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Leeswijzer 

 

Voor u ligt het jaarverslag van 2014 van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland. 

Het jaarverslag is in het kader van de formele verantwoording van uitgaven en activitei-

ten in het onderwijs een belangrijk document. Het maakt deel uit van een jaarlijks be-

leidscyclus van het onderwijs. 

1. Voor aanvang van elk kalenderjaar wordt de begroting vastgesteld. Daarbij wordt 

gestuurd op de inhoudelijke prioriteiten zoals deze uit het bestuurlijke jaarplan van het 

voorafgaande jaar naar voren zijn gekomen.  

2. Voor 1 april wordt het personeelsbeleid vastgesteld en instemming gevraagd van de 

personeelsgeleding van de GMR. De vastgestelde begroting wordt daarbij als uitgangs-

punt genomen om personeelsruimte per school en voor staf te bepalen. 

3. Voor 1 juli worden het door de accountant gecontroleerde bestuurlijk jaarverslag en 

de jaarrekening ingediend en gepubliceerd. Deze verslagen zijn cijfermatig gedetailleerd 

en inhoudelijk op hoofdlijnen.  

4. Voorafgaand aan het schooljaar wordt het bestuurlijk jaarplan vastgesteld. Daarmee 

worden de inhoudelijke prioriteiten gesteld voor het komende bestuursjaar. Begroting, 

formatiebeleid en jaarrekening zijn bouwstenen van het bestuursplan. Ook wordt de 

inhoudelijke evaluatie opgesteld ten aanzien van de bereikte doelen van het voorgaande 

schooljaar. 

Het jaarverslag begint met een bestuurlijk voorwoord waarin de inhoudelijke ontwikke-

lingen van onze scholen en de samenwerking in het afgelopen jaar wordt beschreven. 

Hierna volgt de missie en visie van onze scholen. Integraal wordt verantwoording afge-

legd over de governancestructuur en organisatie, over de bestuurlijke doelen en ontwik-

kelingen en over het handelen van de Raad van Toezicht. 

 

 

Per school wordt kort verslag gedaan van de uitvoering van het schoolbeleid en de 

voortgang van de plannen van 2015. Tevens worden de financiële plannen voor 2015 

gegeven. Op gezamenlijk niveau volgt het verslag van het gevoerde personeelsbeleid. 

In het laatste hoofdstuk wordt de financiële verantwoording afgelegd. Dit bevat een 

analyse van de financiële situatie, het treasuryverslag, risicomanagement en bestuur-

dersvergoeding. Tevens wordt per school de besteding van de ouderbijdragen verant-

woord.  

Ook is in het jaarverslag een  de continuïteitsparagraaf opgenomen. Hierin wordt de 

financiële prognose voor de komende jaren gegeven.  

Als bijlagen bij dit jaarverslag zijn opgenomen de drie jaarrekeningen van de rechtsper-

sonen en een gezamenlijke geconsolideerde jaarrekening die is voorzien van een ac-

countantsverklaring.  

Dit verslag is geschreven voor partijen die op een of andere manier een toezichthou-

dende rol hebben ten aanzien van de Samenwerkende Vrijescholen, zoals het Ministerie 

van OC&W, de onderwijsinspectie, de Raad van Toezicht en de medezeggenschap. Ook 

heeft het een verantwoordingsfunctie aan ouders en andere belanghebbenden rond 

onze scholen, zoals gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs etc.  

Daarom vinden we het vanzelfsprekend dat we het jaarverslag publiceren op de website.  
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1. Voorwoord  

Aan het einde van het schooljaar 2013/2014 zijn 122 zesdeklassers uitgezwaaid. Dat 

uitzwaaien doen ze met twee belangrijke afscheidsmomenten, namelijk een werkweek 

en een eindmusical of -toneelstuk. Niet zelden gaat dit afscheid gepaard met tranen bij 

de kinderen en ook voor de leerkrachten die de klas vaak meerdere jaren heeft ‘gehad’ 

is het een groot afscheid. De kinderen die afscheid nemen van de zesde klas zetten de 

stap in de volgende fase van hun onderwijsloopbaan waarvoor ze bij onze scholen de 

basis hebben gelegd. Wij zijn er trots op dat we deze 122 kinderen in het afgelopen jaar 

hebben mogen overdragen naar hun voortgezette opleiding.  

Voor de Samenwerkende Vrijescholen is 2014 ook zoiets als een zesde klas. We ronden 

een periode af van vier jaar uitvoeren van beleidsdoelstellingen van 2011 tot 2015 en we 

ronden de periode af van groeiende samenwerking van drie stichtingen. Per 1 januari 

2015 is de fusie tot de Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland rond. Net 

zoals je je in de zesde oriënteert op de volgende stap, zo zijn wij ons in 2014 aan het 

voorbereiden op het strategisch beleid voor de periode2015-2019. Die voorbereidingen 

begonnen met de gezamenlijke start van het schooljaar in september 2014. Toen 

bespraken we met alle medewerkers hoe de wereld eruit zal zien als de leerlingen die nu 

bij ons op school zitten de volle verantwoordelijk hebben over hun leven. Pak ’m beet in 

2032. En we hebben samen geformuleerd wat wij denken dat jonge mensen in die tijd 

nodig zullen hebben. En waaraan wij in ons onderwijs dus moeten werken. 

In 2014 hebben we hebben een bijzondere mijlpaal bereikt. Er staat een goede basis. 

Veel doelen die we hebben gesteld voor de afgelopen vier jaar en het afgelopen jaar zijn 

gehaald. Het ziekteverzuim is historisch laag! In 2014 is het percentage slechts 3,75%. 

Over de laatste drie jaar groeit het aantal leerlingen met zo’n 16%. De financiën en 

geldstromen zijn transparant en op orde. Het contact met ouders en de externe 

zichtbaarheid zijn verbeterd. Er is een goede basis en een professionele organisatie. 

Tegelijk hebben we hogere ambities ten aanzien van onderwijskwaliteit, 

personeelsbeleid en kwaliteitsmanagement dan we waarmaken. 

Vanaf dit schooljaar hebben onze scholen de opdracht passend onderwijs uit te voeren. 

Elke school heeft zijn ondersteuning aan leerlingen in kaart gebracht en zo afgestemd 

met de regio dat een dekkend geheel aan ondersteuning voor alle leerlingen is 

gerealiseerd. 

De toets scores van de scholen stijgen maar de eindscores voor taal en rekenen zijn voor 

vier scholen nog te laag. Er is de afgelopen jaren per school een gerichte strategie 

ingezet waarbij ook gebruik is gemaakt van taal- en rekenmethodieken. Scholing is 

ingezet op meer differentiatie. Het koppelen van onderwijsdoelen aan het 

leerlingvolgsysteem werpt zijn vruchten af. De vier scholen die een lage eindscore 

hebben, zijn scholen met een relatief hoge zij-instroom. Bij deze groep leerlingen 

zouden de resultaten beter moeten zijn om gemiddeld genomen boven de 

inspectienorm uit te komen.  

Ook daarom wordt er extra geïnvesteerd in internbegeleiding en de 

kwaliteitsmedewerker om de resultaten te verhogen. De scholen werken komend jaar 

verder aan differentiatie en methodiek-gebruik. Alle scholen stappen over naar een 

gezamenlijk leerlingvolgsysteem zodat we onderling gebruik maken van kennis over 

leerling-, groepsanalyse- en schoolanalyse. En zodoende kan er op bestuurlijk niveau ook 

eerder worden gesignaleerd, geïntervenieerd en passende ondersteuning worden 

geboden.  

Ook ten aanzien van het personeelsbeleid is er in 2014 veel in werking gezet dat een 

vervolg zal krijgen. De tevredenheid van medewerkers is zoals blijkt uit de peiling van 

maart 2015 ruim voldoende, maar de werkdruk wordt nog steeds als hoog ervaren. Op 

tal van punten is er in het personeelsbeleid verbetering geweest in de afgelopen jaren. 

Die verbeteringen zullen worden meegenomen in de uitwerking van de nieuwe cao die 

vanaf 1 augustus in werking is getreden. Het raamwerk van functiewaardering en 

functiedifferentiatie wordt opnieuw gedefinieerd en er zal een eensluidende afspraak 

worden gemaakt over het taakbeleid en scholingsbeleid van onze scholen.  

De SVZH heeft 2014 met vertrouwen afgesloten. Met goede zin is gestart met het 

realiseren van onze ambities voor 2015 en verder. 

Jeroen Gommers, Bestuurder  
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2. Kernwaarden, missie en ambitie 

De leerkrachten op een vrijeschool en de medewerkers die hen ondersteunen, willen 

dat iedere leerling zijn eigen talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Onderwijs gaat 

over het opdoen van basisvaardigheden, het ontwikkelen van je talenten en om het 

ontginnen van de mens die je bent. Dat onderwijs vraagt dus om het aanmoedigen van 

de ontwikkeling van vrije geesten, zowel in cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en 

creativiteit. Hiernaar verwijst de term ‘vrij’ in ons vrijeschoolonderwijs. 

