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VOORWOORD

1. VANUIT HET BESTUUR
Inleiding
Het is januari 2019 wanneer we deze woorden schrijven. Dat betekent dat het jaar 2018 weer achter
ons ligt. Een jaar waarin sommigen voorspoed ondervonden en anderen tegenspoed. Een jaar waarin
er vreugde mocht zijn in gezinnen, maar er ook droefheid was bij velen onder ons. Het betekent daarnaast dat het moment aangebroken is waarop wij als bestuur van de Vereniging tot het verstrekken
van onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Krabbendijke weer verantwoording af willen leggen aan
de leden van onze vereniging. Het is ons een genoegen om dat te doen.
Waarom doen we dat graag? Omdat we een schoolvereniging zijn. Dat betekent dat de school van de
leden, van de ouders is. En dan is het goed om te beseffen dat u daarmee loopt in het voetspoor van
het voorgeslacht. Op 3 december 2018 was het 98 jaar geleden(!) dat er voor het eerst 104 mannen
samen vergaderden in de kerk van de Gereformeerde Gemeente van Krabbendijke onder leiding van
Ds. G.H. Kersten. De nood van het verwaterde christelijke onderwijs werd gevoeld en vandaar het destijds genomen besluit om een vereniging op te richten. Een vereniging die als doel had om een eigen
school te stichten. Een school die gefundeerd zou zijn op Schrift en belijdenis, een school waarop de
noodzaak van de bekering wel aan de orde zou komen. Deze school – onze Julianaschool - is er gekomen, en mag na al die jaren nog steeds bestaan.
U bent lid van de vereniging die destijds is opgericht en daarmee feitelijk mede-eigenaar. Menselijk
gesproken is de school mede van u afhankelijk; "geen leden" betekent "geen vereniging". Geen vereniging betekent in ons geval: geen school. Dat brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee voor ons
als leden. Onder andere door mee te denken, mee te doen, mee te leven. En laten we het belangrijkste
niet vergeten: door de school, de directie en de leerkrachten op te dragen in het gebed. Wat komt er
veel op hen af! U mag ook zaken verwachten van de school en van ons als bestuur. Naast goed onderwijs is dat een goed beeld van het reilen en zeilen van de school in het afgelopen jaar en de plannen
voor het komende jaar.
Dat goede beeld van onze school hopen we u met dit jaarverslag te geven; niet alleen met een terugblik op het afgelopen jaar maar ook met een blik vooruit. We hopen dat zo helder en volledig mogelijk
te doen. Het kan natuurlijk gebeuren dat sommige zaken vragen oproepen of nog een toelichting behoeven. Schroom dan niet om deze op de ledenvergadering te stellen. Ook daarbuiten zijn we als bestuur en directie graag bereid vragen te beantwoorden of een toelichting te geven!
Overleden
Naast vreugde kwam er in vele gezinnen ook groot verdriet door het ontvallen van geliefden. In die
gezinnen moest ervaren worden dat het zo waar is hetgeen er staat in Gods Woord: “de mens gaat
naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers zullen in de staat omgaan” (Prediker 12:5).
Rouw kwam er ook in de achterban van onze vereniging. Een lid van onze vereniging, Dhr. J.L. Verschuure, moest op 12 februari 2018 het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. Hij werd 78 jaar.
Diepe droefheid kwam er ook in het gezin van ons bestuurslid M. van Manen en zijn vrouw. Op 10 juli
overleed hun geliefde zoon Gerard op 14 jarige-leeftijd. Een dag later zou de jongen 15 jaar geworden
zijn. Een aantal weken later stond de familie weer aan het graf, nu om de moeder van ons bestuurslid
te begraven. Aangrijpend, als er zo veel leed en verdriet in zo’n korte tijd op het levenspad komt.
Velen onder ons moesten in het afgelopen jaar of in de voorgaande jaren geliefden ten grave dragen.
Op zulke momenten wordt ervaren “en het uitnemendste van die is moeite en verdriet”. De Heere
mocht allen - en in het bijzonder bovengenoemde families - willen gedenken en nog betonen van hen
af te weten. Dat ze het in hun persoonlijk leven zouden mogen ervaren: “de eeuwige God zij u een woning; en van onder, eeuwige armen” (Deut. 33:27). Hij heilige deze ernstige roepstemmen aan hun en
onze harten.
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Ledenverloop van de vereniging
Aantal
Aantal leden per 1 januari 2018

284

Nieuw toegelaten leden

+ 10

Bedankt

-9

Verhuisd

-4

Overleden

-1

Aantal leden per 31 december 201

280

Het aantal donateurs per 31 december 2018 bedroeg: 14 (-1 t.o.v. voorgaand jaar)
Bestuur
Tijdens de ledenvergadering gehouden op 4 juni 2018 waren de heren A.T. Bunt en J.W.K. Zandee
aftredend en herkiesbaar. Beiden werden herkozen.
De bestuurssamenstelling en functieverdeling was daarmee aan het einde van het jaar 2018 als volgt:










J. van den Berge – 1e voorzitter
J.W.K. Zandee – 2e voorzitter
M. Verhoeven – 1e secretaris
J.M. de Leeuw – 2e secretaris
A.T. Bunt – 1e penningmeester
A.J. de Dreu – 2e penningmeester
M. van Manen – bouwzaken
M.C. Slootweg – algemeen adjunct
J. de Koster – bouwzaken

Binnen het bestuur waren in 2018 een zestal commissies actief, namelijk :

De Financiële commissie. Deze commissie heeft een ondersteunende en controlerende functie
ten opzichte van de directie en het managementteam met betrekking tot de financiën (o.a. begroting, verslaglegging en bewaking).

Commissie Gebouw en Beheer. Deze commissie ondersteunt bij de zorg voor de gebouwen en
het beheer daarvan.

Commissie Directievoering: Op vastgestelde tijdstippen evalueert de commissie samen met de
directie het functioneren van laatstgenoemden.

Commissie Kwaliteit: Deze commissie is ingesteld om samen met de directie en het managementteam te voorzien in het onderhoud van het kwaliteitszorgsysteem.

Commissie Reimerswaals Onderzoek Samenwerking: Deze commissie heeft zich ook in 2018
bezig gehouden met de oriëntatie op “nut en noodzaak” van een hechtere samenwerking tussen de Reimerswaalse scholen. Aan dit onderzoek nemen de Reformatorische scholen deel uit
Yerseke, Kruiningen, Waarde, Oostdijk, Rilland en Krabbendijke. Het onderzoek vindt plaats onder begeleiding van de VGS.

