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1. Vanuit het bestuur
Inleiding
Als bestuur van de Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde grondslag te Krabbendijke hebben wij het genoegen u het jaarverslag aan te bieden over 2019.
Conform onze verenigingsstatuten, maar ook vanuit de Nederlandse wetgeving, is het vereist dit verslag te maken en te publiceren. Op die manier leggen we verantwoording af van zowel het gevoerde
als ook het te voeren beleid. Graag ‘praten wij u bij’ over het reilen en zeilen op onze Julianaschool.
In dit verslag komen tal van onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op onze school, zoals
schoolorganisatie, personeel, samenwerking, resultaten, financiën, wetgeving, toezicht enzovoort.
Genoemde lijst van onderwerpen zou moeiteloos aangevuld kunnen worden. Bij het lezen van dit jaarverslag is het belangrijk dat we ons realiseren dat genoemde onderwerpen allemaal ‘maar’ pijlers zijn.
Pijlers om te kunnen voorzien in het uiteindelijke doel: onze kinderen vormen, opvoeden en onderwijzen. Dit alles met het oog op hetgeen ze nodig hebben voor de onbekende toekomst en om te kunnen
functioneren in de maatschappij. Een toekomst die in de eerste plaats – als de Heere het geeft – in de
tijd ligt. Maar hetgeen nog veel belangrijker is: om als school een middel in Gods hand te zijn om de
kinderen voor- en toe te bereiden op een toekomst die verder reikt, die indien de Heere de genademiddelen zegent, zich uitstrekt tot het eeuwige leven. In dit laatste ligt ten diepste de reden waarom
op 3 december 1920, nu meer dan 99 jaar geleden, onze vereniging is opgericht.
Op de Julianaschool mogen onze kinderen niet alleen horen hetgeen nodig is om maatschappelijk te
kunnen leven maar ook welke stukken nodig zijn te weten om zalig te kunnen leven en te sterven. Dat
is de waarde en tegelijk ook de zegen van onderwijs op Gereformeerde Grondslag. Een zegen die niet
vanzelfsprekend en verdiend is, maar die wij samen met onze kinderen desondanks ook in het afgelopen jaar ontvingen.
Overleden
In vele gezinnen was er verdriet door het ontvallen van geliefden. Ervaren moest worden dat het zo
waar is hetgeen er staat in Gods Woord: “Zie, Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn
leeftijd is als niets voor U; immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. ” (Psalm 39:6)
Op vrijdagmiddag 13 december 2019 ontvingen we het ontstellende bericht dat onze zeer gewaardeerde leerkracht, juffrouw Willy Colijn, op het alleronverwachts het tijdelijk met het eeuwige had moeten
verwisselen.
Wat een ontzettend en aangrijpend bericht ontvingen we daarmee; een hartelijke, energieke, en toegewijde leerkracht was niet meer … Haar plaats wordt niet meer gevonden op de Julianaschool, haar
plaats wordt niet meer gevonden op deze aarde. Voor haar is het zo onbegrijpelijke in vervulling gegaan: ‘Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.’ Wat een verdriet heeft dat – wederom –
gebracht in de school, onder de collega’s en de kinderen, bij haar man, bij haar moeder, onder de ouders en ook bij ons als bestuur.
Ook van een lid van onze vereniging, Dhr. K. Overbeeke, werd op 30 maart 2019 - in de leeftijd van 83
jaar - de levensdraad afgesneden. Vele jaren was hij lid van onze vereniging.
Op 26 december overleed dhr. P. Baas, ook in de leeftijd van 83 jaar. Als vrijwilliger heeft hij heel veel
betekend voor onze school.
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De Heere mocht alle rouwenden willen gedenken en nog betonen van hen af te weten. Hij heilige deze
ernstige roepstemmen aan ons aller hart.
Ledenverloop van de vereniging
Aantal
Aantal leden per 1 januari 2019

280

Nieuw toegelaten leden

+8

Bedankt

-12

Verhuisd

-2

Overleden

-1

Aantal leden per 31 december 2019

273

Het aantal donateurs per 31 december 2019 bedroeg: 12 (-2 t.o.v. voorgaand jaar)
Bestuur
Tijdens de ledenvergadering gehouden op 3 juni 2019 waren de heren A.J. de Dreu, J.M. de Leeuw, M.
van Manen en M. Verhoeven aftredend. A.J de Dreu was niet herkiesbaar, de anderen wel. De herkiesbare bestuursleden werden herkozen. Daarnaast werd Dhr. P.C. van Koeveringe door de vergadering
verkozen als nieuw bestuurslid, die zijn verkiezing ook aannam.
De bestuurssamenstelling en functieverdeling was daarmee aan het einde van het jaar 2019 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
J. de Koster – 2e penningmeester
M. van Manen – bouwzaken
M.C. Slootweg – bouwzaken
P.C. van Koeveringe – algemeen adjunct
Binnen het bestuur waren in 2019 een zestal commissies actief, namelijk:
−
De Commissie Financiën: 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 (BROS): Deze commissie heeft zich ook in
2019 beziggehouden met de oriëntatie op ‘nut en noodzaak’ van een hechtere samenwerking
tussen scholen. Aan dit onderzoek nemen de reformatorische scholen deel uit Yerseke, Kruiningen, Waarde, Oostdijk, Rilland en Krabbendijke en sinds begin 2019 ook Borssele. Het onder-
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−

zoek 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 twee bestuursleden
en een directielid hebben ook dhr. P.G. Meeuwsen (permanent lid bouwcommissie) en dhr. C.L.
van de Wege zitting in deze commissie.