Kernwaarden 

Ontwikkeling  Mensen en organisaties ontwikkelen zich in fasen. Het onderwijs aan 

de jonge mens vormt hem. Daarom is de lesstof ook ontwikkelingsstof en wordt deze 

zorgvuldig op de leeftijdsfase afgestemd. 

 

Authenticiteit Onze scholen bereiden jongeren voor op het leiden van een 

authentiek leven. Ze bevorderen hiertoe de ontwikkeling van het zelfsturend vermogen 

en de karaktervastheid van de leerlingen. 

 

Respect  Onze scholen respecteren levensbeschouwing en godsdienst van een 

ieder. Leerlingen van vrijescholen ontdekken dat mensen hun waarden op verschillende 

manieren uiten en leren dit te respecteren. 

 

Vriendschap Onze scholen respecteren het ontstaan van onderlinge banden. 

Leerlingen leren hoe ze een vruchtbaar gesprek kunnen voeren en hoe ze 

vriendschappen kunnen aangaan en onderhouden. 

 

Zorgzaamheid Onze scholen zorgen ervoor dat hun leerlingen zich met de wereld 

verbinden. Ze voeden hun leerlingen op tot volwassenen die bereid zijn 

verantwoordelijkheid te dragen. 

 

Transparantie Wij zijn open en transparant over de kwaliteit en inrichting van ons 

onderwijs. Door duidelijkheid te scheppen weten leerlingen, leraren, ouders en andere 

betrokkenen waar wij voor staan en wat ze kunnen verwachten van ons. 

 

 

Missie: 

Onze scholen verzorgen hoogwaardig onderwijs gebaseerd op de antroposofie. Er wordt 

naar antwoorden gezocht op de ontwikkelingsvragen van elk individueel kind én de klas 

als groep. Kleuters en schoolkinderen hebben ieder hun eigen wereld waarin wij 

letterlijk en figuurlijk speelruimte bieden om kennis, vaardigheden en een open en 

nieuwsgierige houding te ontwikkelen. Een breed onderwijsprogramma gaat uit van 

evenwicht tussen cognitieve, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden. Zo kan 

ieder kind vol vertrouwen met de verworven kennis en de ontwikkelde vaardigheden 

naar het vervolgonderwijs doorstromen. 

Ambities 

Wij streven naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs mét meerwaarde. Náást het 

behalen van de kwalitatieve reguliere einddoelen gesteld vanuit de overheid, geven wij 

de leerlingen extra waarden mee die van belang zijn om je blijvend te willen en kunnen 

ontwikkelen. 

Ons vrijeschoolonderwijs is actueel onderwijs. Het blijft in ontwikkeling en aangesloten 

op de huidige en toekomstige maatschappij, met respect voor en gevoed door de 

bestaande (antroposofische) waarden. 

We werken samen aan het verhogen van de professionaliteit en werkplezier van 

leerkrachten en aan de talentontwikkeling van alle medewerkers. 

We streven er naar om aan de toenemende vraag naar vrijeschoolonderwijs te kunnen 

voldoen en zorgen voor goede beeldvorming over het onderwijs. 
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3. Structuur en organisatie 

De drie rechtspersonen die de Samenwerkende Vrijescholen Zuid –Holland vormen, 

zijn allen ontstaan vanuit ouderinitiatieven van zo’n 60 jaar tot 30 jaar geleden. 

Ouders spelen nog steeds een essentiële dragende rol. De organisatie is 

geprofessionaliseerd. 

 

Bestuurder en Raad van Toezicht 

Het bevoegd gezag van de Samenwerkende Vrijescholen wordt gevormd door een 

eenhoofdig College van Bestuur. Het intern toezicht ligt bij een Raad van Toezicht. Een 

en ander is vastgelegd in een identiek statuut en bestuursreglement van de drie 

deelnemende stichtingen. 

Schoolleider 

De schoolleider geeft leiding aan en is intern eindverantwoordelijk voor het dagelijks 

functioneren van de school. In samenwerking met het pedagogische team, de MR, 

klassenouders, het managementteam en het bestuur wordt het schoolbeleid vorm 

gegeven. De schoolleider geeft uitvoering aan  het gemaakte beleid. Belangrijke 

onderdelen uit het beleid zijn pedagogie en zorg, didactiek en onderwijskwaliteit, 

personeelszaken, calamiteiten, transparantie, communicatie met ouders, marktpositie 

van de school en financieel beleid. De managementstatuten van de afzonderlijke 

rechtspersonen zijn identiek en worden gebruikt voor de verdeling van 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen Bestuurder en schoolleiding 

De schoolleider is onderdeel van het managementteam. Dit team bestaat uit de 

schoolleiders van de zeven scholen, de bestuurder en de management-ondersteuner. 

Het managementteam komt eens in de vier weken samen om gezamenlijk beleid vorm 

te geven en uit te voeren, maar ook om elkaar advies te geven of oplossingen te bieden 

voor ontstane vraagstukken in de eigen school.  

Vier maal per jaar wordt er door de schoolleiders via de kwartaalrapportage 

verantwoording afgelegd aan het bestuur over het gevoerde beleid. 

Leraren 

De taken van de leerkrachten zijn vastgelegd in het taakbeleid van de scholen. De com-

petentie-profielen van leraren zijn vastgelegd in het functieboek en gebaseerd op de 

competentie profielen van de SBL (vernoemd naar de voormalige Stichting Beroeps-

groep Leraren) met een aanvullende vrijeschoolcompetentie. Er is een gesprekscyclus 

vastgesteld in het personeelsbeleid waarin jaarlijks het functioneren van leraren en 

schoolleiders wordt besproken en vastgelegd. 

De leraren vormen ook als team de kern van de schoolorganisatie. De 

beleidsontwikkeling van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland en de 

implementatie ervan gebeurt altijd in overleg met de leraren. Over schooljaarplannen, 

formatieplanning, de begroting wordt overleg gevoerd door de schoolleider met de 

leraren. In het bijzonder hebben de leerkrachten een rol bij het pedagogisch beleid van 

de scholen. Overleg tussen schoolleiding en leraren vindt plaats in wekelijkse zakelijke of 

pedagogische vergaderingen. 

Ouders 

De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland bestaan omdat ouders hun kinderen aan 

onze goede zorgen toevertrouwen. Dat doen ouders omdat zij erop vertrouwen dat 

onze scholen het beste in hun kinderen naar boven halen. Het is de taak van de scholen 

dat vertrouwen waar te maken. Dat betekent onder meer dat de scholen open 

communiceren naar ouders over zowel de ontwikkeling van de school als de 

ontwikkelingen van de klas waarin hun kinderen zitten. Ouders op hun beurt zijn actief 

betrokken bij de scholen. Zij maken het mogelijk dat de jaarfeesten worden gehouden, 

organiseren of helpen bij verschillende projecten die van belang zijn voor de scholen en 

schenken een ouderbijdrage aan de scholen voor een hoogwaardige invulling van het 

vrijeschoolonderwijs.  
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Klassenouders 

Alle scholen maken gebruik van klassenouders. Elke klas heeft een of enkele 

klassenouders. Deze ondersteunen de leerkracht met allerlei praktische zaken door zelf 

aan de slag te gaan of hulp van andere ouders te vragen en te coördineren. 

Klassenouders spelen ook een belangrijke rol in de communicatie tussen ouders en 

school/leerkracht. Ze kunnen ook signalen afgeven over eventuele knelpunten en 

gevraagd worden mee te denken over de ontwikkeling van de klas/school. Zo’n drie tot 

vijf keer per jaar vindt er een gezamenlijk overleg van de klassenouders met de 

schoolleider plaats.  

Medezeggenschap 

Aan elke school is een Medezeggenschapsraad verbonden. De St. VSRR kent ook een 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.  

In 2013 is er structuur gekomen in de gezamenlijk overleggen van de GMR en de MR’en 

van Widar en Wonnebald. Formeel is er geen sprake van een GMR maar beleidszaken 

worden wel gezamenlijk besproken. Er is een standaard agenda opgesteld waarin alle 

belangrijke momenten mbt instemming of advies zijn opgenomen voor de afzonderlijke 

medezeggenschapsraden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

(interne) communicatie 

Voor de interne communicatie is een intranet ontwikkeld waarop in ieder geval voor de 

officiële overlegorganen zoals de Raad van Toezicht en het Managementteam, het IB-

overleg en de GMR, de vergaderstukken en besluitvorming en verslagen zijn opgeslagen. 

De scholen zelf zorgen voor verslaglegging van overleg op het niveau van de school, 

zoals onder meer de pedagogische werkgroepen. Alle scholen verzorgen door middel 

van de digitale nieuwsbrief periodieke communicatie met de ouders. Jaarlijks worden de 

schoolgidsen digitaal of in print aan de ouders aangeboden. De samenwerking met de 

externe partners van de scholen worden in principe door schoolleiders onderhouden.  