Commissie “Projectteam nieuwbouw”. Deze commissie heeft vanuit het bestuur de opdracht
gekregen om in nauw onderling overleg en samenwerking met de gemeente Reimerswaal “alles
te doen hetgeen nodig is” ter realisatie van een nieuw schoolgebouw. Naast 2 bestuursleden en
een directielid hebben ook Dhr. P.G. Meeuwsen (permanent lid bouwcommissie) en Dhr. C.L.
van de Wege zitting genomen. Laatgenoemde is daartoe gevraagd door het bestuur vanwege
zijn expertise. We waren blij dat hij hierin heeft bewilligd.
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In het jaar 2015 werd er door het bestuur een Bestuursbeleidskader opgesteld dat betrekking heeft op
de periode 2015-2019. Hierin is vastgelegd binnen welke kaders en op welke wijze zal worden bestuurd en welke zaken prioriteit zullen krijgen binnen bestuur, directie, team en school. Het beleidskader is ingedeeld op basis van een aantal beleidsterreinen, waarop aangesloten wordt in het schoolplan.
Beleidsterreinen zoals identiteit, onderwijs, financiën, personeel enzovoort. Ook het schoolplan is in
2015 opgesteld en heeft net als het bestuursbeleidskader betrekking op de periode 2015-2019. Het
schoolplan wordt op haar beurt – jaarlijks - uitgewerkt in de jaarplannen.
Met betrekking tot de periode 2019-2023 zal het bestuursbeleidskader opnieuw worden vastgesteld
en er een nieuw schoolplan worden geschreven. De directie heeft reeds in 2018 een tweetal bijeenkomsten belegd met het team om input te verzamelen voor genoemd plan. Het bestuur is op beide
dagen met een delegatie aanwezig geweest.
Op grond van de ‘Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur’ dient het bestuur sinds 1 augustus 2010 in het
jaarverslag te verantwoorden volgens welke bestuurscode gehandeld wordt; dat is in ons geval de Code goed bestuur in het primair onderwijs (versie 2017) zoals vastgesteld door de ledenvergadering van
de PO-raad. Jaarlijks evalueert het bestuur haar functioneren, mede aan de hand van deze code. Daarbij wordt door het bestuur ook feedback gevraagd op haar functioneren aan de directie.
In het verslagjaar zijn de ledenvergaderingen van de scholen te Oostdijk, Rilland en van het speciaal
onderwijs in Kapelle door een afvaardiging van het bestuur bezocht. Ook werden de (leden)
vergaderingen van het samenwerkingsverband Colon en de VGS bezocht.
We hebben met de scholen uit Oostdijk (CBS de Bornput) en Rilland (De Zandbaan) in het verleden een
intentieovereenkomst gesloten. De jaarlijkse vergadering, die we elk jaar in dat kader hebben is ook
door ons bestuur bezocht. Ook namen we deel aan een vergadering waarbij alle besturen van de Reimerswaalse reformatorische scholen aanwezig waren.
Directievoering en personeel
De directievoering is in de afgelopen jaar in handen geweest van de heren G. Hoogerland en G.J.L.
Meeuwsen.
Om wederzijdse betrokkenheid te blijven borgen tussen bestuur en directie zijn er een aantal initiatieven genomen c.q. gecontinueerd. Vanuit het bestuur is er een contactpersoon beschikbaar voor de
directie.
Daarnaast is er, zoals genoemd, een commissie directievoering actief. Vanuit deze commissie worden
de contacten met de directie onderhouden.
Het bestuur heeft in 2018 met verschillende bestuursdelegaties een aantal schoolbezoeken uitgevoerd. De bevindingen naar aanleiding van deze bezoeken worden teruggekoppeld naar bestuur, directie en team. Daarbij is het onze intentie zoveel mogelijk personeelsleden te zien en te spreken. Tot
onze vreugde mochten we ook in het afgelopen jaar constateren dat er in zijn algemeenheid orde, rust
en een goede sfeer is op de school. Daarnaast mochten we ook vaststellen dat de personeelsleden met
plezier, met veel inzet en professionaliteit hun werk doen. Opvallend is de goede sfeer binnen het
team. We zijn hier als bestuur heel blij mee.
Inspectie en resultaten
In 2018 werd de Cito-eindtoets afgesloten met een resultaat hetgeen door de inspectie als
“voldoende” wordt beoordeeld. Dit betekent dat er boven de ondergrens gescoord wordt. In 2017 lag
onze score boven het landelijk gemiddelde. Toch heeft de uitslag in 2018 ons niet verrast. De prestaties
van de leerlingen worden gedurende hun schoolperiode vanaf het begin gevolgd. Elke leerling heeft
zijn eigen gaven en talenten. Het is belangrijk dat de leerkrachten en de leerlingen er alles aan doen
om deze naar beste kunnen gedurende de schoolloopbaan te ontwikkelen. Naar onze mening is daar
ten aanzien van de betreffende groep zeker sprake van geweest.
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Betrokkenen
Ds. C. Sonnevelt is in 2012 benoemd tot adviseur van het bestuur en de school. Ook in 2018 heeft de
dominee die rol - tot aan zijn vertrek naar Alblasserdam - willen vervullen. Als vertrouwenspersonen
fungeerden gedurende het verslagjaar de heer A.W. Koole en mevrouw J. Nieuwenhuyzen-de Leeuw.
Wij zijn hen erkentelijk voor hetgeen zij hebben willen doen en hun betrokkenheid bij de school.
De MR heeft in 2018 op tal van gebieden het bestuur van advies voorzien. Zij wensen dat te doen –
zoals dat ook in hun jaarplan omschreven staat - vanuit een positief kritische grondhouding en met
respect voor elkaars standpunten om zo op een constructieve wijze mee te bouwen en mee te denken.
We hopen op een goede voortzetting daarvan, ook voor het jaar 2019. Binnen de MR vonden wat wisselingen plaats. Dhr. J. Koster en Dhr P.H. Weststrate namen afscheid. We willen hen hartelijk danken
voor de prettige samenwerking en het werk dat zij hebben verricht. Dhr. B.F. Dieleman en Dhr. J.W.
van Bree namen de vrijgekomen plaatsen in. We zijn hen er als bestuur heel erkentelijk voor en wensen hen de benodigde wijsheid toe. We hopen op een voortzetting van de goede samenwerking. We
hebben daar alle vertrouwen in.
Het is de intentie van bestuur en directie om de vergaderingen van de MR – gedeeltelijk – bij te wonen.
Dit is in 2018 ook gebeurd.
De Commissie van Toezicht (CvT) heeft ook in 2018 haar toezichthoudende rol vervuld en in september
een bestuursvergadering bezocht. We zijn als bestuur en directie de CvT-leden dankbaar voor al het
werk dat ze voor de school willen doen, maar zeker ook voor de consciëntieuze en rolvaste wijze waarop ze dat doen. Een bijzonder woord van dank voor CvT-lid D.J. Sinke die in 2018 afscheid heeft genomen. Hij heeft samen met de andere CvT-leden met name in de beginjaren pionierswerk verricht. Het
heeft zijn resultaten afgeworpen. We zijn blij dat Dhr. A.M. Bliek zich beschikbaar heeft gesteld om zijn
plek in te nemen. Zo mag ook dat werk zijn voortgang hebben. We wensen hem alles wat nodig is toe
om zijn functie te kunnen vervullen.
We willen allen die betrokken waren bij de goede voortgang van het onderwijs op onze school hartelijk
dankzeggen. Een bijzonder woord van dank aan directie, MT en personeel. Dagelijks doen zij met grote
inzet en liefde voor de kinderen hun werk. Ook alle oproepkrachten en vrijwilligers willen we hartelijk
danken voor hetgeen zij in het afgelopen jaar gedaan hebben voor de school.
De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente willen wij bedanken voor het schenken van de Bijbeltjes aan de leerlingen van groep 8, voor de geboden mogelijkheid een collecte te houden en voor het
beschikbaar stellen van het kerkgebouw voor de jaaropening, de vieringen van de heilsfeiten, de ouderavond en de jaarsluiting.
Samenwerking
We zijn als Julianaschool aangesloten bij Colon. Dit is een samenwerkingsverband tussen alle 26
Zeeuwse reformatorische scholen (waarvan er inmiddels 11 gefuseerd zijn). Colon levert ondersteuning aan de scholen op het gebied van onderwijs, personeel en financiën.
De samenwerkingsovereenkomst die sinds 1994 bestond tussen De Zandbaan (Rilland) en De Bornput
(Oostdijk) en de Julianaschool is mede op advies van de VGS in 2014 omgezet in een intentieovereenkomst. Daarin is onder andere bepaald dat tenminste jaarlijks de schoolbesturen een gezamenlijk overleg hebben over vastgestelde punten. Tevens is bepaald, wanneer dit voor één van de
scholen noodzakelijk is, de intentie-overeenkomst weer omgezet zal worden in een samenwerkingsovereenkomst.
De school participeert in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Het landelijke samenwerkingsverband heet Berséba. Om één en ander efficiënt te organiseren is dit samenwerkingsverband
opgedeeld in regio’s. Dit betekent dat onze school samenwerkt met de andere reformatorische scholen in regio Zeeland.
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Hierin werken scholen voor basisonderwijs samen met speciale scholen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 (kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking) en cluster 4
(kinderen met gedragsbeperkingen).
In dat samenwerkingsverband zijn de samenwerkende scholen gezamenlijk inhoudelijk en financieel
verantwoordelijk voor de ondersteuning aan deze kinderen. Het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband Passend Onderwijs heeft geen inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid voor cluster 1 (blinde en slechtziende kinderen) en cluster 2 (dove en slechthorende kinderen en kinderen met
ernstige taal-/spraakproblemen).
In het kader van de wettelijke verplichtingen van Passend Onderwijs is er een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld op de Julianaschool, waarin beschreven wordt welk onderwijsaanbod en ondersteuning de school kan leveren.
Ten slotte
We noemden eerder al de reden waarom – nu reeds meer dan 98 jaar geleden – er destijds 104 mannen in een vergadering bijeen kwamen: Bijbels gefundeerd onderwijs waarin de noodzaak van bekering aan de harten van onze kinderen wordt gelegd.
Wat is het een wonder dat de school er destijds gekomen is en dat deze ook nog steeds mag bestaan.
Nog iedere dag gaat de Bijbel open en mogen de kinderen de boodschap van zonde en genade horen.
We zijn daar als bestuur zelf getuige van wanneer we éénmaal per kwartaal de school bezoeken en de
lessen in de klassen bijwonen. Het is een teken dat Zijn trouw nog rust op het late nageslacht (Ps.
103:9 berijmd).
Destijds – bijna een eeuw geleden – bleek het nodig om een eigen school te stichten. Wellicht is in de
huidige tijd de noodzaak om deze school te onderhouden en uw betrokkenheid daarbij nog wel groter
dan destijds. Want op die manier kunnen onze kinderen immers – binnen de drieslag van gezin, kerk
en school – toegerust worden voor de maatschappij waarin ze hun opwachting zullen maken. Het is zo
belangrijk voor onze kinderen om toegerust te worden voor de tijd, maar nog meer om voorbereid te
worden op de eeuwigheid.
Die tijd waarin we leven en onze kinderen opgroeien is vanuit christelijk oogpunt op veel gebieden nog
treuriger dan een eeuw geleden. Een ieder die de ontwikkelingen in onze maatschappij volgt, ziet dat
in enkele decennia het merendeel van – algemene - christelijke waarden door verreweg het grootste
deel van de samenleving niet meer onderschreven of zelfs niet meer geaccepteerd wordt. Die tijdgeest
en het daarmee gepaard gaande gevoelen gaat aan onze gezindte helaas niet voorbij. Het is goed om
onszelf als bestuur, personeel en ouders daarom de vraag te stellen: hoe staan wij zelf hierin? Hoe
gaan wij daar zelf mee om? Wat leren wij onze kinderen en welk voorbeeld geven wij hen? In het RD
van 18 januari dit jaar stond een artikel naar aanleiding van de Nashville-verklaring. Daarin citeert Dr.
Bart Jan Spruyt uit het boek van Dr. W. Aalders “burger van twee werelden” met het volgende:
Nederland is lange tijd een oase, een Elim, geweest. Christenen hadden vrijheid en kregen subsidie. Het
gevaar is dan dat we het nomadenkarakter van het geloof vergeten en in plaats van een pelgrim een
“wereldse bourgeois” worden (burger). Christenen worden nu uit de oasen van het verleden gevoerd,
zwalkend een zee op waar we alleen op kompas kunnen varen. “De beslissende vraag die op ons
afkomt, is of wij niet verleerd zijn om nomadenchristenen te zijn, en op kompas te varen. Zijn wij er
door bevoorrechting van een rijk verleden niet te verwend voor?”.
Voor ons, voor u en voor onze kinderen geldt dat – willen we niet meedrijven op de stroom van het
huidige tijdsgewricht en de secularisatie er maar één kompas is. Dat is Gods onfeilbaar Woord. Dat we
dit onszelf en onze kinderen maar voor mogen houden onder biddend opzien van psalm 119 vers 67:
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Maak in Uw woord mijn gang en treden vast,
Opdat ik mij niet van Uw paân moog' keren;
En wordt mijn vlees door 't kwade licht verrast,
Ai, laat het mij toch nimmer overheren.
Verlos mij, HEER, van 's mensen overlast,
Dan zal ik U, naar Uw bevelen, eren.
We wensen al het personeel toe dat ze hun werk in afhankelijkheid van de Heere mogen doen en daarvoor de benodigde wijsheid, gezondheid, lust en kracht mogen ontvangen. Dat Hij die dit mild en overvloedig geven kan, dat ook doen zou!
Het bestuur van de Julianaschool

