -450 -450

Saldo buitengewone baten en lasten

Totaal resultaat 137.664 0 -36.361 -45.987 -43.110 -58.645
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Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat het bestuur goed inzicht heeft in de kosten en de inkomsten 

van de stichting en tijdig beschikt over financiële rapportages, zodat er tijdig bijgestuurd kan worden 
indien nodig.  
 

Daarnaast blijft de stichting proberen te bezuinigen door regelmatig bestaande contracten herzien en 
kritisch te kijken naar wat er echt nodig is.  
 
Daar waar het beïnvloedbaar is én te voorzien worden er geen overschrijdingen gedaan op de 
binnengekomen lumpsum. Met andere woorden: er wordt gestreefd naar een begroting op € 0,00 én 
realisatie van € 0,00 in de jaarrekeningen van 2020 t/m 2024.  
 

Gezien bovenstaande heeft Stichting jenaplanschool Antonius Abt een zekere terughoudendheid om 
meerjarige projecten te begroten, omdat ze niet kan vertrouwen op de stabiliteit in de bekostiging vanuit 
de overheid. Het risico bestaat dat de centrale budgetten in het gedrang komen bij financiële tegenvallers. 
 
Jenaplanschool Antonius Abt hanteert normen voor personeelsinzet die gebaseerd zijn op de landelijke 
benchmark. Maximaal 85% van de lumpsum financiering wordt ingezet voor personeelskosten. Voor inzet 

van personeel wordt gerekend met de daadwerkelijke leerlingaantallen te verwachten in het 

begrotingsjaar.  (T=T systematiek)  
• Norm groepsleiding  1:25+ 
• Norm leraar-kind ratio 1:24 
• Norm IB   4 uur per locatie + 2 uur per groep  
• Norm locatieleider  4 uur per locatie + 2 uur per groep  
• Norm directeur bestuurder 2 uur per groep 

• Norm leerkracht gym  1 uur en 12 minuten per groep    
• Bestuursinvaller   8% groepsformatie  
 
De beschikkingen uit de lumpsum financiering worden door Stichting Jenaplanschool Antonius Abt als 
richtlijn voor de begroting gebruikt. Met andere woorden de middelen beschikt voor -x- worden ook 
besteed aan -x-.  
 

Divers onderzoekt heeft aangetoond dat meer personeel en ondersteuning dan wel kleinere klassen en de 
inzet van ICT niet per definitie een positief effect heeft op de leerresultaten van leerlingen. Daarom zal er 
uit de reguliere bekostiging niet extra worden geïnvesteerd in meer personeel en ondersteuning dan wel 
kleinere klassen. Wel zal Stichting Jenaplanschool Antonius Abt in het kader van eigentijds onderwijs extra 
investeren in de ICT voorzieningen en de daarbij horende infrastructuur.  

 

De middelen die de school krijgt voor buitenonderhoud, gebaseerd op de telgegevens,  worden één op één 
aan de gemeente ’s-Hertogenbosch overgedragen, omdat de gemeente ’s-Hertogenbosch juridisch 
eigenaar is van beide schoolgebouwen. De reserveringen en uitgaven die gedaan worden voor 
binnenonderhoud zijn gebaseerd op de meerjaren onderhoudsplannen (MOP’s) van de gemeente ’s-
Hertogenbosch en specifiek gemaakt naar daadwerkelijke kosten. Hierbij wordt tweejaarlijks bezien of er 
voordeel te halen is uit het herzien van lopende contracten.  
 

Op basis van een meerjaren onderhoudsplan wordt de hoogte van de voorziening t.b.v. binnenonderhoud 
bepaald. De uitgangspunten hierbij zijn: zorgdragen voor een deugdelijk onderhoud van de locaties, doen 
wat nodig is, binnen de beschikbare financiële middelen. Investeringen worden over meerdere jaren 
verspreid. Wat niet noodzakelijk is wordt niet uitgevoerd. 
 
De middelen van de Lichte Ondersteuning ten behoeve van passend onderwijs worden conform de 
richtlijnen van het SSPOH ingezet om de ondersteuning in zorgniveau 3 en 4 uit te kunnen voeren. Voor 

Jenaplanschool Antonius Abt betekent het dat 99% van de toegekende middelen worden ingezet ten 
behoeve van de loonkosten van eigen ondersteunend personeel en inzet van extern personeel.  