 

Vertrouwenspersoon 

Aan elke school is een vertrouwenspersoon verbonden. Deze is onafhankelijk van de 

school en als vrijwilliger werkzaam op basis van een samenwerkingsovereenkomst. 

Klachtenprocedure 

Alle scholen hebben een klachtenprocedure, deze is vermeld in de schoolgidsen, en op 

de websites geplaatst. In 2014 is de procedure aangepast en samen met de meldcode 

huislijk geweld ingevoerd. Alle scholen zijn aangesloten bij de externe 

klachtencommissie van de VBS. 

Peuteropvang en naschoolse opvang 

Aan elke school is een kinderopvang, buitenschoolse kinderopvang en/of 

peuterspeelzaal verbonden. Er vindt met regelmaat overleg plaats tussen schoolleiding 

en opvang en zo nodig met het bestuur. Er is geen formele bestuurlijke relatie met de 

opvangorganisaties. 

Samenwerkingsverbanden 

Het bestuur is verbonden aan de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs middels 

bestuurlijke afspraken in opgestelde projectplannen. Het bestuur wordt in de 

stuurgroepen veelal vertegenwoordigd door de betreffende schoolleider. 

Lidmaatschappen 

Het bestuur is lid van de Vereniging van Vrijescholen (VVS), De Verenigde Bijzondere 

Scholen (VBS) en de PO-Raad. 
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Organogram  
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3.2 Bestuurlijke ontwikkelingen 

 

In 2014 is met succes werk gemaakt van de fusie van de drie stichtingen die de 

Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland vormen. Over de fusie heeft intensief overleg 

plaatsgevonden met de lerarenteams van de st. Widar en de st. Wonnebald. Ten 

behoeve van de besluitvorming is een fusie-effectrapportage opgesteld. In drie rondes 

heeft de medezeggenschap inspraak gehad en ingestemd met het voornemen tot fusie. 

De fusie is vanaf 1 januari 2015 geeffectueerd met de oprichting van de Stichting 

Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland. De voormalige stichtingen zijn opgeheven. 

De bestuurder heeft zich ook in 2014 ingezet om bestuurlijke samenwerking met andere 

vrijeschoolbesturen voor primair onderwijs te versterken. Vier maal per jaar vindt er een 

nationaal bestuurlijk overleg plaats. Ook wordt het contact met de St. Vrijescholen ZWN 

onderhouden voor regionale krachtenbundeling. 

De bestuurder heeft in de periode van februari tot oktober de functie bekleed van 

interim bestuurder van de St. Vrijescholen Ithaka in Noord-Holland. Dit met goedkeuring 

van de Raad van Toezicht. Deze interim periode heeft als nevenopbrengst dat de SVZH 

en Ithaka nog intensiever met elkaar zijn gaan samenwerken. Er wordt maximaal 

gebruikgemaakt van uitwisseling van kennis tussen de organisaties. 

 

De Bestuurder 

Jeroen Gommers 

 

Nevenfuncties bestuurder: 

- Interim bestuurder St. Ithaka Vrijescholen Noord-Holland van 1-2-14 tot 1-10-14 

- Bestuurslid Vereniging van Vrijescholen 

- Lid verschillende commissies/werkgroepen van de PO-Raad (onbezoldigd) 

 

Intern toezicht: De Raad van Toezicht 

Stephan Valk (voorzitter), CEO Parnassia Bavo Groep  

Robbert P. Mulder (vice-voozitter), Partner SAPindigo Solutions 

Sjef L.J.M. Palmen, Intercessi Consult BV 

Albert E. Vlug, Partner CGI 

Joost P.C. Broumels, zelfstandig adviseur 

 

In juli 2014 zijn afgetreden: 

Christa M.H. Driessen, onderwijsmedewerker Albeda College 

André A. van den Berg, beleidsmedewerker SZW 

Lieuwe S.L. Faber, adviseur KPN 

 

In oktober 2014 zijn toegetreden: 

Marja J.C. Molenaar, zelfstandig adviseur 

Titia Bredée, bestuursvoorzitter IPABO 

 

De samenwerkende Vrijescholen werken conform de Code goed bestuur  
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4. Verslag van de Raad van Toezicht 

 

Inleiding 

De Raad van Toezicht bestond in 2014 uit zeven onafhankelijke leden die zonder last of 

ruggenspraak functioneren. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht en rekening 

met de maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht fungeert als 

klankbord voor de bestuurder en staat haar met raad en daad terzijde. Daarbij vervult zij 

ook de rol van werkgever voor de bestuurder.  

De leden van de Raad van Toezicht hebben een van te voren vastgestelde zittingstermijn 

van maximaal acht jaar. De Raad kwam in het verslagjaar zes keer bijeen. 

Verslagjaar 2014 

In 2014 is toegewerkt naar de fusie van de afzonderlijke stichtingen binnen de Samen-

werkende Vrijescholen Zuid-Holland (de stichtingen VSRR, de st. Widar en de st. Won-

nebald ). Daarnaast is een eerste stap gezet naar de uitbreiding van het aantal scholen 

binnen de toekomstige fusiestichting door de goedkeuring om de oprichting van een 

nieuwe school in Rotterdam West te onderzoeken. 

Door de bestuurder en door leden van de Raad van Toezicht zijn interne en externe 

gesprekken gevoerd over het verbreden van de bestuurlijke samenwerking. Die vond in 

2014 in het bijzonder plaats met Ithaka Vrijescholen Noord-Holland, waar de bestuurder 

via een tijdelijke detachering een interim rol heeft vervuld. 

Door bestuurder is het beleidsplan 2015-2019 opgestart. De te volgen lijnen zijn in de 

Raad van Toezicht besproken. De bestuurder vervolgt de ingeslagen weg en zal in 2015 

het beleidsplan afronden. 

Volgens afspraak zijn twee nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Toezicht en zijn 

drie leden afgetreden. Hiermee krijgen de portefeuilles onderwijskwaliteit en onderne-

merschap de gewenste aandacht. 

 

Genomen besluiten in 2014 

- Bestuursplan 14/15 goedgekeurd. 

- Voorgenomen Besluit Nieuwe vrijeschool Rotterdam West goedgekeurd. 

- Voorgestelde proces ‘Aanbesteden’ goedgekeurd. Het proces wordt opgeno-

men in het proceshandboek SVZH 

- Voorgenomen Besluit ‘Fusie SVZH’ goedgekeurd. 

- Gewijzigd bestuursreglement en Managementstatuut goedgekeurd. 

- Begroting 2015 goedgekeurd.  

- Treasurystatuut v 4.0 goedgekeurd.  

- Portefeuilleverdeling RvT (incl 1e en 2e ) vastgesteld, evaluatie na 1 jaar. 

- Jaarrekening en bestuursverslag 2013 goedgekeurd, decharge verleent aan de 

bestuurder 

 

 

Overzicht van leden en aandachtsgebieden eind 2014 

Naam   Functie  Aandachtsgebied 

- Stephan Valk  voorzitter externe relaties en renumeratie 

- Robbert P. Mulder vice voorzitter juridische zaken 

- Sjef L.J.M. Palmen lid  financiën en formatie 

- Titia Bredée   lid  onderwijskwaliteit / ondernemerschap 

- Albert E. Vlug  lid  identiteit en ouders 

- Marja Molenaar  lid  ondernemerschap / onderwijskwaliteit,  

- Joost P.C. Broumels lid  governance / HRM en talentontwikkeling 
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5. Inhoudelijke speerpunten en voortgang schoolbeleid  

Bij de totstandkoming van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland zijn in 2012 de hoofdlijnen uitgezet van de prioriteiten van samenwerking. Over de voortgang op deze gezamen-

lijke ambitie en de winst die we boeken met de samenwerking is verslag gedaan tijdens een gezamenlijke vergadering van de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsraden op 12 

september 2014. In deze vergadering zijn conform de planning en control-cyclus ook het bestuurlijk jaarplan en de schooljaarplannen gepresenteerd.  

Prioriteiten Ambitie Prestatie-Indicatoren  Resultaat eind 2014 

Aantrekkelijk 
onderwijs 

 Aansprekend zijn voor grotere 
groepen ouders (nieuwe 
doelgroepen) 

 Invloed op beleidsbepalers 

 School van minimaal 216 en maximaal 252 
leerlingen 

 Bestuurlijke doelstelling van jaarlijkse 
leerlinggroei van 5% 

 Groeiende tevredenheid ouders over 
communicatie met school en leerkracht 

 Stedelijke, regionale en nationale zichtbaarheid 
en adviesrol.  