VERSLAG CvT

2. JAARVERSLAG 2018 COMISSIE VAN TOEZICHT—JULIANASCHOOL
De CVT heeft in 2018 gemiddeld elke twee maanden vergaderd. 29 augustus werd een deel van de
bestuursvergadering van de Julianaschool bijgewoond. In deze vergadering is de kerntakenlijst doorgenomen. Ook het functioneren van de CVT is besproken en werden we geïnformeerd over de voortgang
van het onderzoek naar samenwerking met andere scholen (commissie ROS). De CVT heeft in 2018 ook
tweemaal vergaderd met de medezeggenschapsraad (MR) van de Julianaschool, en voldoet daarmee
aan de wettelijke eisen voor de frequentie van overleg tussen de medezeggenschapsraad en de toezichthouders.
Tijdens de algemene ledenvergadering vond de jaarlijkse stemming plaats om de benoeming van de
voorgedragen toezichthouders te bekrachtigen. In 2018 was D.J. Sinke aftredend en niet herkiesbaar.
Als kandidaat werd voorgedragen A.M. Bliek. De stemming was voor de commissie in zijn geheel. De
leden van de schoolvereniging hebben zich met grote meerderheid uitgesproken voor (her)benoeming
van de CVT. Het schema van aftreden voor de leden van de commissie van toezicht is als volgt: 2019
M.G.J. Verschuure , 2020 J. Weststrate en 2021 A.M. Bliek.
De CVT toetst tweejaarlijks (in de even jaren) aan de hand van een door haar opgestelde vragenlijst of
het bestuur voldoet aan de Code Goed Bestuur. Op dit moment hebben wij geen aanwijzingen dat het
bestuur niet voldoet aan de Code Goed Bestuur.
Het intern toezichtsorgaan is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en evalueert dat ook jaarlijks. Het doel is te verbeteren waar dat nodig is en te behouden wat voldoet. Verder
heeft de CVT zelf ook haar eigen functioneren besproken met de heer L. Niewenhuijse (VGS). Dit i.v.m.
de veranderingen in de Code Goed Bestuur. De uitkomst van dit gesprek hebben we gedeeld met het
bestuur. In 2019 willen we de voorstellen van de VGS verder bespreken en overleggen hoe we daar
invulling aan kunnen geven.
De CVT kon weer instemmen met de door het bestuur voorgestelde accountant (van Ree accountants)
voor de controle van de jaarrekening.
De begroting 2019 Julianaschool en ook de meerjarenbegrotingen zijn besproken en goedgekeurd.
Criteria zijn o.a. het exploitatieresultaat, en de financiële kentallen: solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, kapitalisatiefactor en het weerstandsvermogen. Er wordt goed rekening gehouden met onzekerheden in de toekomstige ontwikkelingen zoals een dalend leerlingaantal. De door de CVT gestelde vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. De CVT volgt de ontwikkelingen o.a. via de managementrapportages.
Het jaarverslag en het jaarplan van de Julianaschool zijn doorgenomen en goedgekeurd.
De samenwerking binnen de commissie en met het bestuur van de Julianaschool is prima. We ontvangen de informatie die nodig is om toezicht te kunnen houden. De commissie van toezicht heeft geen op
- of aanmerkingen op het functioneren van het bestuur.
De algemene vergadering stelt met inachtneming van hetgeen in de Code Goed Bestuur is bepaald een
regeling vast inzake de honorering en de vergoeding van de onkosten van de toezichtcommissie. Het
intern toezichtsorgaan bepaalt de vorm en hoogte van de eigen vergoeding volgens een leidraad van
de PO raad. Het toezichtsorgaan dient deze vergoedingsregeling openbaar te maken in haar jaarverslag. Voor 2018 ontving elk CVT lid een vergoeding van 84 euro van de Julianaschool.
De volgende informatie omtrent de commissieleden dient vermeld te worden in het jaarverslag: J.
Weststrate (1960) is werkzaam bij drukkerij van Velzen te Krabbendijke, M. G. J. Verschuure (1980) is
eigenaar van Cerfix Constructies te Heinkenszand en A.M. Bliek (1974) is werkzaam bij TMC Wonen te
Goes.

7

7

VERSLAG CvT
8

8

Februari 2019
A.M. Bliek, voorzitter
J. Weststrate, secretaris
M.G.J. Verschuure, adjunct
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3. ALGEMEEN
Missie en visie van de Julianaschool
In onze missie geven we antwoord op de vraag: Waarom bestaat onze school en wat willen we voor
elkaar en voor de samenleving betekenen?
Het motto van de Julianaschool is: Met het W/woord op weg
Hierin brengen we drie aandachtsgebieden samen:
Zingeving: de functie van Gods Woord in ons onderwijs.
Verwoording: hoge doelen voor leesvaardigheid en leesplezier.
Ontwikkeling: afstemming van ons aanbod op de ontwikkeling van ieder kind.
In onze visie geven we antwoord op de vraag: Hoe werkt onze missie door in het functioneren van onze school?

Zingeving. De Julianaschool heeft als belangrijkste doel de kinderen te onderwijzen in Gods
Woord en hen de mogelijkheid te bieden om dit zelfstandig te kunnen lezen. In dit Woord is
immers te vinden wat van wezenlijk belang is om ‘getroost te kunnen leven en eenmaal zalig te
kunnen sterven’. Het leven overeenkomstig Gods Woord, en de geboden die daarin zijn vervat,
heeft consequenties voor hoe we ons onderwijs inrichten, zowel qua tijd als qua inhoud. Hierin
hebben we ook een belangrijke opdracht in een veranderende samenleving. In hoofdstuk 4 is
dat praktisch uitgewerkt.

Verwoording. Om het Woord van God te kunnen lezen, is het leesonderwijs van groot belang.
Dit staat uiteraard ten dienste van het deelnemen aan de maatschappij, maar uiteindelijk aan
de komst van Gods Koninkrijk. Concreet betekent het in de school dat het lezen gestimuleerd
wordt door het aanleren van leesvaardigheden en het stimuleren van leesplezier.