 
De middelen voor de Zware Ondersteuning worden verkregen op basis van de beschikkingen voor 
arrangementen ten behoeve van passend onderwijs voor individuele leerlingen en komen geheel ten goede 
aan de leerling op wie het arrangement van toepassing is. 100% van de middelen wordt ingezet ten 

behoeve van de inzet van eigen of extern personeel.  
 
Stichting jenaplanschool Antonius Abt ontvangt een vrijwillige ouderbijdrage van haar ouders. We gaan 
daarbij uit (op basis van ervaringsgegevens) dat we 80% van de mogelijk kunnen innen machtigingen. De 
ouderbijdragen worden besteed aan gesprek, werk, spel en vieringen.  
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Additionele middelen 

Stichting jenaplanschool Antonius Abt is steeds op zoek naar veilige additionele middelen om innovatieve 
projecten vorm te geven. Voorbeelden hiervan zijn: 
• Subsidie Muziekimpuls   (€ 18.000,00) 

• Subsidie leraar lichamelijke opvoeding  (€ 12.000,00) loopt af in 2020. 
• Subsidie Wish      (€   5.400,00) 
• Subsidie voorzitterschap Kindbespreking (€   1.800,00) 
 
Momenteel loopt er een aanvraag bij “De wijk” voor een bijdrage van € 5000,00 ten behoeve van “De 
werkplaats.” Daarnaast stelt de school stelt structureel ruimtes aan Eigenwijze kinderopvang en BSO, Het 
Kan! en de Herberg ter beschikking. Hiervoor wordt een (mede)gebruikersvergoeding ontvangen. Deze 

middelen komen ten gunste van de exploitatie.  
 
Specifiek financieel beleid 2020-2024 
 
Kalenderjaar 2019 sloot af met een positief resultaat van € 137.664,00. In de komende jaren worden de 
rijksbijdragen fors minder, door de afname van het aantal leerlingen. Het positieve resultaat van 2019 

geeft ons echter de ruimte om de komende spannende jaren financieel te overbruggen. In 2023 

stabiliseert het aantal leerlingen rond de 360 leerlingen.  
 
Hierdoor zullen we in de komende drie jaren zeer kritisch moeten blijven kijken naar de personele 
uitgaven en de personele bezetting. De personele uitgaven kunnen en mogen niet boven de 85% van het 
totale budget stijgen. De personele bezetting zal daarom, op alle niveaus, in het jaar T moeten blijven 
mee krimpen evenredig met de afname van de leerlingaantallen. We streven naar géén gedwongen 

ontslagen, maar plaatsing in de vervangerspool. Indien er ontslag op eigen verzoek plaatsvindt zullen we 
telkens kritisch kijken of de vrijgekomen formatieplaats wel/niet ingevuld moet worden en voor hoeveel 
FTE dat noodzakelijk is. Er zullen geen verplichtingen worden aangegaan als daar geen ruimte voor is in de 
komende jaren.  
 
De gebouwen zullen deugdelijk onderhouden blijven, maar lokalen die niet worden gebruikt zullen niet 
worden onderhouden. We blijven kritisch volgen op de totale uitgaven met betrekking huisvesting. De 

huisvestingsratio mag niet boven de 11% geraken. 
 
In relatie met bovenstaande zullen we elke twee jaar bekijken (voor het eerst in 2020) of het financieel 
haalbaar is om twee locaties open te houden. Indien dat niet mogelijk is zou de stap kunnen zijn om naar 
één locatie te gaan. Gelijktijdig met deze afweging zullen we eveneens elke twee jaar bezien of het 

financieel mogelijk is om als zelfstandige stichting voort te blijven bestaan of dat we moeten gaan kiezen 

voor een fusie met een andere stichting dan wel een intensieve samenwerking met een andere stichting. 
Dit zal in 2020 besproken worden met de RvT en de MR op basis van de actuele gegeven en een actueel 
onderzoek dat gedaan is door de directeur bestuurder. 
 
Beleidsrijke begroting 
De begroting voor 2020-2021 en de meerjaren- begroting ontwikkelt zich naar een beleidsrijke begroting, 
binnen vastgestelde kaders. Onderwijskundig beleid inclusief digitalisering is gekoppeld aan het financiële 

proces. Strategische speerpunten van de school hebben betrekking op de kwaliteit van het onderwijs, 
onderwijskundige vernieuwing, ontwikkeling van het personeel en ouderbetrokkenheid en –tevredenheid 
en zijn opgenomen in de begroting, het werkverdelingsplan en het scholingsplan. 
 