 Alle enkelstroom-scholen hebben minimaal 
216 leerlingen 

 Leerlinggroei van 7% in 2014 behaald 

 Oudertevredenheid: gem. 7,9 (meting maart 
2015)  

 Participatie van bestuurder in netwerken 

Hoogwaardig 
onderwijs 

 Kinderen staan met lef in de 
complexe wereld en weten hun 
talenten daarin te benutten en 
zichtbaar te maken 

 Basisresultaten en kwaliteit op 
orde 

 Aantoonbare meerwaarde van 
het vrijeschoolonderwijs 

 Basisarrangementen Inspectie 

 Bovengemiddelde leerwinst 

 Meetbare meerwaarde Kunstzinnig onderwijs 

 Prestaties in het VO zijn goed en een maat voor 
de sociale en cognitieve integratie van de 
leerlingen 
 

 Alle scholen hebben een basisarrangement 
met aandachtspunten 

 Citoresultaten bij 4 scholen onder de norm  

 Prestaties VO: 90% van de leerlingen zit na 3 
jaar VO op of boven het schooladvies 

Lerende 
organisatie 

 De school streeft naar 
kwaliteitsverbetering en geeft 
daarin de bijdrage en 
ontwikkeling van medewerkers 
een zichtbare plaats 

 De organisatie daagt uit tot 
vernieuwing en ontwikkeling 

 Scholen zijn professionele 
organisaties 

 Medewerkers hebben inzicht in eigen 
competenties en leervragen (pop) in relatie tot de 
vastgestelde schoolontwikkeling 

 Er is een hoog niveau van 
werknemerstevredenheid en veiligheid (top 3) 

 Ziekteverzuim van maximaal 6% 

 Audits en eigenaarschap van processen 

 Functioneringscyclus incl. POP in alle scholen 
ingevoerd. 

 Werknemerstevredenheid 7,7. Hoge 
werkdrukervaring (meting maart 2015) 

 Ziekteverzuim is gedaald naar 3,75%  

 Proceshandboek SVZH ingevoerd bij alle 
scholen 

 

In de volgende paragrafen van dit jaarverslag worden de prestaties op deze indicatoren gegeven en toegelicht. 
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5.1 Aantrekkelijk onderwijs 

 

5.1.1  Leerlingaantallen  

Onze scholen kunnen zich verheugen op een groeiende belangstelling. In 2014 is het aantal leerlingen gegroeid van 1303 naar 1393. Dat is een groei van een ongeveer 7%. De bestuurlijke 

doelstelling van 5% groei per jaar, is gemiddeld over 3 jaar gehaald. In 2014 zijn drie nieuwe klassen geopend. Alle scholen hebben in meer of mindere mate ondersteund door het bureau 

extra ingezet op een goede communicatie naar leerlingen en ouders en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Ook staat per school het aantal leerlingen ingeschreven dat een gezond 

financieel beheer mogelijk maakt. Alle enkelstroom-scholen hebben het minimale leerlingaantal van 216 bij de 1 oktobertelling.  

 

  Leerlingaantal 

1 jan 2014 

Instroom  Uitstroom  Uitstroom  

Klas 6 

Leerlingaantal  

1 okt 2014 

Leerlingaantal 

31 dec 2014  

Bijzonderheden 

Vrije School Widar 241 38 39 27 234 240  

Leeuwenhartschool 85 38 13 4 111 110  

Dordtse Vrije School 228 38 36 21 226 230 1x SBO 

Rudolf Steiner School 

Prinsenland 

219 44 31 20 234 237 1x SBO, 1 leerling 

vanuit klas 5 naar VO 

Rudolf Steiner School 

Rotterdam locatie 

Krimpen 

88 30 19 12 96 101  

Vrije School Vredehof 212 49 25 17 225 236 2x SBO 

Basisschool Wonne-

bald 

230 45 36 21 238 239  

Totaal 1303 282 199 122 1364 1393  

 

In 2015 is een verdere groei voorzien. Die groei kan steeds beperkter worden gerealiseerd binnen de zeven scholen: veel klassen zitten bijna vol. Daarom zal per schooljaar 2015/2016 een 

dislocatie van de Vredehofweg Rotterdam starten in Rotterdam West op de Velsenluststraat met circa 75 tot 100 leerlingen in het eerste jaar. Ook bij andere scholen wordt groei naar een 

nevenvestiging onderzocht.  
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5.2 Hoogwaardig onderwijs 

5.2.1 Inspectie en opbrengsten 

In 2014 zijn de scholen in Prinsenland en Oud-Beijerland bezocht door de inspectie in 

het kader van het vierjaarlijks bezoek. Alle scholen hebben wederom een 

basisarrangement gekregen. De Vrijeschool Vredehof en de RSSR Krimpen zijn 

geattendeerd omdat de eindscores een jaar onder de inspectienorm lag en Wonnebald 

en Leeuwenhartschool hebben een waarschuwing omdat zij twee jaar onder de norm 

scoorden. In de onderstaande tabel zien we de scholen die afwijken van de 

inspectienorm.  

 

Deze scholen hebben een verbeterplan opgesteld en zijn die aan het uitvoeren.   

Van alle leerlingen krijgt 65% een advies VO van tenminste HAVO. Alle scholen hebben 

contact met de VO scholen waar de leerlingen terecht komen en krijgen van die scholen 

positieve signalen dat de leerlingen op hun plek zitten.  90% van de leerlingen zit na 3 

jaar VO op of boven het uitstroomniveau. 

 Leerlingaantal  

klas 6 

Doublure Praktijk-

onderwijs 

VMBO  

BL-KB of TL 

met LWOO 

VMBO  

BL-KB-

GL 

VMBO-

TL 

VMBO-

TL/HAVO 

HAVO HAVO/  

VWO 

VWO Cito gem1  

(norm 535,2-539,2) 

Vrije School Widar 27   2  7 2 5 3 8  Cito LVS M8 toets,  

Voldoende 

Leeuwenhartschool 4    3     1 529,8 (CITO eindtoets)  

Dordtse Vrije School 21    2 5  7  7 539,3 (drempelonderzoek)  

Rudolf Steiner School  20 Prl 

 

12 Kr 

   

 

2 

4 

 

 

1 

 

3 

6 

 

 

5 

 

6 

1 

 

 

4 

 

1 

PR: 536,5 (drempelonderzoek)  

KR: 534,9 (drempelonderzoek) 

 

Vrije School 

Vredehof 

17     5  7 2 3  Cito LVS M8 toets,  

Onvoldoende 

Basisschool 

Wonnebald 

21 1 1 4  4  6  5 533,3  (Cito eindtoets)  

Totaal 122 1 1 8 9 25 8 36 6 29  
 

1: De eindresultaten van de scholen worden op verschillende manieren gemeten: Cito 

Leerlingvolgsysteem, Cito-eindtoets of Drempelonderzoek (678 Kapinga). Om een 

vergelijkbaar resultaat te krijgen zijn de scores omgerekend (erkende methodiek van de 

inspectie en COTAN) naar groepsgemiddelde Cito eindscore gecorrigeerd voor niveau en 

gewichten. Zowel op de Vrije School Widar als op de Vrije School Vredehof wordt geen 

drempelonderzoek of cito-eindtoets afgenomen. Zij verantwoorden door middel van de 

Cito M-toetsen uit het Leerlingvolgsysteem.  
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5.2.2 Zorgbeleid 

Het zorgbeleid is gericht op het zicht krijgen en houden op die leerlingen die extra zorg 

en aandacht nodig hebben. Alle scholen hebben een ondersteuningsplan (voorheen 

zorgplan) en dyslexieprotocol. Tevens zijn de scholen zich middels diverse scholingen 

aan het verdiepen in het kader van Passend Onderwijs. Daarbij richten ze zich met name 

op het versterken van het ‘handelingsgericht werken’ en coöperatieve leerstijlen en het 

invoeren van 1-zorgroute. Alle scholen hebben in 2014 een schoolondersteuningsprofiel 

(voorheen zorgprofiel) opgesteld in het kader van passend onderwijs.  

 

In het najaar van 2014 is de stafmedewerker Onderwijskwaliteit aangesteld, zij is 

verantwoordelijk voor de borging van kwaliteit van het IB werk, invoering van passend 

onderwijs en vernieuwing van het onderwijs. 

Voor het zorgbeleid van de scholen verwijzen wij naar de betreffende paragraaf in de 

schoolrapportages (hoofdstuk 5.5) 
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5.3 Lerende organisatie 

5.3.1 Personeelsbeleid 

In 2014 is voortgeborduurd op het formatiebeleid dat in 2012 is opgesteld. In het 

formatiebeleid zijn normen opgenomen voor de personele bezetting van alle 

functiecategorieën. Deze normen worden grosso modo gerealiseerd. Dat geldt in ieder 

geval de normen ten aanzien van directie en ondersteunend personeel. In enkele 

gevallen is er meer onderwijzend personeel om de groei van het aantal leerlingen 

mogelijk te maken en onderwijskwaliteit te borgen. Er is extra tijdelijke formatie 

beschikbaar gekomen voor IB en RT, voor de aanloop en borging van het Passend 

Onderwijs, deze wordt in 2015 geëvalueerd.  

Na onderzoek van Leeuwendaal naar de centrale en decentrale ondersteunende functies 

is besloten tot het aanstellen van twee stafmedewerkers: een voor Personele zaken en 

een voor Onderwijskwaliteit.  