Ontwikkeling. Kinderen staan in een veel breder verband dan alleen het leren, het opdoen
van kennis en vaardigheden. Het is belangrijk om kinderen te vormen, als het gaat om normen
en waarden en ook wat betreft hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij de aanpak van het leren, vooral wanneer er zich problemen op dat gebied voordoen, wordt gekeken naar het hele
kind, omdat de persoon niet los te koppelen is van het leren. Ditzelfde geldt ook voor de ontwikkeling van het personeel, die zowel individueel als in teamverband leren, om zo, naar gelang
de omstandigheden van de tijd en eisen van bekwaamheid, te ontwikkelen in het belang van
het beste onderwijs aan de leerlingen.
Warme ouderbetrokkenheid en versterkende ouderparticipatie zijn voor ons van wezenlijk belang om
onze doelstellingen te kunnen bereiken. Met ouders hebben wij een wederzijdse verantwoordelijkheid
om het onderwijs aan hun kind gestalte te geven. Wij hebben een open deur voor alle ouders om met
ons mee te denken en ook daadwerkelijk een helpende hand te bieden om het schoolleven te realiseren.
Wij werken doelgericht, procesgericht en opbrengstgericht. Daarmee beogen wij op een effectieve en
efficiënte wijze te voldoen aan wettelijke kwaliteitsnormen en het realiseren van onze ambities.
Zo geven wij onze leerlingen onderwijs en vorming om hen verantwoord toegerust met het W/woord
op weg te laten gaan in het voortgezet onderwijs en later in de maatschappij.
In het schooljaar 2018-2019 is de voorbereiding gestart voor het schrijven van het nieuwe schoolplan
2019-2023. In dit – wettelijk verplichte – verantwoordingsdocument worden de doelen en ambities
voor de komende jaren geformuleerd. Hiervoor heeft het team in 2018 twee dagen schoolplandagen
belegd, waar onder leiding van een extern deskundige grondig is nagedacht over de koers van de
school. Het doel is, naast het schrijven van een nieuw schoolplan, om ook onze visie te herformuleren,
zodat deze weer recht doet aan de koers die de school gaat. Dit zal verder in 2019 worden uitgewerkt.
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Statistische gegevens
Leerlingenstroom en prognose
Hieronder is inzichtelijk gemaakt hoe de leerlingenstroom in de achterliggende jaren is verlopen. Bepalend hierbij is de zogenaamde 1 oktober-telling, die bepalend is voor de financiering van het onderwijs.
Datum

Aantal

1 oktober 2012

302

1 oktober 2013

296

1 oktober 2014

306

1 oktober 2015

296

1 oktober 2016

285

1 oktober 2017

280

1 oktober 2018

270

Hieronder is inzichtelijk gemaakt wat de prognose van het leerlingenaantal voor de komende drie jaar
is. De cijfers zijn gebaseerd op de geboortecijfers van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke.
Alle leerlingen zijn afkomstig uit Krabbendijke of Gawege.
Datum

Aantal

1 oktober 2019

277

1 oktober 2020

274

1 oktober 2021

275

Denominatie naar kerkelijke gezindte
De leerlingen die per 1 oktober 2018 de school bezochten waren allen afkomstig uit gezinnen die kerkelijk meelevend zijn binnen de hieronder genoemde kerkverbanden. Hieronder ziet u een overzicht
van de percentages leerlingen per kerkverband.
Kerkgenootschap

Procent

Gereformeerde Gemeente

82.22%

Protestantse Kerk in Nederland

10.74%

Hersteld Hervormde Kerk

5.93%

Gereformeerde Gemeente in Nederland

0.37%

Oud Gereformeerde Gemeente

0.74%

Uitstroom van leerlingen
Eind cursusjaar 2017-2018 hebben leerlingen de school verlaten en zijn naar het Voortgezet Onderwijs
gegaan. In het cursusjaar 2017-2018 zijn twee leerlingen verwezen naar het S(B)O. Hieronder een
overzicht van de uitstroom in percentages van de achterliggende jaren.
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Stream

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Gymnasium

7.9%

3.1%

4.3%

2.7%

4.2 %

Stream 1

23.7%

30.2%

25.5%

32.4%

41.6%

Stream 2

42.1%

36.3%

42.4%

32.4%

29.2%

Stream 3

26.3%

27.2%

25.5%

24.3%

25.0%

Stream 4

0.0%

3.2%

2.3%

8.2%

0.0%

Pro

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

ARBO en preventie
In 2018 hebben onze BHV-ers evenals in voorgaande jaren BHV training gehad. Hierbij is zowel het
EHBO aspect onder de aandacht gebracht, alsook het ontruimen van het gebouw en het blussen van
beginnende branden. Alle relevante procedures betreffende ARBO en preventie zijn vastgelegd in het
kwaliteitshandboek en worden periodiek gecheckt of deze worden opgevolgd.
Moeders die de kinderen op luizen controleren hebben ook in 2018 de controles gedaan en ook is er in
het achterliggende jaar ingezet op preventief en curatief optreden bij ziektes en infecties.
Overige punten
Medezeggenschapsraad
In 2018 is er door de Medezeggenschapsraad met een vaste regelmaat vergaderd. Over tal van onderwerpen heeft de Medezeggenschapsraad advies gegeven aan het Bestuur en het Managementteam.
De Medezeggenschapsraad bestond eind 2018 uit de volgende personen:

Meester Geuze (voorzitter)

B.F. Dieleman (secretaris)

W. van Dijk-Mol

W.J.D. van Bree

Juf Colijn-Bras

Juf Bunk-Harthoorn
Commissie van Toezicht
In het jaar 2011 is de Commissie van Toezicht geïnstalleerd. De Commissie van Toezicht is eveneens
verantwoordelijk voor de basisscholen ‘De Zandbaan’ uit Rilland en ‘De Bornput’ uit Oostdijk. De Commissie van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het bestuur. Deze commissie is gerealiseerd conform de wettelijke regelgeving die sinds 1 augustus 2011 geldt. In dit jaarverslag is het verslag van de Commissie van Toezicht opgenomen. De Commissie van Toezicht bestond eind 2018 uit de
volgende personen:

A.M. Bliek (voorzitter)

J. Weststrate (secretaris)

M.G.J. Verschuure (adjunct)
Zie voor overige informatie ook het verslag van de Commissie van Toezicht aan het begin van dit jaarverslag.
Vrijwilligers
Een bijzonder woord van dank aan de vele vrijwilligers die ons helpen in en om de school! De bibliotheekouders die iedere dag de bibliotheek bemensen. De tuinmannen die steeds opnieuw zorgen voor
een representatieve schoolomgeving. De controleouders die na iedere vakantie de kinderen op luizen
controleren, onze klusjesman, de verkeerscommissie, andere klusvrijwilligers die zo nu en dan grote
projecten opstarten, bezorgers van het Juliaantje, het Bestuur, leden van de Medezeggenschapsraad,
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leden van de Commissie van Toezicht, leesmoeders, enzovoorts… Teveel om op te noemen!
De Julianaschool wil al deze mensen hartelijk bedanken. Naast het feit dat dit ons veel geld en tijd bespaart dat direct aan het onderwijs besteed kan worden, is het ook goed om deze betrokkenheid te
ervaren. Hartelijk dank voor alles!
Schooltijden
De schooltijden zijn ten opzichte van voorgaand schooljaar in 2018 niet veranderd.
Overige ontwikkelingen
Er hebben zich in 2018 geen gebeurtenissen van personele, maatschappelijke of politieke betekenis
voorgedaan die van bijzondere invloed zijn op de onderwijsinstelling. In 2018 heeft geen uitkering van
ontslag plaatsgevonden. Indien uitkering bij ontslag plaatsvindt, wordt de rechtmatigheid van de uitkering getoetst aan de kantonrechtersformule en de aan onderwijs gerelateerde wet- en regelgeving.
Eventuele klachten werden afgehandeld conform de procedure zoals beschreven in het reglement van
de klachtencommissie, vastgesteld door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs.

INDENTITEIT
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4. IDENTITEIT
Identiteit
Onze school ontleent haar bestaansrecht aan haar identiteit. Vanuit de noodzaak van het geven van
onderwijs vanuit de Bijbel en de daarop gegronde formulieren van enigheid, is onze schoolvereniging
in 1920 opgericht en mocht vanaf 1925 dat onderwijs ook daadwerkelijk gestalte krijgen.
Identiteit beperkt zich niet tot het begin en het einde van de dag. Identiteit dient verweven te zijn in
het totaal van het onderwijsaanbod. Vakken als geschiedenis, biologie en aardrijkskunde lenen zich
uitstekend om de identiteit gestalte te geven. Lastiger is om dit direct te concretiseren; de focus ligt
immers op het vak zelf. In de zijlijn zijn er echter tal van onderwerpen waarbij aan de identiteit gestalte
gegeven kan worden.