In het jaar 2019 is het nieuwe Bestuursbeleidskader opgesteld dat betrekking heeft op de periode 2019
- 2023. 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. Het schoolplan wordt op haar beurt – jaarlijks – door directie en het team uitgewerkt in de jaarplannen.
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 onderwerpen, die we elk jaar in dat kader bespreken zijn
in 2019 per mail behandeld. 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 2019 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 2019 werd de Cito Eindtoets afgesloten met een resultaat dat beneden de ondergrens lag, niet voldoende dus naar de maatstaven van de inspectie. In 2017 lag onze score boven het landelijk gemiddel-
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de. In 2018 lag de score boven de ondergrens. Hoewel we de uitslag van 2019 als bestuur, directie en
team graag anders gezien hadden, heeft deze 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.
Betrokkenen
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 medezeggenschapsraad (MR) heeft in 2019 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. Verschillende keren hebben we als bestuur een MR-vergadering bezocht om
onderwerpen toe te lichten en van gedachten te wisselen. Ook nam een MR-delegatie deel aan de sollicitatiecommissie-vergadering waarin de groslijst voor de bestuurskandidaten wordt opgesteld. We
hopen op een goede voortzetting van de prettige samenwerking die er mag zijn tussen MR, directie en
bestuur in 2020.
De Commissie van Toezicht (CvT) heeft ook in 2019 haar toezichthoudende rol vervuld en in mei 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 M.G.J. Verschuure die in 2019 afscheid heeft genomen. We zijn blij dat Dhr. A. van Burg zich beschikbaar heeft gesteld om zijn plek in te nemen. Zo
mag ook dat werk zijn voortgang hebben.
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 alle personeelsleden. 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 dat, wanneer dit voor één van de
scholen noodzakelijk is, de intentieovereenkomst weer omgezet kan worden in een samenwerkingsovereenkomst.

4

4

VOORWOORD

De school participeert sinds 1 augustus 2014 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.
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.
Tot slot
Aan ontwikkelingen, overheidseisen en ‘werk aan de winkel’ ten aanzien van het onderwijs in 2019
geen gebrek. Dat zal in DV 2020 zeker niet anders zijn.
Te denken valt hierbij aan de herziening van het onderwijscurriculum, de wet ‘meer ruimte voor nieuwe scholen’ en de Burgerschapswet.
Daarnaast zijn het lerarentekort, de privacyregels (AVG) en ‘bestuur en toezicht’ onderwerpen die –
blijvend – om aandacht vragen. Op onze lokale school hebben we ook nog te maken (gehad) met het
opstellen van het schoolplan, het onderzoek naar samenwerking en de voorbereidingen op de nieuwbouw. Beslist een enerverende ‘branche’, dat onderwijs!
Bijna een eeuw geleden was men ook bezig met de nieuwbouw van de Julianaschool …
Op vrijdag 18 december 1925 gingen voor het eerst de deuren open van de nieuwe Julianaschool om
les te geven aan 85 kinderen. Nu, na bijna 95 jaar, mag de school nog steeds bestaan en mag er lesgegeven worden aan bijna 300 kinderen. Nog iedere dag gaat de Bijbel open en mogen de kinderen de
boodschap van zonde en genade horen. Wat een zegen hebben we hierin reeds bijna een eeuw lang
van de Heere ontvangen!
Bij de officiële opening legde Ds. Hofman in 1925 de vinger bij de verantwoording die op onze schouders rust: “De verantwoording met de eigen school is nu ook weer groter geworden”, zo sprak hij.
Als we zien op de actualiteiten en de maatschappelijke ontwikkelingen, is die verantwoording ten aanzien van onze eigen school onverminderd groot. Des te meer is dat het geval als we in ogenschouw
nemen dat dit pand (in dubbel opzicht) reeds zo lang aan onze zorgen is toebetrouwd!
Gelukkig is de betrokkenheid bij de school vanuit de ouders, grootouders en het personeel groot. Dat
stemt tot dankbaarheid. We hopen en bidden dat dit in de toekomst zo mag blijven, ook onder de jonge ouders.
Het is ons uitzien dat we enerzijds als ouders en personeel onze verantwoordelijkheid voor de school
zouden onderkennen en nemen. En anderzijds dat we dat zouden doen in afhankelijkheid van Hem
Wiens trouwe zorg er vanaf de oprichting van de school iedere dag is geweest. We kunnen daarbij niet
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zonder die Godsvreze waarvan de dichter zingt in psalm 25, het zesde vers:
Wie heeft lust den HEER te vrezen,
't Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
Leren, hoe hij wand'len moet.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal 't gezegend aard'rijk erven.
Die vreze, leiding en erfenis wensen we (groot)ouders, personeel, kinderen, CvT-leden, MR-leden en
onszelf als bestuur van harte toe!
Het bestuur van de Julianaschool