Bezetting en mutaties 

Bij de SVZH zijn 137 mensen in dienst met een gezamenlijke bezetting van ruim 84 FTE 

(wtf). In de onderstaande tabel is de verdeling over de functiegroepen opgenomen. Er 

zijn 12 invallers.  

Functiegroep  Totaal Fulltime Parttime 2013  

DIR Aantal personen 6 1 5 6  

Bezetting (wtf) 4,80   4,70  

OP Aantal personen 109 21 89 103  

Bezetting (wtf) 69,40   60,95  

OOP Aantal personen 10 1 9 6  

Bezetting (wtf) 4,71   5,56  

OOP Admi-

nistratie 

Aantal personen 5 2 3 7  

Bezetting (wtf) 2,90   4,30  

Stafbureau Aantal personen 5  5 3  

Bezetting (wtf) 2,6   1,8  

TOTAAL Aantal personen 137   124  

Bezetting (wtf) 84,41   77,31  

 

Ten opzichte van 2013 hebben we 7,1 FTE meer personeel in dienst, namelijk 4,2 FTE 

leerkrachten, 1,2 FTE uitbreiding IB/RT, 1 leerkracht (0,4 FTE)in de talentenpool , 0,5 FTE 

leerkrachten in opleiding (zij-instroom) en 0,8 FTE stafmedewerkers.  

De schoolse bezettingen hebben een overschrijding op de formatienormen van 0-0,5 fte. 

Met de schoolleiders zijn afspraken gemaakt voor aanvullende financiering 

(ouderbijdragen) of inzet tbv de groeifrictie.  

Welbevinden en ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim van de scholen ligt op 3,75%. Dat is ruim onder het landelijk 

gemiddelde van 6,5% OP en 6,9% OOP (cijfer DUO 2013) 

  Gemiddeld ZV 

percentage 

2014 

Verschil tov 

2013 
Verschil tov 2012 

St. VSRR 6,28 %  1,09 % gedaald 3,82% gedaald 

St. Widar 3,30 % 1,11 % gedaald 4,76% gedaald 

St. Wonnebald 5,67 % 0,06 % gestegen  2,78% gestegen 

 

In het managementteam wordt het verzuim maandelijks besproken. Er is aanvullend 

beleid ontwikkeld voor kortdurend frequent verzuim. De meldingsfrequentie is gedaald 

van 2,0 naar 1,8. Dit is echter nog boven het landelijk gemiddelde, het beleid wordt 

daarom gecontinueerd. Uitvloeisel van het personeelsbeleid, dat tevens zijn weerslag 

vindt in het proceshandboek is het herformuleren en intensiveren van het houden van 

functionerings- en beoordelingsgesprekken met alle medewerkers. 

In 2014 is het project duurzame inzetbaarheid van het arbeidsmarktplatform afgerond. 

Het project is positief geëvalueerd, uit de eindmeting bleek dat het welbevinden van de 

medewerkers gestegen was. De ervaren werkdruk was nog niet beduidend verminderd. 

De schoolleiders hebben gevraagd het beleid voort te zetten. Elke school werkt nu 

verder aan het versterken van het team functioneren en het vergroten van 

teamvaardigheden. Tevens wordt nieuw taakbelastingbeleid ontwikkeld en in 2015 

vastgesteld.  
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Al met al is het afgelopen jaar een daling gerealiseerd die in lijn is met de 

beleidsdoelstellingen.   

Afvloeiing personeel 

In 2014 zijn twee personeelsleden via een uitspraak van de Kantonrechter afgevloeid. De 

afvloeiingskosten bedroegen € 25.000,- 

 

5.3.2 Medezeggenschap 

Aan elke school is een Medezeggenschapsraad verbonden. De St. VSRR kent ook een 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Elke raad maakt zijn eigen jaarverslag dat 

via de schoolleiding en op de website van de scholen in te zien is. Hierin verantwoorden 

zij hun werkzaamheden en geven verslag van de aandachtspunten per school. 

In 2013 is gestart met het gezamenlijk overleg van de GMR VSRR en de MR’en van Widar 

en Wonnebald. Basis daarvoor is een gezamenlijke agenda waarin alle belangrijke 

momenten voor instemming of advies zijn opgenomen van zowel de GMR als de 

afzonderlijke schoolmedezeggenschap. Met behulp van deze agenda wordt ook de 

communicatie tussen bestuur en GMR georganiseerd. 

 

5.3.3. Proceshandboek 

In 2014 is het proceshandboek SVZH compleet gemaakt en bij alle scholen ingevoerd. 

Daarin is per school ruimte voor processen die per school mogen verschillen. Er zijn 

afspraken gemaakt over de permanente evaluatie van de processen. De implementatie 

blijft zo permanent onder de aandacht van het managementteam. Voor uitvoering en 

bijsturing van de het schoolbeleidsplannen 2011-2015 wordt gewerkt met de PDCA 

cyclus of WMK-po. 

 

5.3.4 Prestatiebox en bestuursakkoord 

Vanaf de tweede helft 2012 zijn rijksmiddelen beschikbaar gesteld onder de noemer van 

de Prestatiebox. Ook in 2014 zijn deze middelen ingezet ten behoeve van een aantal 

specifieke prioriteiten:  

- Pr/communicatie 

- Kwaliteit en processen 

- Opbrengsten: kunstzinnig onderwijs, taal, rekenen en hoogbegaafdheid 

- Draagkracht en ontwikkeling schoolleiding 

- Voorkomen en oplossen uitval (HRM) 

 

Vanaf het begrotingsjaar 2013 zijn deze middelen herkenbaar gealloceerd en op de 

scholen voor de prioriteiten ingezet door: inzet van de stafmedewerker pr en 

communicatie, inzet van een pr coördinator, extra wervingsacties, scholing van de 

medewerkers voor de kwaliteit, passend onderwijs en ondersteuning van de 

schoolleiders. Tevens is ingezet op het voorkomen en oplossen van uitval door 

voortzetting van het project duurzame inzetbaarheid.  

De loonsverhoging van 1,2% vanaf 1 september 2014 als gevolg van de nieuwe cao 

wordt gedekt uit de middelen die daarvoor vanuit het bestuursakoord beschikbaar zijn. 
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5.4 Huisvestingsbeleid  

 

5.4.1 Onderhoud 

De ambitie van de SVZH is gezonde, veilige en energiezuinige scholen, die er goed 

verzorgd uitzien.  

Alle scholen hebben een actuele Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) waarmee 

gewerkt wordt. Deze plannen zijn opgenomen in de meerjarenbegrotingen van de 

scholen. Door deze plannen is er een structurele aanpak van het onderhoud en inzicht in 

het noodzakelijke onderhoud en de kosten daarvan.  

In 2014 zijn voor kosten van de Gemeente de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 Wat Bedrag 

Leeuwenhartschool Reparatie Hemelwaterafvoer 2.400 

Dordtse Vrijeschool Schoolplein herstraat, reparatie betonlateien 57.460 

Rudolf Steiner 
school Krimpen 

Creëren van aparte ruimte voor ouders en 
Schoolleider, asbestsanering (1e deel) 

38.000 

VS Vredehof Reparatie aan het dak van de kleuteraanbouw, 
reparatie lekkage kelder, rioolaansluiting met 
straat 

10.060 

VS Widar Vervanging radiatoren 29.860 

 

Met de Gemeente Rotterdam heeft de St. VSRR in 2008 een overeenkomst gesloten 

over de doordecentralisatie huisvesting. Op basis van een goedgekeurde MOP wordt 

door de gemeente middelen ter beschikking gesteld. Deze overeenkomst is met een jaar 

verlengd. In 2014 is het dak van de RSSR in Prinsenland volledig gerenoveerd (incl. 

isolatie).  

De verantwoording van deze middelen voor huisvesting is als volgt:  

 Uitgekeerd 
door Gemeente 

Besteding  
RSSR Prl 

Besteding  
VS Vredehof 

2008 € 10.927 € 2.872 € 3.185 

2009 € 5.597 € 882 € 5.466 

2012 € 194.186   

2013 0 € 49.372 € 38.094 

2014 € 169.702 € 173.659  

totaal € 380.412 € 226.785 € 46.745 

 

Voor de vervanging van de kozijnen in het hoofdgebouw van de Vrijeschool  Vredehof is 

een voorschot ontvangen van € 248.200,-. De uitvoering is ivm de noodzakelijke 

aanbesteding en het weer uitgesteld naar 2015.  In 2014 zijn wel aanloopkosten 

gemaakt zoals kosten voor de tekeningen en de noodzakelijk vergunningen.  