Naast het feit dat identiteit de gehele dag impliciet aan de orde is, krijgt deze expliciet de aandacht aan het begin van de dag. Sinds het cursusjaar 2008-2009 maken we als school voor de
uitleg van psalmen, Bijbelvertellingen en kerkgeschiedenis gebruik van de methode ‘Hoor het
Woord’. Deze methode biedt een goede, doorgaande lijn en voorziet de leerkrachten van uitgebreide voorbereidings- en verwerkingsmaterialen. De onderwerpen die iedere dag behandeld
worden staan vermeld in de schoolgids. ’s Maandags wordt in de groepen 1 t/m 6 een te leren
psalm behandeld en in de groepen 7 en 8 de catechismus waarbij het kerkelijk jaar gevolgd
wordt. Op vrijdag wordt er kerkgeschiedenis behandeld.

Het reformatorisch gedachtegoed zegt ook iets over het gedrag van leerlingen én leerkrachten.
Hiervoor zijn in het verleden voor leerlingen vijf schoolbrede regels opgesteld. Deze staan geformuleerd in de schoolgids.

De schoolbrede regels voor de leerlingen hangen zichtbaar in ieder lokaal en zijn ook op een
aantal plaatsen in de gangen opgehangen. Wekelijks wordt schoolbreed een regel voor het
voetlicht gehaald in de klas.

In 2018 hadden we met de leerlingen en belangstellenden de jaarsluiting, de jaaropening en
een viering overdag over Pinksteren. Tevens is er in december ’s avonds de Kerstviering gehouden.

Het zendingsgeld, dat de leerlingen wekelijks meegebracht hebben, is ten goede gekomen aan
enkele projecten van de ZGG, adoptieprojecten van Woord & Daad en aan de MAF t.b.v. het
werk van Joop en Rianda van Weele.

De teambrede vergaderingen worden begonnen met een korte Bijbelstudie.

Tweejaarlijks wordt een identiteitsdag georganiseerd, waarbij het team samen met de andere
geledingen van de school en kerkenraad van de gereformeerde gemeente voorgelicht wordt en
een mening vormt over identiteitsgerelateerde onderwerpen. In 2018 is de identiteitsdag gehouden o.l.v. ds. G.W.S. Mulder.

Binnen de school functioneert een Commissie Media, waarin team en bestuur, in samenwerking
met de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente nadenken over het concreet gestalte geven aan mediaopvoeding.
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5. ONDERWIJS
Onderwijs
In het achterliggende kalenderjaar is er weer hard gewerkt om zo goed mogelijk onderwijs te geven
aan onze leerlingen. Tijdens nascholingen en vergaderingen is er gewerkt aan deskundigheidsbevordering. Door het personeel zijn opleidingen en cursussen gevolgd en zijn er nieuwe methodes aangeschaft om met zo goed mogelijk materiaal te werken. Toetsen zijn afgenomen om te kijken of al deze
inspanningen het gewenste resultaat opgeleverd hebben. Hieronder een overzicht van wat er met betrekking tot het onderwijs in het achterliggende jaar is gerealiseerd.
De Julianaschool en het leesonderwijs

Met ingang van 2018-2019 is de methode TaalActief voor de christelijke school volledig ingevoerd in de school. Dit betreft de groepen 4-8. In groep 3 wordt gewerkt met de methode Lijn3.
Deze twee methodes sluiten prima op elkaar aan.

Om onze missie concreet gestalte te geven is er, zoals ook in eerdere jaarverslagen aangegeven,
binnen onze school een goed georganiseerde schoolbibliotheek die voorzien is van een elektronische registratie. Dankzij de inzet van de bibliotheekouders kan deze bibliotheek op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag open zijn. Tevens verzorgen deze ouders op verschillende plaatsen in de school aantrekkelijke themahoeken, waarin verschillende boeken centraal staan.

De leerlingen uit de groepen 1 en 2 worden iedere week opgehaald om een boek uit te kiezen.
Nascholing

Veel van de opgedane kennis uit de nascholingen van voorgaande jaren is vastgelegd in het
Kwaliteitshandboek. De procedures uit het Kwaliteitshandboek worden met een vaste frequentie besproken binnen het team, zodat de kennis actueel blijft.

In 2013-2014 is gestart met het werken met ‘werkgroepen’. Dit zijn groepjes collega’s die zich
specialiseren op een bepaald vakgebied en die initiatieven ontplooien om dat vakgebied verder
te ontwikkelen. In 2017-2018 is dit gecontinueerd.

Collega’s uit die werkgroepen volgen vaak cursussen, met name bij Colon, om de kennis met
andere scholen te delen en nieuwe kennis op te doen.

In het cursusjaar 2016-2017 volgde het gehele team een nascholing rekenen, die verzorgd
wordt door de rekenexpert van Driestar educatief. In het jaar 2017-2018 is deze cursus afgerond.
Plannen

In het cursusjaar 2018-2019 wordt het nieuwe schoolplan geschreven wat de periode 20192023 omvat. In dit schoolplan, wat tevens een verantwoordingsdocument is, staan de doelen en
de ambities beschreven voor deze periode. In 2018 heeft het team o.l.v. drs. D.D. Both een
tweetal dagen nagedacht over de invulling van dit schoolplan als ook over de missie en visie van
de school. In het eerste halfjaar van 2019 wordt dit verder uitgewerkt.

De doelen zoals die vermeld staan in het schoolplan worden ieder jaar nader uitgewerkt in de
jaarplannen. Daarin worden de doelen concreet uitgewerkt en onder andere tijdens de zogenoemde bouwvergaderingen wordt er door de teamleden aan gewerkt om deze doelen te realiseren. Tijdens deze vergaderingen, en tijdens managementteamvergaderingen wordt voortdurend gemonitord of we op de juiste koers liggen.
Lesmethodes en Kerndoelen

Momenteel voldoen al onze lesmethodes aan de kerndoelen.

Met aanvang van 2018-2019 is de methode TaalActief voor groep 7 en 8 aangeschaft.

In 2018-2019 is, als aanvulling op de methode TaalActief, Grip op lezen aangeschaft als methode voor Begrijpend Lezen. Dit, omdat in alle nieuwe taalmethodes het onderdeel Begrijpend
Lezen niet is opgenomen.
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Leeropbrengsten
We verstaan hieronder de resultaten die de leerlingen in hun leerproces laten zien. Hieronder geven
we de resultaten van het Leerlingvolgsysteem (gewone Cito toetsen) alsook de resultaten van de Cito
eindtoets. De kinderen behalen echter nog andere resultaten, zoals methodetoetsen, moet-activiteiten
(onderbouw), werkschriften en presentaties (midden– en bovenbouw). De Citotoetsen geven wel een
belangrijk beeld, echter zeker geen compleet beeld.
Cito eindtoets
De Cito eindtoets wordt alleen afgenomen in groep 8 en meet zo de eindopbrengsten van de school. In
2009 hebben we deze voor het eerst afgenomen.
De keuze voor Cito vloeide voort uit een groter en stabieler referentiekader, betere aansluiting op de
tussentijdse toetsen en een sterke behoefte van het Calvijn College.
Hieronder staan de resultaten van de laatste vijf jaar Cito eindtoetsen.

Leerlingvolgsysteem toetsen (gewone Cito toetsen)
Afhankelijk van het vakgebied maken de leerlingen van alle groepen één of twee maal per jaar toetsen
van Cito (Begrijpend Lezen alleen in januari, spelling en rekenen in januari en juni). De uitkomsten hiervan noemen we tussentijdse opbrengsten. Deze kunnen we inmiddels op vier manieren vergelijken:
met het landelijk gemiddelde, met ons eigen verleden, met de overige scholen binnen ons samenwerkingsverband en met alle Zeeuwse basisscholen. Het zijn de vier hoofdvakken, die de aandacht vragen:
technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen/wiskunde. Voor technisch lezen wordt geen Cito
-toets gebruikt maar de zogenoemde AVI-norm. Deze kan in de computer echter wel net als Citotoetsen worden omgezet in A t/m E-scores.
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Niveauwaarde

Betekenis

4-5

Zeer goed

3-4

Goed (3 is het landelijk gemiddelde)

2-3

Voldoende, licht onvoldoende

1-2

Onvoldoende

0-2

Zeer onvoldoende

Bovenstaande scores zijn landelijk genormeerde scores op groep en schoolniveau.
Overige zaken
Oudercontacten

In 2018 zijn er diverse contactavonden gehouden. Deze gingen zowel over de resultaten van de
leerlingen alsook over het welbevinden van de kinderen.