VERSLAG CvT

2. Jaarverslag 2019 Commissie van Toezicht (CvT) – Julianaschool
De CvT heeft in 2019 gemiddeld elke twee maanden vergaderd. Op 22 mei werd een deel van de bestuursvergadering bijgewoond. We werden bijgepraat over de bouwplannen, opbrengsten onderwijs
en personeel. Ook het functioneren van de CvT/MR is besproken en werden we geïnformeerd over de
voortgang van het onderzoek naar samenwerking met andere scholen (Commissie BROS). De CvT heeft
in 2019 ook tweemaal vergaderd met de medezeggenschapsraad (MR) en voldoet daarmee aan de
wettelijke eisen voor de frequentie van overleg tussen de medezeggenschapsraad en de toezichthouders. Op 16 december is de presentatie van het eindverslag BROS bijgewoond.
Tijdens de algemene ledenvergadering vond de jaarlijkse stemming plaats om de benoeming van de
voorgedragen toezichthouders te bekrachtigen. In 2019 was M.G.J. Verschuure aftredend en niet herkiesbaar. Als kandidaat werd voorgedragen A. van Burg. De stemming was voor de commissie in zijn
geheel. De leden van de schoolvereniging hebben zich unaniem uitgesproken voor (her)benoeming van
de CvT. Het schema van aftreden voor de leden van de CvT is als volgt:
2020 J. Weststrate
2021 A.M. Bliek
2022 A. van Burg.
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.
De CVT kon weer instemmen met de door het bestuur voorgestelde accountant voor de controle van
de jaarrekening.
De begroting 2019 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. 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 zijn doorgenomen en goedgekeurd.
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 toezichtkader 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 een zekere mate van soberheid en zakelijkheid, waarbij goed werkgeverschap bij personele aspecten ook in aanmerking genomen wordt. Bij alle
uitgaven die er binnen de organisatie worden gedaan, vindt er een controle plaats op de doelmatigheid.
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Vragen die aan de orde komen zijn:
−
Passen de uitgaven binnen het onderwijsdoel?
−
Is er een zakelijk belang?
−
Ligt er een gemotiveerde keuze die zich verhoudt tot de missie en de visie van de organisatie
aan de uitgaven ten grondslag?
−
Zijn de kosten proportioneel in relatie tot de verkregen middelen en de ondernomen activiteit.
De samenwerking binnen de commissie en met het bestuur is prima. We ontvangen de informatie die
nodig is om toezicht te kunnen houden. De CvT 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 2019 ontving elk CvT-lid een vrijwilligersvergoeding van € 84.
De volgende informatie omtrent de commissieleden dient vermeld te worden in het jaarverslag: J.
Weststrate (1960) is werkzaam bij drukkerij van Velzen te Krabbendijke, A. van Burg (1960) is eigenaar
van Burg Machinefabriek te Kruiningen en A.M. Bliek (1974) is werkzaam bij TMC Wonen te Goes. In
afwijking van governancecode is omwille van de privacy van de vrijwilligers-bestuursleden en toezichthouders, de vermelding van de (on)betaalde nevenfuncties achterwege gelaten.
Januari 2020
A.M. Bliek, voorzitter
J. Weststrate, secretaris
A. van Burg, adjunct
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3. Algemeen
Missie en visie van de Julianaschool
De visie van de school is uitgewerkt in de volgende zin:
Met de Bijbel als uitgangspunt zijn we gericht op de identiteitsontwikkeling en de talentontwikkeling
van iedere leerling door het geven van goed, passend onderwijs. Samen – team en leerlingen – leren en
ontdekken we en spannen we ons voor toekomstbestendig onderwijs wat we alleen maar kunnen waarmaken in nauwe samenwerking met ouders en anderen en in een veilige en stimulerende omgeving.
Met de Bijbel als uitgangspunt zijn we gericht op de identiteitsontwikkeling … Onze identiteit is het
bestaansrecht van onze school. Identiteit staat of valt met de man of de vrouw voor de klas. Het aannamebeleid is derhalve bijzonder belangrijk. Als team werken we aan de identiteit van de school d.m.v.
Bijbelstudies, weekopeningen en -sluitingen. In de klas wordt veel aandacht gegeven aan identiteit.
Leerlingen hebben een grote Bijbelkennis. De methodes zijn hier goed op afgestemd. Op vaste momenten wordt in de klas aandacht gegeven aan identiteit, de beleving en het uitdragen hiervan. Naar
buiten toe zijn we duidelijk en transparant over onze identiteit. We bespreken dit ook met ouders en
wijzen op het voorrecht van ‘eigen scholen’. We verwachten van ouders dat zij onze identiteit onderschrijven en actief bevorderen, onder andere door hun betrokkenheid en medewerking.
… en de talentontwikkeling van iedere leerling … In 2023 gaan we uit van de mogelijkheden van onze
leerlingen. Als leerkrachten, onderwijsassistentes, ouders en intern begeleiders helpen we onze leerlingen zoveel mogelijk om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarbij zorgen we voor een
uitdagende leeromgeving, leermethodes en activiteiten die gericht zijn op hoofd, hart en handen,
waarbij leerlingen zowel samen als zelfstandig kunnen ontwikkelen.
… door het geven van goed, passend onderwijs. De uniciteit van de leerling staat centraal in goed
georganiseerd, kortdurend maatwerk binnen de zorg, waarbij leerlingen leren van en met elkaar. De
doorgaande lijn binnen de school en met name de overgang van groep 2 naar groep 3 is meer geleidelijk. Vanaf groep 1 krijgen leerlingen eigen verantwoordelijkheid, denk aan het plannen van eigen werk.
Ook het nieuwe gebouw draagt bij aan genoemde doorgaande lijn. Contact met ouders wordt bevorderd door frequent contact tussen ouders van zorgleerlingen en de leerkracht. Dit kan per mail, telefoon, live tijdens een gesprek en via het (werkende) ouderportaal van Parnassys. Rapporten zijn in begrijpelijke taal opgesteld. Communicatie over de informatie naar zorgleerlingen wordt duidelijk gemaakt door middel van een stroomschema in de schoolgids.
Samen – team en leerlingen – leren en ontdekken we … Als team leren wij met en van elkaar door te
overleggen, te bespreken, collegiale consultaties te houden, nascholing te volgen en de opgedane kennis daarbij met elkaar te delen en een functie te geven binnen de school. Afspraken worden nageleefd
en er heerst een open teamcultuur. Samen leren en ontdekken in de klas is zichtbaar aan de klasindeling, waarin leerlingen de ruimte hebben om samen te werken aan een overlegtafel of werkplek. Het is
ook zichtbaar aan leerlingen die elkaar helpen. Ouders worden betrokken bij de school en werken mee
in het samen leren en ontdekken binnen en buiten de school.
… en spannen we ons in voor toekomstbestendig onderwijs … Leerlingen leren van en met elkaar,
waarbij ze verantwoordelijkheid leren nemen voor zichzelf en hun eigen werk. De leerkracht blijft een
leidende rol houden. Kinderen hebben gelegenheid te werken en verwerken met een device, o.a. met
behulp van een ICT-vaardige leerkracht. Een ICT-er heeft op de school voldoende tijd voor zijn taken.
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Mediawijsheid is belangrijk. Schrijven blijft wat ons betreft een vak. Leren gebeurt meer in concrete,
‘echte’ situaties (bijvoorbeeld een schooltuin), eventueel met hulp en inzet van ouders. Het talentuur
of de keuzemiddag kan hierin als organisatievorm een mogelijkheid zijn. We zorgen hierbij dat in ieder
geval de doelen uit de methodes worden behaald.
… wat we alleen maar kunnen waarmaken in nauwe samenwerking met ouders en anderen … De
ouders zijn op de hoogte van het begrip ‘klassenouder’ en de inhoud hiervan. Op school hanteren we
lage drempels voor ouders en externe deskundigen. We communiceren regelmatig met ouders d.m.v.
telefoon, mail, gepland moment, open middagen enz. Als ‘team’ zorgen we voor een open sfeer en
worden ‘gasten’ behulpzaam en gastvrij ontvangen. Ouders zijn op de hoogte en onderkennen het
belang van kleuteronderwijs d.m.v. infoavond, brief of mail (spelen = leren). Ouders worden meer betrokken bij het leerproces van hun kinderen (infoavond, brief, meegeven van gemaakt werk enz.). We
vinden dat alle ouders de informatieavond moeten bezoeken. Enerzijds zullen we hen daar nadrukkelijk op wijzen, anderzijds zullen we zoeken naar het inzetten van methoden waardoor de ouders ook
willen komen (bijvoorbeeld door ook kinderen een rol te geven en/of werk van kinderen te tonen). Op
deze avonden zullen verschillende onderwerpen aan bod komen als begeleiding van/oefenen met kinderen thuis, pesten en seksuele vorming.
… en in een veilige en stimulerende omgeving. We willen de goede sfeer behouden en verdiepen door
bekendheid en naleving van onze regels. We houden ons aan afspraken en spreken elkaar hierop aan.
We vragen dit ook van ouders die een actieve rol vervullen binnen de school en/of klas. Om vanuit
onze missie en visie les te kunnen geven, hebben we extra ruimtes en materialen nodig om de hulp
voor onze klas te organiseren. Het klassendoorbrekend werken met aandacht voor verschillende talenten, vraagt ook om een andere vormgeving en indeling van ons schoolgebouw. Kortom, een duurzaam,
nieuw schoolgebouw met een andere indeling is hard nodig.
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 2015