De scholen hebben naast de door de gemeente vergoedde werkzaamheden in 2014 

huisvestingsinvesteringen gedaan voor: 

 Wat Bedrag 

VS Widar:  Binnenschilderwerk, vervanging 
binnendeuren, vervanging linoleum, 

aanpassing noodverlichting 

54.638 

BS Wonnebald Buitenschilderwerk, vervanging tapijt en 
linoleum, vervangen gordijnen, 

aanpassingen in de gymzaal 

35.299 

Leeuwenhartschool Buitenschilderwerk 27.263 

Dordtse Vrije 
School 

Buitenschilderwerk, aanbrengen 
deurmagneten 

22.540 

Rudolf Steiner 
School locatie 
Prinsenland 

Renovatie van de toiletgroepen 40.378 

VS Vredehof Inrichting en aankleding 4e kleuterklas, 
isolatie tussen de lokalen, onderhoud 

zaalvloer,  

12.876 
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Door deze investeringen zijn de scholen eind 2014 grosso modo op een acceptabel 

onderhoudsniveau, zien ze er fris en verzorgd uit en zijn ze veilig en aantrekkelijk voor 

ouders en leerlingen.  

Er zijn echter twee uitzonderingen. In Krimpen aan den IJssel heeft de gemeente de 

aanvraag die is gedaan voor renovatie en verduurzaming van het pand aan de 

Memlingstraat afgewezen. Tegen dit besluit is bezwaar aangetekend. Het bezwaar is 

door de gemeente niet gehonoreerd. De bestuurder heeft daarom beroep aangetekend 

bij de bestuursrechter. In het voorjaar van 2015 wordt gewerkt aan een overeenkomst 

tussen bestuur en gemeente voor een passende oplossing. 

Voor de Basisschool Wonnebald is achterstallig onderhoud geconstateerd waardoor het 

bestuur met onevenredige financiële risico’s wordt geconfronteerd. De gemeente Den 

Haag heeft de aanvraag voor vervanging van de raamkozijnen van Basisschool 

Wonnebald echter afgewezen. Ook tegen dit besluit is beroep aangetekend. In 2015 zal 

hierover nadere besprekingen tussen bestuur en gemeente moeten plaatsvinden.  

 

5.4.2 Decentralisatie gemeentelijk onderhoud 

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de doordecentralisatie buitenonderhoud naar 

de schoolbesturen m.i.v. 1 januari 2015. De risico’s die hiermee samenhangen zijn in 

beeld gebracht door het bestuur en er is een overzicht van de stand van het onderhoud 

van de scholen. De aanvragen voor onderhoud 2014 zijn conform advies van de overheid 

voorbereid en gedaan bij de gemeente. In de loop van 2014 is de  financiële uitwerking 

aan de batenkant duidelijk geworden, zodat de uitwerking van de doordecentralisatie 

kan worden verwerkt in de begroting. Het volledige bedrag voor de doordecentralisatie 

wordt in 2015 gereserveerd. Ook wordt een aanvraag gedaan voor de overgangsregeling 

´oude schoolgebouwen´.  

De gemeente Rotterdam heeft een uitgebreide inventarisatie van de huidige 

schoolgebouwen gemaakt. Daaruit hebben zij een lijst samengesteld van 50 panden die 

extra investeringen behoeven.  
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5.5 De scholen 

 

5.5.1 De Leeuwenhartschool 

De school 

De Leeuwenhartschool is opgericht in 1982. Zij ontleent haar naam aan de uitdrukking 

‘een mens met een leeuwenhart’. Het betekent: moedig mens. 

De Leeuwenhartschool is gevestigd in een nieuw organisch gebouw in Oud Beijerland. 

Het schoolgebouw is met zorg en aandacht ingericht: natuurlijke materialen, houten 

meubilair, sfeervolle verlichting. Doel is het creëren van een warme huiselijke sfeer, een 

omgeving waar kinderen veilig en vrij zijn om zich te ontwikkelen. Op de 

Leeuwenhartschool komen leerlingen uit de hele Hoeksche Waard. De school is 

kleinschalig, heeft ongeveer 110 leerlingen en werkt met combinatieklassen. 

Enkele kerngetallen. 

Het aantal leerlingen is in 2014 toegenomen van 87 naar 111 leerlingen. Er zijn tot de 

zomervakantie 9 parttime leerkrachten, er is een Intern Begeleider en er is een 

schoolleider voor 3 dagen in de week. Na de zomervakantie zijn de klassen 5 en 6 niet 

meer gecombineerd maar twee aparte klassen. Om dat te kunnen bezetten zijn er twee 

nieuwe parttime leerkrachten aangenomen. De Intern Begeleider vertrok per 1 

december nadat zij de nieuwe Intern Begeleider vanaf 1 november heeft ingewerkt. 

Plannen voor 2014 en de realisatie daarvan 

Extra wakker geschud door het aangekondigde inspectiebezoek heeft het team op 

diverse gebieden verbeteringen ter hand genomen. Heel zichtbaar is de aanschaf van 

een nieuwe rekenmethode (Rekenzeker), en de implementatie van nieuwe manier van 

leren lezen en spelen (ZLKLS). De keuze voor beiden is door het team in gezamenlijkheid 

gemaakt, na het instellen van een reken- en taalmandaathouder. Het kunstzinnig 

onderwijs is tevens onder gebracht bij een mandaathouder die begonnen is met het 

herinrichten van het handarbeidlokaal als een eerst stap om het fysiek mogelijk te 

maken dat lokaal weer te gebruiken. 

Bij de start van het nieuwe schooljaar is de nieuwe manier van werken met taal 

en rekenen door de leerkrachten ter hand genomen, gemonitord door de 

betreffende mandaathouders.  

Om beter te kunnen ‘communiceren’ met de omgeving, waaronder het 

samenwerkingsverband Hoeksche Waard, heeft het team gekozen voor een nieuw 

leerlingvolgsysteem. De medewerkers zijn getraind in het omgaan met een nieuw 

leerlingvolgsysteem (Parnassys). De schoolleider heeft een extra training gevolgd om 

voor de leerkrachten te kunnen functioneren als helpdesk-dichtbij en om de 

implementatie beter te kunnen borgen. 

Het inspectiebezoek eind mei 2014 maakte het team duidelijk dat we op de goede weg 

zitten, maar dat er wel ‘scherp aan de wind gekoerst zal moeten worden’ willen we in 

2015 de onderwijskundige doelstellingen qua goede eindopbrengsten kunnen halen. Dat 

was/is een voorwaarde van de inspectie om het toegekende basisarrangement ook na 

de cito-eindtoetsen van 2015 te mogen behouden. Dat bewustzijn helpt het team om 

alert te blijven en daagt de leerkrachten van met name de hogere klassen uit een extra 

tandje bij te zetten. De leerlingen uit deze hogere klassen geven aan dit veelal als prettig 

te ervaren.  

Op het gebied van het verbeteren van de relatie met de ouders is veel verbeterd. De rust 

is op school weergekeerd. Het vertrouwen van de ouders is op een heel goed niveau, 

wat onder meer blijkt uit de door de Leeuwenhartschool op eigen kracht en in 

samenspraak met ouders ontwikkelde en in september 2014 gehouden 

ouderbetrokkenheidsenquête. 

De samenwerking tussen de teamleden onderling is onder meer verbeterd dankzij de 

rust- en vertrouwen uitstralende wijze van leiding geven van de nieuwe schoolleider en 

de ondersteuning hiervan met samenwerkingsmiddagen olv van Annemarie Ehrlich 

(euritmie). 

Ook de samenwerking met de andere partners binnen Jasmijnstraat 6 is sterk verbeterd. 

De interesse in elkaar is toegenomen. Het gesprek gaat over de inhoud. En er zijn 

werkmiddagen waarin op zowel fysiek als etherisch niveau gekeken wordt hoe we ons 

werk in gezamenlijkheid vorm geven. Er wordt door de medewerkers steeds meer 

ervaren dat we aan een gezamenlijke opdracht gestalte willen geven: een 
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gezondmakende ontwikkelingsruimte scheppen voor het (jonge) kind van 0 -12 jaar, 

voortijds, ondertijds en natijds school. Over deze middagenreeks is in het winternummer 

van de Seizoener 2014 een artikel verschenen onder de titel ‘Op zoek naar de geheime 

wil van Jasmijnstraat 6’. 

Het zelf gekozen vertrek van de Intern Begeleider in het najaar heeft er voor gezorgd dat 

het verbeteren van de zorg voor leerlingen enige vertraging heeft opgelopen. 

Tegelijkertijd biedt deze wisseling van de wacht ook mooie nieuwe kansen. 

In november 2014 hebben we een vlot verlopen brede pr-campagne gevoerd via een 

gerichte mailing naar ruim 2000 gezinnen met jonge kinderen in de Hoeksche Waard. 

Om de kosten hiervan te drukken hebben ouders de bezorging verzorgd. Het was een PR 

campagne die voorbereid is in samenwerking met de Sterrekinderen. En die jonge 

ouders wil informeren over het bestaan van ons aanbod van 0 – 12 jaar. De 

achterliggende gedachte was om de toestroom van kleuters te versterken en de 

zijinstroom te temperen. Dit vanuit de ervaring dat zijinstroom ook vaak veel extra 

aandacht vraagt vanwege vooral achterstanden op het gebied van socialisatie en 

subjectivicatie (zie begrippenkader Biesta). 