Er is een aanmeldingsavond geweest in januari waarbij de ouders voorlichting hebben gekregen
over het werken in de kleutergroepen.
Ontspanning
In juli is er voor alle groepen een schoolreisje georganiseerd.
Kibeo
Vanaf augustus 2013 heeft Kibeo op drie dagen een leslokaal van de Julianaschool in gebruik dat door
hen gebruikt wordt voor de reformatorische peuterspeelzaal.
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6. PERSONEEL
Het onderwijs op onze school dat dagelijks aan circa 275 leerlingen gegeven wordt, wordt verzorgd
door een team van circa 30 personeelsleden. Ook in het achterliggende jaar zijn daarin mutaties gekomen en waren er blijde en verdrietige momenten.
Ambulante tijd
Deze werd besteed aan:

Managementteam

Managementassistentie

Interne Begeleiding

Onderwijsassistentie

ICT-coördinatie

Coördinatie onderbouw

Schoolschoonmaak
(Deel)teamscholing

Diverse collega’s zijn opnieuw geschoold als BHV-er;

Diverse collega’s volgden cursussen via Colon. Te denken valt hierbij aan scholing Engels, netwerken rondom taal en rekenen en de cursus voor contactjuf.
Rechtspositie

In 2017-2018 is een vervolg gegeven aan de officiële normjaartaak invulling ter voorkoming van
over– en onderbelasting van personeelsleden;

In 2018 hebben alle collega’s een functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek gehad.
Aansturing van de school
De taakverdeling tussen meester Hoogerland en meester Meeuwsen is als volgt:
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Meester Hoogerland: Personeel, Ouders, Onderwijs, Leerlingenzorg.
Meester Meeuwsen: Gebouw & Beheer, Organisatie & Financiën, Externe contacten.

HUISVESTING EN ICT
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7. HUISVESTING EN ICT
Huisvesting

In het achterliggende jaar heeft onze klusjesman Dhr. M.J. Pieper veel werk verzet in het gebouw. We willen hem daarvoor hartelijk danken.

De Commissie Gebouw en Beheer heeft in het achterliggende jaar opnieuw gezorgd voor de
aansturing en de uitvoering van de grotere klussen

Vanaf 1 januari 2015 is het Bestuur verantwoordelijk voor het totale onderhoud. In 2014 heeft
de Commissie Gebouw en Beheer zich voorbereid op de doordecentralisatie Groot Onderhoud.
Het gehele onderhoud van het gebouw en de omliggende terreinen is in beeld gebracht en
daarvoor is een Meerjaren Onderhoudsbegroting (MOB) opgesteld. De jaarlijkse dotatie naar de
voorziening Groot Onderhoud vanuit de begroting is hierop aangepast.

In 2018 is opnieuw door de gemeente een gebruikersvergunning verleend.

In juni 2018 heeft de gemeenteraad de kadernota vastgesteld waarin middelen beschikbaar
worden gesteld in 2021 voor vervangende nieuwbouw voor onze school. Dit betekent dat, na
een lange periode van onduidelijkheid, er nu zicht is op een nieuw schoolgebouw.

Na een eerste gesprek met de wethouder is een projectteam opgericht die in dit gehele traject
de belangen van de school zal behartigen, zaken uit zal werken en sturing aan het geheel zal
geven.
ICT




In de achterliggende jaren is er fors geïnvesteerd op het gebied van ICT. Alle groepen in de midden- en bovenbouw zijn voorzien van een digitaal schoolbord. Hiermee is voorzien in een grote
behoefte, mede omdat bij veel methodes gebruik wordt gemaakt van digibordsoftware.
Er is een verrijdbaar digibord aanwezig voor teamtrainingen, SoVa lessen e.d.
Er is een draadloos netwerk.

COMMUNICATIE EN RELATIES
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8. COMMUNICATIE EN RELATIES
Externe contacten

Nadat in februari 2009 door de Onderwijsinspectie het basisarrangement vertrouwen is verleend, mag dit nog steeds behouden worden.

De Julianaschool heeft ook in 2018 actief geparticipeerd binnen het samenwerkingsverband
Colon. Colon biedt voor vrijwel alle schoolgeledingen de mogelijkheid om informatie en ervaringen uit te wisselen, om gezamenlijke acties te initiëren en biedt ook ondersteuning op het gebied van financiën en personeel. De bijeenkomsten worden over het algemeen als erg waardevol ervaren.

Vanaf 1 januari 2015 is het Ondersteuningsteam opgericht. Dit houdt in dat de jeugdverpleegkundige en/of schoolarts van de GGD, de orthopedagoge van Driestar Educatief en een Intern
Begeleider op school zorgleerlingen kunnen bespreken.

Verder zijn er nauwe contacten met Driestar Educatief om de begeleiding van zorgleerlingen zo
goed mogelijk gestalte te geven, onder andere door inzet van een orthopedagoge.

Via het Loket van Berséba, het landelijke reformatorische samenwerkingsverband voor Passend
Onderwijs, werden diverse leerlingen van onze school besproken en enkele aanvragen voor
aanvullende arrangementen behandeld.

Op verschillende momenten is er overleg geweest met de gemeente Reimerswaal.

Via een federatief mantelcontract met Kinderopvang de Bevelanden is de voor– en naschoolse
opvang geregeld voor ouders, die hiervan gebruik willen maken. In 2018 is door ouders geen
aanspraak gemaakt op dit contract.

Opnieuw hebben wij een ANBI-beschikking gekregen en een erkenning als leerbedrijf voor MBO
studenten voor onderwijsassistentie en helpende / welzijn.
Publicaties
Op diverse manieren hebben we onze achterban geïnformeerd over het wel en wee op onze
school:

Via het Juliaantje over schoolbrede zaken.

Via de nieuwsbrieven over informatie uit de groepen.

Via de schoolgids voor 2017-2018 en 2018-2019.

Via de wekelijkse mededelingen die iedere maandag verspreid worden.

Via de website.

Via het jaarverslag over het jaar 2017.
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9. FINANCIEEL
De financiële positie per 31 december 2018 laat een gezond beeld zien. De geformuleerde minimum
streefwaarden worden ruimschoots gehaald. Onderstaand in verkorte vorm de balans per 31 december 2018 en 31 december 2017.
31 december 2018

31 december 2017

ACTIVA
Vaste activa:
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

167.828
8.656

197.900
176.484

Vlottende activa:
Vorderingen
Liquide middelen

80.859
897.328

Totaal

197.900
83.056
855.756

978.187

938.812

1.154.671

1.136.712

PASSIVA
Eigen vermogen
Verenigingsvermogen
Algemene reserve

138.822
742.227

137.433
748.702
881.049

Voorzieningen
Groot onderhoud gebouwen
Personele voorzieningen

129.121
10.905

Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal

886.135
117.191
10.652

140.026
133.596

127.843
122.734

1.154.671

1.136.712

De volgende financiële ratio’s zijn te noemen:
Solvabiliteit
Liquiditeit
Weerstandsvermogen

Eigen vermogen/balanstotaal
Vlottende activa/ kortlopende schulden
Eigen vermogen + lening minus MVA
t.o.v. de Rijksbijdragen

2018
0,76
7,32
49%

2017
0,78
7,65
50%

De balanscijfers geven aan zien dat het niet nodig is beleid te maken om de financiële positie te versterken. Alle middelen die beschikbaar komen, kunnen aangewend worden voor het primaire doel,
namelijk het verstrekken van onderwijs. Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het deel van het
eigen vermogen dat niet nodig is voor de financiering van de materiële vaste activa ten opzichte van de
jaarlijkse Rijksbijdragen.
Het percentage weerstandsvermogen is in 2018, ondanks de lage investeringen, licht gedaald door de
toegenomen Rijksbijdragen. De omvang van het weerstandsvermogen is hoger dan noodzakelijk is
voor een eenpitter met een laag tot gemiddeld risicoprofiel. Het door het bestuur vaststelde minimale
weerstandsvermogen is 30 %. Het surplus van 19 % komt overeen met circa € 275.000 aan extra besteedbare reserves. Naar verwachting zullen in 2021 diverse extra investeringen nodig zijn voor de
inrichting van de nieuwe school waardoor de omvang van het weerstandsvermogen aanzienlijk zal dalen.
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Toezicht op het financieel beheer
De onderwijsinspectie ziet ook toe op het financieel beheer van onderwijsinstellingen en de doelmatigheid van het inzetten van de middelen. Door de inspectie zijn in het toezichtskader een aantal minimum kengetallen opgenomen waaraan de financiële positie dient te voldoen. Er zijn door de inspectie
alleen ondergrenzen vastgesteld, geen gewenste normen. De ondergrenzen worden ruimschoots gehaald. Voor de toetsing van de doelmatigheid van de bestedingen heeft de inspectie echter geen kaders. De primaire verantwoordelijkheid voor rechtmatige en doelmatige besteding van de gelden ligt
bij het bestuur en de toezichthouders. Zij zien er op toe dat de bestedingen gericht zijn op het realiseren van de ambities zoals die zijn uitgewerkt in onderwijsdoelen waarbij de uitgaven proportioneel
dienen te zijn in relatie tot de te verwachten opbrengsten. Dit vraagt en zekere mate van soberheid en
zakelijkheid, waarbij goed werkgeverschap bij personele aspecten ook in aanmerking genomen wordt.
Treasury verslag
In het verslagjaar hebben er conform vastgestelde bestuursbeleid, geen beleggingen plaatsgevonden
in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden op spaarrekeningen geparkeerd. Er
hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. Het administratiekantoor en de
penningmeester van de vereniging hebben een machtiging ontvangen om over de banktegoeden te
beschikken. De betalingen worden door het administratiekantoor verzorgd. De in 2018 beschikbare
liquiditeiten, zijn dagelijks opvraagbaar belegd in een spaarrekening bij de Rabobank welke de beschikking heeft over de vereiste A-rating.
Analyse resultaat
De begroting van het jaar 2018 sloot af met een verwacht tekort van € 11.849. Zowel de inkomsten als
de uitgaven liggen aanmerkelijk hoger. De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn als volgt:
realisatie 2018
Baten:
Rijksbijdrage
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