296

1 oktober 2016

285

1 oktober 2017

280

1 oktober 2018

270

1 oktober 2019

286

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.
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Datum

Aantal

1 oktober 2019

280

1 oktober 2020

281

1 oktober 2021

270

Denominatie naar kerkelijke gezindte
De leerlingen die per 1 oktober 2019 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

79.72%

Protestantse Kerk in Nederland

11.19%

Hersteld Hervormde Kerk

6.99%

Gereformeerde Gemeente in Nederland

0.35%

Oud Gereformeerde Gemeente

1.75%

Uitstroom van leerlingen
Eind cursusjaar 2018-2019 hebben 26 leerlingen de school verlaten en zijn naar het Voortgezet Onderwijs gegaan. In het cursusjaar 2018-2019 zijn er geen leerlingen verwezen naar het S(B)O. Hieronder
een overzicht van de uitstroom in percentages van de achterliggende jaren.
Stream

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

Gymnasium

0.0%

7.9%

3.1%

4.3%

2.7%

Stream 1

26.9%

23.7%

30.2%

25.5%

32.4%

Stream 2

30.7%

42.1%

36.3%

42.4%

32.4%

Stream 3

34.7%

26.3%

27.2%

25.5%

24.3%

Stream 4

7.7%

0.0%

3.2%

2.3%

8.2%

Pro

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

ARBO en preventie
In 2019 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.
Overige punten
Medezeggenschapsraad (MR)
In 2019 is er door de MR met een vaste regelmaat vergaderd. Over tal van onderwerpen heeft de MR
advies gegeven aan het Bestuur en het Managementteam. De MR bestond eind 2018 uit de volgende
personen:

11

11

ALGEMEEN

−
−
−
−
−
−

Meester Geuze (voorzitter)
B.F. Dieleman (secretaris)
L. Kraamer
W.J.D. van Bree
Juf de Pater
Juf Van den Ende

Commissie van Toezicht (CvT)
De CvT 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 CvT
opgenomen. De CvT bestond eind 2019 uit de volgende personen:
−
A.M. Bliek (voorzitter)
−
J. Weststrate (secretaris)
−
A. van Burg (adjunct)
Zie voor overige informatie ook het verslag van de CvT 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 MR, leden van de CvT,
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 2019 niet veranderd.
Overige ontwikkelingen
Er hebben zich in 2019 geen gebeurtenissen van personele, maatschappelijke of politieke betekenis
voorgedaan die van bijzondere invloed zijn op de onderwijsinstelling. In 2019 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.
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4. 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 het om dit direct te concretiseren; de focus
ligt immers op het vak zelf. In de zijlijn zijn er echter tal van onderwerpen waar aan de identiteit gestalte gegeven kan worden.
−