De doelstellingen van 2015 

De doelstellingen voor 2015 zijn: het versterken van het eigenaarschap van de 

leerkrachten, het daartoe versterken van hun vermogen tot persoonlijk leiderschap. Het 

scholen van hun vermogen tot het waarnemen van hun leerlingen, onder andere 

geïnspireerd door de door Albert de Vries aangereikte methodiek van het ervarend 

leren. Hiertoe is na de zomer van 2014 een begin gemaakt met de inrichting van een 

zogenaamde tweewekelijkse werkplaats van vijf kwartier. Deze werkplaats vormt een 

belangrijk element in het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Het werken met de 

nieuwe reken- en taalmethoden krijgt in 2015 bij de leerkrachten de tijd in de dalen, 

zodat ze het steeds minder uit het boekje hoeven te halen omdat ze het steeds meer 

onder de knie krijgen. We voorzien dat dit nog wel een tijdspanne vraagt van minimaal 2 

jaar. Ook zal er een start worden gemaakt in het nader middels werkbesprekingen 

afstemmen met elkaar (door uitwisseling) van de toepassing van de methode of 

methodiek. 

Op het gebied van leerlingenzorg bouwen we in 2015 aan een stevig fundament. 

Opdat er vanuit overzicht planmatig gewerkt kan worden in de nabije en verdere 

toekomst. En minder ad hoc hoeft te worden gereageerd op wat op ons afkomt qua 

leerlingenzorg. 

Met de ouders werken we verder aan het uitbouwen van een goede vertrouwensbasis 

door transparant te blijven in de communicatie. Uiteraard houden we daarbij ook het 

evenwicht in de gaten tussen openheid en gezonde geheimhouding (of terughouding) in 

wat er verteld wordt, met name waar het informatie betreft die vast zit aan een 

persoon.  Wat we voor ogen houden is met de ouders het gesprek te blijven zoeken 

waar misverstand dreigt. De vinger aan de pols te houden via  overleg en vergadering 

met MR en OBT (ouderbetrokkenheidsteam). 

De samenwerking met de partners van Jasmijnstraat 6 krijgt verder gestalte middels een 

voortzetting van de werkmiddagen, nauwer overleg, gezamenlijke bijeenkomsten, 

regelmatige uitwisseling. Met als doel om nog meer te profiteren van onze gezamenlijke 

gedachtengoed en zorg voor het jonge kind. .  

Overige zaken 

De beste PR is afkomstig van tevreden ouders. Die zijn er steeds meer. En daar willen we 

optimaal op inspelen. Dat blijkt goed te lukken doordat de groei van de school 

onverminderd door blijkt te zetten en we zonder schroom kunnen denken aan de 

realisering van een school van ruim 160 leerlingen binnen een termijn van 4 jaar. 

Het PR –doel van 2015 is om vooral in te zetten op een groei van het aantal leerlingen 

van ‘onderaf’. Om die groei te realiseren is er een sterk besef van de afhankelijkheid van 

een (h)echte samenwerking met met name de ‘onderliggende partijen’: de Sterrelichtjes 

(Baby Dreumes Groep) en de Sterrekinderen (De peuterspeelzaal). 

De hoop is dat door flink in te zetten op een groei van onderaf er in het voorjaar van 

2015 een twee kleuterklas kan worden geopend. Voorwaarde is dat er dan minimaal 35 

kleuters op de Leeuwenhartschool staan ingeschreven. 
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5.5.2. Vrije School Widar  

De school 

Vrijeschool Widar ligt in een rustige omgeving met voldoende eigen grond, een 

sportzaal, een grote speelplaats en mooie groene speeldernis. Het schoolgebouw 

bestaat uit twee vleugels die aan elkaar gekoppeld zijn. De kleuters en de leerlingen van 

klas 4 t/m 6 zitten samen in één gebouw, klas 1 t/m 3 zitten in een andere vleugel, 

samen met kindercentrum Hansje Stoffel. De school telt zo’n 235 leerlingen. Centraal in 

dit grote, karakteristieke gebouw ligt de aula, waar veel gemeenschappelijke activiteiten 

plaatsvinden. Dit alles draagt bij aan een intieme en veilige sfeer, die vooral voor de 

basisschoolleeftijd belangrijk is. Betrokkenheid van de ouders is voor vrijeschool Widar 

een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Zowel kinderen als ouders nemen 

daarom binnen Widar een belangrijke plek in. 

Enkele kerngetallen. 

Op de teldatum van 1 oktober 2014 telde de school 234 leerlingen. De school kent 9 

groepen; 3 kleuterklassen (groep 1 en 2) en klas 1 t/m 6. (groep 3 t/m 8). Gemiddeld is 

de groepsgrootte 26 leerlingen. Het team bestaat uit 24 personeelsleden onder wie 1 

onderwijsondersteunend personeelslid. Naast de schoolleider is er 1 IB-er en 1 RT-er 

werkzaam in de school. Naast de reguliere onderwijstaken zijn een aantal leerkrachten 

gespecialiseerd in de volgende vaklessen: Gym, euritmie, handwerken, muziek en Frans. 

Er zijn 3 personeelsleden met een fulltime dienstverband.  

 

 

Plannen voor 2014 en de realisatie daarvan. 

Plannen Realisatie 

Onderwijskundig (incl kwaliteit) 

Verbetering ingezet voortgezet technisch 

lezen m.b.v. methodiek Zo Leren kinderen 

Lezen en Spellen (ZLKLS) (groep 3 t/m 8) 

De positieve ontwikkeling die in 2013 

zichtbaar werd heeft zich gecontinueerd. 

Eind 2014 is ter ondersteuning een 

 

Focus op rekenactiviteiten én taal 

activiteiten  in de kleuterklassen (groepen 

1&2) ihkv voorschoolse ontwikkeling en 

kinderen die uitdaging vragen.  

 

 

 

School-brede afstemming rondom 

rekenonderwijs en planning klassen 1t/m 

6. Om  kwaliteit v/h rekenonderwijs te 

verhogen en te borgen. 

 

 

 

Hoogbegaafdheid-coördinator (HBC) 

inzetten voor ID-klas 

taalcoördinator aangesteld 

Naast de  in 2013 geïmplementeerde 

rekenkisten is in 2014 focus aangebracht 

op ZLKLS voor groepen 1&2. Het 

combineren van vrijeschool 

uitgangspunten en een reguliere taal- en 

rekenmethode heeft  in 2014 veel 

aandacht gevraagd.  In 2015 zal externe 

ondersteuning ingezet worden in 

combinatie met een module Passend 

Onderwijs 

Er is een blijvende positieve ontwikkeling 

te zien in de rekenresultaten (Cito LVS). De 

rekencoördinator heeft een eigen 

plek/positie in de school verworven en 

wordt (pro)actief ingezet bij individuele- 

en klassikale vraagstukken. Ook vindt er 

overleg plaatst tussen rekencoördinator 

en HB coördinator 

1 uur per week heeft de HBC een klas met 

gemiddeld 16 hoogbegaafde en 

bovengemiddelde kinderen uitdagende 

opdrachten aangeboden. De kinderen 

voelen zich gezien en gewaardeerd. Er is 

1,5 uur p/w ruimte gecreëerd voor studie, 

doorontwikkeling en ondersteuning van 

collega's. Nieuwe ontwikkelingen en 

verbeteringen (nav excellente school 

juryrapport) zijn opgepakt en in proces: 

- verbinding ID-klas en reguliere groepen 

- pilot "tutorschap" Hierbij wordt de 

begaafdheid ingezet als middel om een 
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(leer-/sociaal emotioneel) vraagstuk op 

een ander gebied te ondersteunen.  (b.v. 

motorische begaafdheid - faalangst)   

Personeel 

Bevordering teamsamenwerking i.h.k. 

duurzame inzetbaarheid.  

Insights Discovery heeft een goede ( en 

veilige) basis gelegd. Het team spreekt 

"dezelfde taal" en gebruikt dit actief. 

Daarnaast bestaat de wens om op 

structurele basis te "leren van elkaar" (bv 

intervisie) Dit zal in 2015 op de agenda 

staan.  Eind 2014 is de WMK-PO 

tevredenheid enquête voor 

leerkrachten/personeel voorbereid die 

begin 2015 gehouden zal worden.  

 

Zorg 

Passend Onderwijs   

-    Handelingsgericht werken (HGW) 

-    leerlingvolgsysteem (LLVS) Parnasus 

implementeren en mee leren werken. 

 

-    IB uitbreiding 

 

Zorgwijzer 

 

 

HGW i.c.m. Parnassys: In 2014 is met 

behulp van studiedagen en zelfstudie het 

HGW eigen gemaakt. Coördinatoren en IB-

er hebben een actieve rol gespeeld in de 

afstemming op de dagelijkse praktijk 

binnen Widar.  

In kader van HGW is in 2014  uitbreiding IB 

taken gerealiseerd van 0,2 fte.  

Ouders hebben aangegeven behoefte te 

hebben aan een overzichtelijk stappen-

/communicatieplan rondom zorg- en 

leerondersteuning. Een “zorgwijzer” wordt 

vormgegeven.  