1.450.465
1.448
20.082

Totaal baten
Lasten:
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overig instellingslasten
Leermiddelen

begroting 2018

Afwijking

1.379.915
19.385
1.471.995

1.245.578
46.209
61.059
62.423
63.547

70.550
1.448
697
1.399.300

72.695
83.341
5.3539.1411.62747
67.267

1.162.237
51.562
70.200
64.050
63.500
1.478.816

1.411.549

Financiële baten

1.735

400

Exploitatiesaldo

5.086-

11.849-

realisatie 2017
1.370.916
650
22.380
1.393.946
1.153.277
45.652
60.159
64.818
57.817
1.381.723

1.335

2.874

6.763

15.097

Baten
De hogere Rijksbijdragen van € 70.000 zijn voornamelijk het gevolg van een eind 2018 plaatsgevonden
indexering van de personele budgetten met terugwerkende kracht tot 1-8-2017. Als gevolg van de
nieuwe cao met de extra verhoging van de salarissen voor leerkrachten is de stijging van de bekostiging hoger dan was verwacht en in de begroting 2018 was opgenomen. Tevens zijn vanaf 1-8-2018 de
aanvullende inkomsten ontvangen voor de vermindering van de werkdruk. De prijsbijstellingen werkte
ook door in de overdrachten van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs waarvan de vergoedingen zijn bijgesteld maar eveneens zijn er aanvullende ondersteuningsarrangementen op basis van
indicaties verstrekt.

FINANCIËN

Ten opzichte van de indexeringen van de bekostiging blijft de toename van het totaal van de inkomsten achter, wat het gevolg is van het dalende aantal leerlingen op de jaarlijkse teldatum. De achterliggende jaren daalde het aantal leerlingen met gemiddeld 9 per jaar. Het totaalbedrag aan bekostiging
bedraag circa € 5.000 per leerling. De daling van de inkomsten als gevolg van minder leerlingen komt
nu duidelijk tot uitdrukking in de vergelijking van de baten 2018 en 2017 door de financiering per
schooljaar en de overige bijstellingen.
Lasten
De personeelskosten zijn hoger dan begroot door een stijging van de loonkosten en een hogere inzet
wegens de inzet van de werkdrukgelden. De personele inzet, excl. vervangingen, is over 2018 gemiddeld 18,2 fte (begroot 17,8 fte) tegenover 18,4 fte in 2017. Ten opzichte van het voorgaande jaar is er
sprake van een lichte daling van de personele inzet wat het gevolg is van het dalende aantal leerlingen.
De stijging van het loonkostenniveau betreft de eerder genomen cao aanpassing met een algemene
aanpassing van 2,5 % maar van gemiddeld ruim 8 % voor de leerkrachten. Tevens neemt het percentage aan afdracht voor de pensioenpremies nog steeds toe welke grotendeels voor rekening van de
werkgever komen.
De lagere huisvestingskosten betreffen onderhoud. In verband met de ontwikkeling van de plannen
voor nieuwbouw worden de uitgaven voor (groot) onderhoud tot een minimum beperkt. Door uitstel
van investeringen zijn ook de afschrijvingskosten lager.
De overige kosten ontwikkelden zich zoals was verwacht met een lichte daling ten opzichte van 2016.
Investerings- en financieringsbeleid
De totale investeringen 2018 bedragen € 16.137 en zijn volledig gefinancierd met eigen middelen. In
2018 is voornamelijk geïnvesteerd in een vernieuwde taalmethode. Het financieringsbeleid is daarop
gericht dat er geen gebruik gemaakt behoeft te worden van externe kredietverstrekkers.
Het onderhoud aan de school is uitgevoerd op basis van een vastgesteld meerjaren onderhoudsplan.
De totale bestedingen voor groot onderhoud bedragen € 23.069 en zijn ten laste van de voorziening
groot onderhoud gebracht.
Bestemming resultaat
Het totale exploitatieresultaat van 2018 komt uit op een tekort van € 5.086. Gesplitst in een school- en
verenigingsexploitatie is de verwerking van het resultaat als volgt:
Schoolexploitatiesaldo:
Algemene reserve
Verenigingsvermogen
Totaal
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- 6.475
1.389
- 5.086
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Continuïteitsparagraaf
Om de continuïteit van de instelling te waarborgen is het van essentieel dat het bestuur en de toezichthouder inzicht hebben de interne organisatie en daarnaast ook in interne- en externe risicofactoren.
Onbekende risico’s met een grote impact kan de continuïteit op korte termijn in gevaar brengen. Het
in kaart brengen van de risico’s geeft het bestuur de mogelijkheid maatregelen te nemen om dit risico
het hoofd te bieden.
Risicobeheersing
Verantwoord beleid vraagt om inzicht in de risico’s. In het Financieel Beleidsplan vormt de risicoanalyse, inclusief het preventief en zonodig curatief beleid, nadrukkelijk onderdeel van het plan. Met
betrekking tot de dienstverlening van het administratiekantoor VGS is een Service Level Agreement
van toepassing. Er is een integrale beschrijving van de instrumenten voor Administratie Organisatie &
Interne Beheersing. Bij implementatie is vastgesteld dat er meerdere documenten een update behoeven en dat de volledige digitale ontsluiting van alle beleidsdocumenten een langere doorlooptijd nodig
heeft. Voor de online ontsluiting wordt gebruik gemaakt van een SharePoint.
Door middel van periodieke rapportages wordt door het bevoegd gezag gemonitord of het beleid en
de onderwijskundige en financiële resultaten zich ontwikkelen conform de verwachtingen. Over de
voortgang van het uit te voeren beleid doet de directie met regelmaat verslag aan het bestuur aan de
hand van managementsrapportages.
Uit de laatst gehouden interne risico analyse blijken de volgende zaken de komende tijd de aandacht
te vragen:
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Risico factor

Plan van aanpak

Kleinschaligheid: Door de kleinschaligheid van de organisatie is de kwetsbaarheid groot. Dit betreft niet alleen
het financiële aspect maar ook de stabiliteit in de aansturing op het niveau van bestuur en directie. Deze
wordt gedragen door slechts enkele personen. Er zijn te
weinig mogelijkheden voor het creëren van een breed
inzetbaar middenkader.

Middels het vastleggen van relevante werkwijzen en informatie
in procedures wordt getracht kennis te behouden bij onvoorziene uitval. Hierdoor wordt het risico op discontinuïteit in belangrijke mate verkleind. Ook binnen Colon is veel expertise aanwezig
op tal van gebieden om bij uitval van personen op terug te kunnen vallen. Er vind samen met vijf scholen in de gemeente onderzoek plaats op welke wijze er nauwer kan worden samengewerkt
met behoud van de lokale eigenheid.
De school voorziet een dalend aantal leerlingen. De prognoses
zijn zeer betrouwbaar. Er kan derhalve middels de meerjarenplannen tijdig en adequaat op worden geanticipeerd.

Ontwikkeling aantal leerlingen: Hoewel de school een
boven gemiddeld aantal leerlingen heeft is de instelling
op bestuursniveau klein en heeft een lagere instroom
van leerlingen een grote impact op de omvang van de
bekostiging hebben terwijl er geen mogelijkheden zijn
voor verplichte mobiliteit. De school dient rekening te
houden met een dalend aantal leerlingen en daardoor
ook afnemende inkomsten.
Leeftijdsopbouw personeel met functiedifferentiatie:
Binnen de functie van onderwijzend personeel zijn
slechts enkele personen werkzaam die voldoen aan de
vereiste competenties voor een LB functie. Ambitie en
doorgroei mogelijkheden voor de ontwikkeling van
expertise is onvoldoende. Het team is heel jong en heeft
daardoor relatief weinig werkervaring.