−

−

−

−
−

−
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Naast het feit dat identiteit de gehele dag impliciet aan de orde is, krijgt deze expliciet de aandacht aan het begin van de dag. ’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
woensdag wordt er kerkgeschiedenis behandeld in de groepen 7 en 8.
Het reformatorisch gedachtegoed zegt ook iets over het gedrag van leerlingen én leerkrachten.
Hiervoor zijn in het verleden voor leerlingen vijf schoolbrede regels opgesteld. Wekelijks wordt
schoolbreed een regel voor het voetlicht gehaald in de klas, die ook met ouders wordt gecommuniceerd.
In 2019 hadden we met de leerlingen en belangstellenden de jaarsluiting, de jaaropening en
een korte viering over Pasen. De korte bijeenkomst rondom Kerst is door het plotselinge overlijden van juf Willy Colijn niet doorgegaan.
Het zendingsgeld, dat de leerlingen wekelijks meegebracht hebben, is ten goede gekomen aan
enkele projecten van de ZGG en aan adoptieprojecten van Woord & Daad. Er is een grote actie
geweest voor het werk van Joop en Rianda van Weele die uitgezonden zijn voor de MAF.
De teambrede vergaderingen worden begonnen met een korte Bijbelstudie.
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.
In de tweede helft van 2019 is er een werkgroep Identiteit gestart. Deze werkgroep organiseert
onder andere acties voor goede doelen.

ONDERWIJS

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
−
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.
−
Met ingang van 2019-2020 maakt de school gebruik van een leesconsulente van de gemeente
Reimerswaal die het lezen van boeken promoot. Deze leesconsulenten ontplooit in nauw overleg met onze lees- en taalcoördinator activiteiten om het lezen te promoten.
Nascholing
−
In het cursusjaar 2019-2020 heeft het team enkele nascholingsbijeenkomsten gehad rondom
het thema ‘Hoofd, Hart en Handen’. Dit is het belangrijkste thema vanuit het schoolplan voor de
jaren 2019-2023. Deze nascholing wordt verzorgd vanuit Driestar educatief. Ook in de komende
jaren hopen we hier aandacht aan te besteden.
Plannen
−
In het cursusjaar 2018-2019 is het nieuwe schoolplan geschreven wat de periode 2019-2023
omvat. In dit schoolplan, wat tevens een verantwoordingsdocument is, staan de doelen en de
ambities beschreven voor deze periode.
−
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.
−
In 2019-2020 is een start gemaakt met een oriëntatie op een nieuwe Engelse methode. De bedoeling is om in de eerste helft van 2020 tot een keuze te komen.
Leeropbrengsten
We verstaan hieronder de resultaten die de leerlingen in hun leerproces laten zien. Hieronder geven
we de resultaten van het Leerlingvolgsysteem (gewone Citotoetsen) 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.
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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 vier 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 2019 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 uitleg over de school en een
rondleiding door het schoolgebouw hebben gekregen. Ook kregen zij voorlichting over het werken in de kleutergroepen .
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6. Personeel
Het onderwijs op onze school dat dagelijks aan circa 285 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, maar zeker ook verdrietige momenten.
Hierbij denken we aan het zeer plotselinge overlijden van juf Willy Colijn die op 13 december 2019
overleed. Bijna veertig jaar mocht zij op onze Julianaschool werkzaam zijn. Een grote en ingrijpende
slag is in die laatste schoolweek geslagen! Een roepstem voor de kinderen, voor het personeel, maar
ook voor vele ouders die bij haar in de klas hebben gezeten!
Strategisch personeelsbeleid
De onderwijskwaliteit staat of valt met de leerkracht voor de klas en de schoolleider aan het roer van
de school. Betrokken, bevlogen en bekwame werknemers vormen de basis voor goed onderwijs en
daarom wordt de school vanuit Colon en het VGS ondersteund en geadviseerd bij verschillende HRMthema’s. Begeleiding en advies werd gegeven op het gebied van: verzuim en re-integratie, functiebouwwerk, gesprekkencyclus, duurzame inzetbaarheid en professionalisering.
Bekwaam en bevoegd personeel is van groot strategisch belang en tegelijkertijd ook een forse uitdaging met participeerde in 2019 in de werkgroep ‘Meer leraren in het PO’. Er is gezocht naar mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van het beroep van leerkracht en schooldirecteur te vergroten. De Julianaschool heeft iemand in dienst genomen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Goed onderwijs vraagt ook blijvende professionalisering. Binnen een professionele cultuur passen de
kernbegrippen reflectie, autonomie en resultaatverantwoordelijkheid. Gestructureerde en gerichte
ontwikkeling werd dan ook door de directie gestimuleerd en verantwoord door de medewerker. De
formele gesprekken uit de gesprekkencyclus ondersteunden dit. In het dagelijks functioneren vond
leren en ontwikkelen plaats, maar professionalisering vraagt ook om gepland, begeleid en gestructureerd professionaliseren in de vorm van scholing. Op de school vond dit in teamverband plaats, maar
ook binnen Colon-verband werden scholingen georganiseerd waaronder leernetwerken. Ook hebben
medewerkers extern scholingen gevolgd. Vanuit Colon werd middels een gezamenlijk herregistratietraject de informele en formele professionalisering van de directeur verder gestimuleerd: leren van en
met elkaar onder professionele begeleiding.
In overleg met de klankbordgroep personeel – bestaande uit diverse directeuren van de aangesloten
Colon-scholen – is vanuit de beleidsmedewerker van Colon op verschillende deelthema’s personeelsbeleid ontwikkeld. Binnen het directeurenoverleg werd dit beleid en de wijze van implementatie nader
besproken. Het personeelsbeleid is waar nodig vastgesteld door het bevoegd gezag in overleg met de
MR. De directeur legde middels de managementrapportage en het gesprek hierover met het bestuur
verantwoording af van het geïmplementeerde en gevoerde beleid. De Quickscan uit Arbomeester en
het medewerkertevredenheidsonderzoek evalueerde het gevoerde personeelsbeleid. Onderdelen van
het personeelsbeleid werden ook op teamvergaderingen en in de formele gesprekkencyclus geëvalueerd.
Verzuim
Het verzuim is gelukkig al een aantal jaren laag. In 2019 waren er enkele collega’s gedurende langere
tijd verminderd inzetbaar.
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Vervanging
De school participeerde in de vervangerspool van Colon en heeft een aantal collega’s (gedeeltelijk)
benoemd als A-pooler. De A-poolers zijn breed inzetbare vervangers die middels een overeenkomst
verbonden zijn aan onze school.
Schoolleidersregister
De directie staat geregistreerd in het schoolleidersregister. De directie participeerde in een gezamenlijk herregistratietraject binnen Colon onder leiding van Turn around: leiderschap gevraagd!
Beheersing ontslaguitkering
Het personeelsbeleid van de school, zoals deels hierboven beschreven, is erop gericht werkeloosheidskosten te voorkomen. Indien ontslag – na maximale inspanning – toch onvermijdelijk is, wordt de
rechtmatigheid van een eventuele ontslaguitkering getoetst aan de transitievergoeding en de aan onderwijs gerelateerde wet- en regelgeving. In het verslagjaar over 2019 hebben er geen ontslagen
plaatsgevonden.
Aansturing van de school
De taakverdeling tussen meester Hoogerland en meester Meeuwsen is als volgt:
Meester Hoogerland: Personeel, Ouders, Onderwijs, Leerlingenzorg.
Meester Meeuwsen: Gebouw & Beheer, Organisatie & Financiën, Externe contacten.
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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 onder
andere de aansturing en de uitvoering van klussen rondom het gebouw en de tuin.
−
In 2019 is opnieuw door de gemeente een gebruikersvergunning verleend.
−
In 2019 is hard gewerkt aan de realisatie van het nieuwe schoolgebouw.
−
Binnen de gemeente is er een Realisatieteam opgericht, waar een vertegenwoordiging vanuit
school in participeert, alsmede medewerkers van de gemeente, de architecten en waar later
ook de aannemer en andere belanghebbenden zullen aanschuiven. Het doel van het Realisatieteam is om de plannen, ontwerpen etc. voor te bereiden.
−
Daarnaast is er een Stuurgroep opgericht met een vertegenwoordiging vanuit school, de wethouder en enkele medewerkers van de gemeente. De Stuurgroep geeft de kaders aan beoordeelt de plannen van het Realisatieteam.
−
Op moment van schrijven zijn de plannen in vergevorderd stadium. De intentie is om in 2021 te
kunnen starten met bouwen.
ICT
−

In de achterliggende jaren is er fors geïnvesteerd op het gebied van ICT. Alle groepen in zijn
voorzien van een digitaal schoolbord. Hiermee is voorzien in een grote behoefte, mede omdat
bij veel methodes gebruik wordt gemaakt van digibordsoftware.

COMMUNICATIE EN RELATIES
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8. Communicatie en relaties
Externe contacten
−
De Julianaschool heeft ook in 2019 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. Indien nodig schuiven ook andere specialisten aan.
−
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 2019 is door ouders geen
aanspraak gemaakt op dit contract.
−
Opnieuw kregen wij een ANBI-beschikking en een erkenning als leerbedrijf voor MBO-studenten
die de opleiding onderwijsassistent of helpende/welzijn volgen.
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 2018-2019 en 2019-2020
−
Via de wekelijkse mededelingen die iedere maandag verspreid worden
−
Via de website
−
Via het jaarverslag over het jaar 2018

FINANCIËN

9. Financieel
De financiële positie per 31 december 2019 laat een gezond beeld zien. De geformuleerde minimum
streefwaarden worden ruimschoots gehaald. Bij de beoordeling van de toename van het eigen vermogen dient echter rekening gehouden te worden met de aanvullende middelen die eind 2019 zijn
ontvangen voor aanvullende salarisverplichtingen in 2020. Onder analyse resultaat, is dit nader toegelicht. In de continuïteitsparagraaf is het effect van de meerjarenbegroting en de geplande aanvullende
investeringen 2022 inzichtelijk gemaakt.
Onderstaand in verkorte vorm de balans per 31 december 2019 en 31 december 2018.

31 december 2019

31 december 2018

ACTIVA
Vaste activa:
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

140.759
-

167.828
8.656
140.759

Vlottende activa:
Vorderingen
Liquide middelen

81.370
1.008.647

Totaal

176.484
80.859
897.328

1.090.017

978.187

1.230.776

1.154.671

PASSIVA
Eigen vermogen
Verenigingsvermogen
Bestemmingsreserve personeel
Algemene reserve