Momenteel zijn er te weinig LB functies gelet op de normstelling.
Bij het opstellen en uitvoeren van het personeelsbeleid zal (en
wordt) aandacht geschonken aan het onderwerp functiedifferentiatie.

Huisvestingskosten: Het schoolgebouw is goed onderhouden maar blijft wel van een oud bouwjaar waardoor
er een verhoogd risico’s is op het gebied van onderhoud, energieverbruik en klimaatbeheersing. Als gevolg
van doordecentralisatie buitenonderhoud komen er op
korte termijn grote uitgaven voor rekening van de
school terwijl nog niet bekend is of de aanvullende
middelen die daarvoor beschikbaar komen, voldoende
zijn.

De lange termijn effecten van de doordecentralisatie buitenonderhoud van het oude gebouw is onzeker. De bouwcommissie
evalueert het meerjaren onderhoudsplan periodiek zodat binnen
de financiële ruimte de juiste prioriteiten gesteld kunnen worden. Nu de nieuwbouw concreet op de planning staat wordt het
groot onderhoud indien mogelijk uitgesteld.
Er wordt periodiek met de gemeente overlegd over de mogelijkheden voor een nieuwe school. Momenteel staat de nieuwbouw
gepland voor 2021. Het projectteam zal met de gemeente zal er
in de loop van 2019 een tijdpad vaststellen. Er is geen concrete
kostenraming of financiering vastgegesteld.

Begroting 2019-2021
Op basis van de bekende gegevens is er voor de jaren 2019-2021 een meerjarenbegroting opgesteld.
Bij het opstellen van deze begroting is rekening gehouden met de middelen die nodig zijn het huidige
kwaliteitsniveau te waarborgen. Wel is het van belang om de actuele- en trendontwikkelingen goed te
volgen en hier vroegtijdig op te anticiperen.
Naar verwachting zal het aantal leerlingen de komende jaren, na een daling van 36 leerlingen, stabiliseren rond de 275 leerlingen. Het aantal groepen is vooralsnog niet verminderend. Op basis van de te
verwachten inkomsten is het naar verwachting noodzakelijk om de formatie bij te sturen. Nader onderzoek naar de effecten van de groepssamenstelling of andere kostenbesparingen zal bij het vormgeven
van het formatieplan 2019/2020 moeten uitwijzen of de bijsturing op korte termijn nodig is, danwel
uitgesteld kan worden tot het schooljaar 2020/2021. In de onderstaande meerjarenbegroting zijn de
inkomsten voor de vermindering van de werkdruk van zowel de 1 e fase in 2018 als de 2e fase in 2021
reeds opgenomen en een taakstelling tot formatieve vermindering van 1 fte per 1-8-2020.
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Voor 2019 een investeringsplan vastgesteld van € 45.750. Het meerjaren investeringsplan is voor 2021
ruim € 200.000 opgenomen voor de vervanging van meubilair en pleininrichting. Er is geen rekening
gehouden met een eventuele gedeeltelijke financiering door het bevoegd gezag van de geplande
nieuwbouw.

FINANCIËN

Begroting 2019-2021
realisatie 2018
Baten:
Rijksbijdrage
Overige overheidsbijdragen
Overige baten (school)
Overige baten (vereniging)
Totaal baten
Lasten:
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overig instellingslasten
Leermiddelen

begroting 2019

1.450.500
1.400
14.800
5.300

begroting 2020

1.444.900
16.400
3.000
1.472.000

1.245.600
46.200
61.000
62.500
63.500

1.459.600

1.488.400
16.400
3.000

16.400
3.000
1.464.300

1.268.600
48.600
70.200
64.000
63.500
1.478.800

begroting 2021

1.479.000
1.284.900
43.600
70.200
64.000
63.500

1.514.900

1.507.800
1.269.100
51.700
70.200
64.000
63.500

1.526.200

1.518.500

Financiële baten en lasten

1.700

-

-

-

Exploitatiesaldo

5.100-

50.600-

47.200-

10.700-

Kengetallen leerlingen en personeel
Leerlingen prognose

270

277

274

275

Personele inzet in fte:
Directie
Onderwijzend personeel
Onderwijs ondersteunend personeel
Totaal (excl. vervanging)

2,0
13,0
3,2
18,2

2,0
13,2
3,2
18,4

2,0
12,8
3,7
18,5

2,0
12,1
3,8
17,9

31-12-2020

31-12-2021

Vermogensontwikkeling:
31-12-2018

31-12-2019

ACTIVA:
materiele vaste activa
financiële vaste activa
vorderingen
liquide middelen
Totaal

167.800
8.700
80.900
897.300
1.154.700

169.400
8.700
83.000
800.900
1.062.000

157.500
83.400
739.600
980.500

371.000
84.000
527.300
982.300

PASSIVA:
eigen vermogen privaat
eigen vermogen publiek
voorzieningen
kortlopende schulden
Totaal

138.800
742.200
140.000
133.600
1.154.600

140.800
689.600
106.400
125.200
1.062.000

142.800
640.400
74.300
123.000
980.500

144.800
627.700
86.800
123.000
982.300

Bij het opstellen van de vastgestelde begroting 2019-2021 is uitgegaan van een geraamd exploitatie
saldo 2018. In de bovenstaande opstelling is het daadwerkelijke exploitatiesaldo 2018, doorgerekend
in de balansposities. In de meerjaren begroting is nog uitgegaan van de effectuering van het onderhoudsplan. Als er over de nieuwbouw definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden kan de voorziening voor groot onderhoud mogelijk ten gunste van het eigen vermogen vrijvallen waardoor de investeringsruimte toeneemt.
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10. TOEKOMSTPERSPECTIEF
Uiteraard zijn er voor het komende jaar plannen gemaakt en doelen gesteld. Graag delen wij u er hiervan een aantal mee.
Onderwijs

De doelen uit het schoolplan 2019-2023 worden omgezet in jaarplannen, die – onder andere –
door de werkgroepen worden gerealiseerd.

Het nieuwe schoolplan 2019-2023 wordt opgesteld.

Er vindt een bezinning plaats vinden op de missie en visie van de school.
ICT



Er worden opnieuw een aantal laptops aangeschaft.
Er vindt een migratie plaats vinden naar het werken in de cloud / office365.

Personeel

Ieder personeelslid zal in 2018-2019 een functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek krijgen.
Zorg

De wetgeving rondom Passend Onderwijs, Opbrengstgericht werken en Handelingsgericht werken zal verder worden geïmplementeerd in onze school.
Huisvesting
Het nieuwbouwtraject wordt in 2019 concreet uitgewerkt.

VERANTWOORDING BIJZONDER BEKOSTIGING
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11. VERANTWOORDING BIJZONDERE BEKOSTIGING
Prestatiebox
De omvang van de bijzondere bekostiging op grond van de regeling prestatie box is in de achterliggende jaren toegenomen en bedraagt inmiddels € 51.509. De toekenning van deze middelen loopt door t/
m 2020 en wordt dan geëvalueerd. Door de school zijn de middelen volledig besteed en integraal opgenomen in de verantwoording van de uitgaven. De bestedingen zijn vooral gericht op:

Talentontwikkeling voor uitdagend onderwijs

Aanpak voor duurzame onderwijsverbetering

Professionalisering van het team

Doorgaande ontwikkelingslijnen

Toepassing ICT in het onderwijs

Werkdrukvermindering
Begin 2018 is een akkoord bereikt tussen de overheid en de sector organisaties over het eerder beschikbaar stellen van het extra budget aan de scholen voor het verminderen van de werkdruk. Hierdoor heeft de school, ondanks het dalende aantal leerlingen, de mogelijkheid gekregen om te investeren in het verminderen van de werkdruk. Nadat er duidelijkheid is gekomen over de omvang van het
budget heeft er overleg met het hele team plaatsgevonden hoe de middelen het best besteed konden
worden. Het teambreed gedragen voorstel is geweest om te investeren in extra tijd voor aanvullende
taken van de leerkrachten welke daarvoor allen enkele dagdelen per jaar zijn vrij geroosterd voor lesgevende taken en extra handen in de klas om de leerkrachten ook tijdens de lessen meer ruimte te
geven. Tevens is er naast de facilitering in ambulante tijd ook een Onderwijsassistente benoemd waardoor er meer ruimte beschikbaar is voor meer handen in de klas.
De MR heeft dit voorstel overgenomen waarna de directie het heeft geeffectueerd in het formatieplan.
Als gevolg hiervan is meer personeel voor de school aangesteld dan op basis van de eerder vastgestelde begroting 2018 was geraamd.
Onderstaand een globaal overzicht van de inkomsten en de uitgaven in 2018;
Ontvangen subsidie

€ 18.000

Loonkosten OP 0,40 fte

€ 7.500

Loonkosten OOP 0,60 fte

€ 10.500

Overige kosten

-