141.018
54.074
718.388

138.822
742.227
913.480

Voorzieningen
Groot onderhoud gebouwen
Personele voorzieningen

164.121
13.993

Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal

881.049
129.121
10.905

178.114
139.182

140.026
133.596

1.230.776

1.154.671

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

Eigen vermogen/balans totaal
Vlottende activa/ kortlopende s chulden

2019
0,74
7,83

2018
0,76
7,32

De balanscijfers laten 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.
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Het percentage weerstandsvermogen is in 2019 licht gestegen door het positieve exploitatiesaldo dat
ontstaan is door de aanvullende bekostiging in de laatste maanden van 2019 voor de financiering van
de nieuwe cao.
Tevens liggen de investeringen lager dan de afschrijvingen zodat een beperkter deel van het eigen vermogen nodig is voor de financieringsbehoefte. 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 (excl. de bestemmingsreserve) komt uit op
17 % van de Rijksbijdrage en bedraagt circa € 250.000 aan besteedbare reserves. Naar verwachting
zullen in 2022 diverse extra investeringen nodig zijn voor de inrichting van de nieuwe school waardoor
de omvang van het weerstandsvermogen ook aanzienlijk zal dalen.
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.
De organisatie is een zogenaamde éénpitter zodat er geen verantwoording afgelegd behoeft te worden over de allocatie van middelen. De school heeft geen schoolgewicht, en ontvangt daarom ook
geen onderwijsachterstandsmiddelen waarvan verantwoording afgelegd behoeft te worden.
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 2019 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 2019 sloot af met een verwacht tekort van € 50.131, maar de realisatie is
uitgekomen op een overschot van € 32.431. Deze afwijking van € 82.000 is voor € 63.000 veroorzaakt
door aanvullende bekostiging die bestemd is voor de verhoging van de salarissen waarvoor een gesloten cao echter pas in 2020 definitief van kracht geworden is.
Op grond van de geldende verantwoordingsvoorschriften in de sector dienen deze baten ten gunste
van 2019 opgenomen te worden terwijl de aanvullende eenmalige betalingen in 2020 (in principe over
2019) ten laste van 2020 dienen te komen. Hierdoor kan het periode-matchingprincipe niet toegepast
worden. Het gecorrigeerde exploitatiesaldo zou voor 2019 op een tekort van circa € 31.000 zijn uitgekomen.
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De afwijking ten opzichte van de begroting is als volgt:

realisatie 2019
Baten:
Rijksbijdrage
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

1.519.428
387
38.428

Totaal baten
Lasten:
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overig instellingslasten
Leermiddelen

begroting 2019

Afwijking

1.444.907
19.385
1.558.243

1.286.496
45.989
63.223
65.515
66.194

74.521
387
19.043
1.464.292

93.951

1.514.823

17.913
2.6016.9771.565
2.694
12.594

1.268.583
48.590
70.200
63.950
63.500
1.527.417

Financiële baten

1.605

Exploitatiesaldo

32.431

400
50.131-

realisatie 2018
1.450.465
1.448
20.082
1.471.995
1.245.578
46.209
61.059
62.423
63.547
1.478.816

1.205

1.735

82.562

5.086-

Baten
De hogere Rijksbijdragen van € 74.000 zijn voornamelijk het gevolg van een eind 2019 plaatsgevonden
indexering van de personele budgetten met terugwerkende kracht tot 1-8-2018 en een aanvullende
uitkering in december 2019 van € 26.800. Tevens zijn vanaf 1-8-2019 de aanvullende inkomsten (2e
tranche) ontvangen voor de vermindering van de werkdruk.
Onder de overige baten is een premie teruggaaf van de St. BWGS opgenomen over de jaren 2017 en
2018 van totaal € 18.361 die niet was begroot. De inkomsten van de vereniging van € 5.872 zijn opgenomen onder de overige baten.
Lasten
De kosten zijn met beperkte afwijkingen per saldo in overeenstemming met de begroting. De toename
ten opzichte van vorig jaar betreft hogere inzet van personeel wegens de besteding van de werkdrukgelden en een stijging van de pensioenpremie met 2% die voor een groot deel ten laste van de werkgever komt. De personele inzet, excl. vervangingen, is over 2019 gemiddeld 18,6 fte (begroot 18,3 fte)
tegenover 18,2 fte in 2018.
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.
Investerings- en financieringsbeleid
De totale investeringen 2019 bedragen € 18.920 en zijn volledig gefinancierd met eigen middelen. In
2019 is voornamelijk geïnvesteerd in ICT. Het financieringsbeleid is daarop gericht dat er geen gebruik
gemaakt behoeft te worden van externe kredietverstrekkers. Er hebben geen uitgaven voor groot onderhoud plaatsvonden. Aan de voorziening is € 35.000 toegevoegd. Als er een daadwerkelijke aanbesteding heeft plaatsgevonden voor de nieuwbouw van de school kan naar verwachting het merendeel
van voorziening groot onderhoud vrijvallen en het eigen vermogen versterken waardoor de investeringsruimte vergroot wordt.
Bestemming resultaat
Het totale exploitatieresultaat van 2019 komt uit op een overschot van € 32.431. Gesplitst in een
school- en verenigingsexploitatie is de verwerking van het resultaat als volgt:
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Schoolexploitatiesaldo:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve personeel

- 23.839
54.074

(t.b.v. nabetaling salaris 2020)

Verenigingsvermogen
Totaal

2.196
32.431

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. Een onderzoek met
vijf scholen in de gemeente voor nauwere samenwerking is
stopgezet.

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.

De school stelt jaarlijks de prognose op gebaseerd op de
gezinssamenstelling van de directe achterban. De prognoses
zijn zeer betrouwbaar. Er kan derhalve middels de meerjarenplannen tijdig en adequaat op worden geanticipeerd.

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 op huidige locatie en
tijdelijke huisvesting tijdens het bouwproces. Momenteel
staat de nieuwbouw gepland voor 2022. Het projectteam zal
met de gemeente een tijdpad vaststellen.

De gevolgen van de Coronacrisis voor onze organisatie zijn in dit stadium moeilijk in te schatten. Op
last van de overheid zijn de scholen gesloten. De leerlingen ontvangen zoveel mogelijk onderwijs op
afstand. De duur en de impact op de onderwijsresultaten en de organisatie is nog onzeker. Voor zover
nu in te schatten lijken de financiële gevolgen voor de organisatie vooralsnog beperkt.
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Begroting 2020-2022
Op basis van de bekende gegevens is er voor de jaren 2020-2022 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 periode van leerlingendaling,
stabiliseren tussen de 270-280 leerlingen. Het aantal groepen is vooralsnog niet verminderend. Op
basis van de te verwachten inkomsten is het naar verwachting niet noodzakelijk om de formatie op
korte termijn bij te sturen. De begroting 2020 sluit met een beheersbaar tekort af. Het lange termijn
perspectief wijst op oplopende tekorten in de exploitatie. Dat wordt echter voornamelijk veroorzaakt
omdat er bij de berekening van de loonkosten uitgegaan wordt van de huidige samenstelling van het
team en de rechten op periodieke verhogingen wegens toename van het aantal functiejaren. Deze
kostenstijging (afgezien van algemene cao aanpassingen) bedraagt circa € 20.000 per jaar. Als gevolg
van natuurlijk verloop waarbij jongere (en goedkopere) personeelsleden instromen kan deze kostenstijging lager uitvallen.
Indien de toegezegde werkdrukmiddelen conform het convenant (d.d. 1-11-2019) daadwerkelijk op
korte termijn beschikbaar komen overeenkomstig de eerder gehanteerde verdeelsleutel gaat dit voor
de school over circa € 18.000 op jaarbasis. In de begroting is inzichtelijk gemaakt wat het effect is van
de handhaving van 12 groepen. Daartegenover is de toekenning van de prestatiebox voor de langere
termijn onduidelijk.
Bij het vormgeven van het formatieplan 2020/2021 zal doorgerekend worden wat de effecten zijn van
het formatieplan en de dan bekende instroom van leerlingen op de voor 2021 te verwachten inkomsten – en uitgaven. Op basis daarvan zal door het bestuur beoordeeld worden of bijsturing nodig is.
Voor 2020 is een investeringsplan vastgesteld van € 42.600. In het meerjaren investeringsplan is voor
2022 € 270.000 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.
De vastgestelde begroting 2020 sluit af met een tekort van € 29.000 waarboven de eerder genoemde
incidentele salarisbetaling in februari 2020 komt van € 54.000. Deze kostenpost was bij het opstellen
van de begroting niet voor 2020 maar voor 2019 verwacht aangezien in 2019 de financiering hiervoor
is ontvangen. Van het op basis van deze begroting geraamde tekort 2020 van totaal € 83.000 zal
€ 54.000 ten laste van de daarvoor gevormde personele bestemmingsreserve komen. In de meerjaren
begroting is nog uitgegaan van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud.
Als er over de nieuwbouw definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden kan de voorziening voor
groot onderhoud mogelijk deels ten gunste van het eigen vermogen vrijvallen.

26

26

FINANCIËN

Begroting 2020-2022
realisatie 2019
Baten:
Rijksbijdrage
Overige overheidsbijdragen
Overige baten (school)
Overige baten (vereniging)
Totaal baten
Lasten:
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overig instellingslasten
Leermiddelen

begroting 2020

1.519.400
400
32.500
5.900

1.549.200
18.000
3.000
1.558.200

1.286.500
46.000
63.200
65.500
66.200

begroting 2022

1.545.200

1.554.000
18.000
3.000

18.000
3.000
1.570.200

1.363.300
38.700
70.200
63.900
63.500
1.527.400

Financiële baten en lasten

begroting 2021

1.566.200
1.382.500
35.000
70.200
63.900
63.500

1.599.600

1.575.000
1.402.100
46.800
70.200
63.900
63.500

1.615.100

1.646.500

1.600

-

-

-

32.400

29.400-

48.900-

71.500-

Kengetallen leerlingen en personeel
Leerlingen prognose

286

280

281

270

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

2,0
12,8
3,8
18,6

2,0
13,6
4,1
19,7

2,0
13,6
4,0
19,6

2,0
13,6
4,0
19,6

Exploitatiesaldo

Vermogensontwikkeling:

27

27

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

ACTIVA:
materiele vaste activa
vorderingen
liquide middelen
Totaal

140.800
81.400
1.008.600
1.230.800

147.200
92.900
935.700
1.175.800

132.600
92.200
941.100
1.165.900

362.800
93.400
677.200
1.133.400

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

141.000
772.500
178.100
139.200
1.230.800

143.000
687.100
211.700
134.000
1.175.800

145.000
636.200
250.700
134.000
1.165.900

147.000
562.700
289.700
134.000
1.133.400

TOEKOMSTPERSPECTIEF
28

28

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 zijn omgezet in jaarplannen, die – onder andere – door
de werkgroepen worden gerealiseerd.
−
Concreet houdt dit in dat er veel aandacht besteed zal worden aan scholingen rondom ‘Hoofd,
Hart en Handen’.
ICT
−
−

Er worden opnieuw een aantal laptops aangeschaft.
Er vindt ook scholing plaats voor het werken in de cloud / office365.

Personeel
−
Ieder personeelslid zal in 2019-2020 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 2020 verder uitgewerkt.
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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 € 54.028. 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
−
Proffesionalisering 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. Het ontvangen bedrag is € 158,27 per leerling in het schooljaar 2018/2019. Per 1-8-2019 is dit bedrag verhoogd naar € 225 per leerling. Dit betekent dat er voor de school gedurende het kalenderjaar 2019
een budget van € 51.000 beschikbaar is.
Er heeft overleg met het hele team plaatsgevonden hoe de middelen het best besteed konden worden. De MR heeft het teambreed gedragen 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 meerjaren begroting was geraamd.
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 geëffectueerd in het formatieplan.
Onderstaand een globaal overzicht van de inkomsten en de uitgaven in 2019;

Ontvangen subsidie

€ 51.000

Loonkosten OP 0,40 fte

€ 18.000

Loonkosten OOP 1,00 fte

€ 40.000

Overige kosten

-