Overig 

Vanuit de onderwijsvisie van de school 

hebben ouders in 2013 aangegeven 

behoefte te hebben aan meer informatie 

over opvoedkundige thema’s.  

 

 

 

PR en Communicatie 

-  Seizoener 

-  Logo 

-  Website 

 

 

 

 

 

Duurzaamheid dmv Zonnepanelen: 

 

 

 

Onder de naam “Rondom Kinderen” 

organiseren we sinds 2014 lezingen en 

workshops rondom opvoedkundige 

onderwerpen. Deze avonden worden 

(afhankelijk van het onderwerp) redelijk 

tot zeer goed bezocht. Uit de evaluatie 

bleek dat ouders meer betrokken kunnen 

worden bij het kiezen van de thema’s.  

Onder leiding van een kleine redactie is er 

een Zomer en een Winter editie van het 

Widar katern uitgegeven. In 2015 zetten 

we deze vorm van communicatie van 

school (uit de klas) naar ouders voort. De 

Seizoener als blad zal meegenomen 

worden in de WMKPO enquête.  

Er wordt een nieuwe huisstijl (+logo) 

ontwikkeld in de aard van het huidige 

transparante/open karakter van een  

hedendaagse vrijeschool  waar Widar zich 

in herkend. Er zijn op dit moment geen 

andere huisstijl componenten dan het 

Logo dat in 1987 is ontworpen.  

Dankzij actieve en betrokken (oud) ouders 

is er d.m.v. crowdfunding en in 

samenwerking met Ekoplaza en de 

gemeente het dak van de zuidelijke 

vleugel van het gebouw voorzien van 

zonnepanelen. Na eerste berekeningen 

lijkt het erop dat in 2015 (na een volledig 

jaar)  ⅔ van de gebruikte stroom 
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Huisvesting:  

 

 

afkomstig zal zijn van de eigen installatie.  

In zomer 2014 zijn alle radiatoren en 

binnendeuren vervangen en is de school 

(binnen) opnieuw geschilderd.  

 

 

 

De doelstellingen van 2015 

Blijvende focus op handelingsgericht werken; 

● Combineren van vrijeschoolwaarde(n) en het lLVS voor kleuters / HGW / Taal- 

en rekenonderwijs binnen de kleutergroepen (groep 1 &2)  

● optimalisatie en continuering integratie in de dagelijkse praktijk. (zowel van 

HGW als Parnassys) 

● Implementatie “ZIEN!” Een adequaat leerlingvolgsysteem voor de sociaal emo-

tionele ontwikkeling van de leerlingen die aansluit bij het LVS van Parnassys.  

 

“Duurzaamheid in en om de school” 

● Zonnepanelen en groene speelplein integreren in lesprogramma  

● hierbij netwerkorganisatie “Springzaad” betrekken  

● Andere scholen inspireren met behaalde doelen door in samenwerking met 

gemeente Delft een netwerkdag te organiseren.   

 

Taalonderwijs:  

● Met de komst van de nieuwe taalcoördinator zal technisch lezen blijvend en 

structureel gemonitord worden.   

● Oriëntatie aanvullende taalmethode (ter ondersteuning van ZLKLS) 

● Plezier in lezen, kleuter-taal onderwijs, tutorlezen, klassenbezoeken en collegi-

ale intervisie zijn thema's die in 2015 inhoudelijk én in de praktijk structurele 

(en school brede) aandacht gaan krijgen.  

● Oriëntatie nieuwe schoolbibliotheek  

 

Rekenonderwijs:  

● Blijvend en structureel monitoren van rekenonderwijs 

● Oriëntatie nieuwe rekenmethode 

● Organisatie/coördinatie  nationale rekendag  

● Plezier in rekenen, kleuter reken onderwijs, klassenbezoeken en collegiale in-

tervisie zijn thema's die in 2015 inhoudelijk én in de praktijk structurele (en 

school brede) blijvend aandacht krijgen.  

 

Personeel 

● ontwikkelen van een intervisieprogramma 

● collegiale uitwisseling met een andere vrijeschool in de omgeving. 

● Communicatie en implementatie nieuwe  CAO (focus op duurzame inzetbaar-

heid)  

 

Groei van Widar  

● Beleid ontwikkelen t.a.v. groeiend aantal aanmeldingen en groeiend aantal 

klassen  

- “willen we een (gedeeltelijke) dubbelstroom?” 

- “willen we een tweede locatie?” en zo ja, met een technische focus?  etc... 

 

PR en Communicatie (ouders):  

● Avonden  “rondom Kinderen”  continueren en de onderwerpen in samenspraak 

met ouders bepalen zodat er voldoende animo is en blijft.  

● “Zorgwijzer” ontwikkelen. 

● Lancering nieuwe website in zomer 2015  

 

Huisvesting:  

● nieuwe  toiletblokken (kinder- en volwassen) 

● nieuwe gordijnen in de klaslokalen 

 

Rondom Widar  

● oriëntatie voetbalgelegenheid 

● oriëntatie nieuw hekwerk om de school (begroten 2016) 
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● Deelname NL Doet 

 

Algemeen 

● uitkomsten van de tevredenheid enquêtes bespreken met de diverse doel-

groepen, verbeterpunten formuleren en vertalen naar acties/handelen en eva-

luaties.  

● oriëntatie & aanschaf digitaal ondersteund schoolbord 

 

 

Medezeggenschapsraad 

De MR bestaat uit 2  leerkrachten en 3 ouders die in 2014 actief hebben meegedacht 

met actuele onderwerpen en de realisatie van de fusie. In 2015 zal een her-oriëntatie 

plaatsvinden op de taken en verantwoordelijkheden van de MR naast de GMR en 

verkiezingen worden voorbereid en bij voorkeur ook al gehouden. 

 

 

 

5.5.3 Basisschool Wonnebald  

De school: een ‘plek waar het goed toeven is’ 

Wonnebald is een school waar kinderen en ouders zich thuis voelen. Het onderwijs 

wordt gegeven in een licht en speels schoolgebouw. De school is aangenaam compact 

en wordt omringd door veel groen. De zee en het bos zijn het decor voor de jaarlijks 

terugkerende seizoensfeesten. De school is in het gelukkige bezit van een ‘groen’ 

schoolplein aan de voorzijde en een echte ‘speeldernis’ aan de achterzijde. Deze 

natuurspeeltuin vormt een onderdeel van het lesaanbod en wordt natuurlijk volop 

benut om in de pauze even lekker te ravotten. Basisschool Wonnebald is een 

hedendaagse vrijeschool, die zich niet alleen van ‘buurtscholen, maar ook van de meer 

traditionele vrijescholen in Den Haag onderscheidt. Kinderen leren op Wonnebald in een 

omgeving die aansluit bij hun belevingswereld en ontwikkelingsfasen.  

Enkele kerngetallen 

Op 1 oktober 2014 telde de school 238 leerlingen. Het ouderprofiel  is die van “kritische 

bewuste ouders die vanuit een visie op onderwijs kiezen voor ònze onderwijsvorm!” De 

kwaliteit van onze school wordt in die zin vooral bepaald door de mensen die hier 

werken en vertoeven. Vanaf 1 augustus 2013 hebben we 10 klassen: 4 kleuterklassen en 

klas 1/6. Ons team bestaat uit: 19 klassenleraren, 7 Onderwijs Ondersteunend Personeel 

(SL/IB/RT/huismeester en administratie) + 5 vakleraren e.a. vak-ondersteunend 

personeel.  

Plannen voor 2014 en de realisatie daarvan 

De SWOT-analyse uit 2011, is - naast de aanbevelingen van de Inspectie- uitgangspunt 

geweest voor het 5 jaren beleidsplan. De daarin beschreven speerpunten zijn ook in 

2014 uitgangspunt voor onze onderwijsontwikkeling:  

1*. efficiënt inzichtelijke  cyclische handelingsprocedures op het gebied van signalering 

en registratie t.a.v.  de ontwikkeling van leerlingen, als uitgangspunt voor het kwaliteits- 

en begeleidingsbeleid. Doel: aantoonbare cyclische kwaliteitszorg 
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2*. bewuste differentiatie van het onderwijsaanbod van kleuters tot en met klas 6 

(groep 1 t/m groep 8). Doel: zelfstandige leerlingen door inzet van coöperatieve- en 

interactieve leerstrategieën voor opbrengstgericht werken  

3*. duidelijke afspraken m.b.t. communicatie- (zowel intern als extern) alsmede 

registratie- en organisatiestructuren als ondersteuning hiervan. Doel: de leraar als 

professional: duurzaam inzetbaar  

4* Het zichtbaar maken van aantoonbare resultaten van het kunstzinnige onderwijs  

Hieronder volgt een nadere toelichting per speerpunt: 

Speerpunt 1 Cyclische kwaliteitszorg:  

Realisatie: Alle geplande activiteiten en doelen (zie jaarplan) zijn behaald of ingezet: 

I. Het kwaliteitsmanagementsysteem  

a) Doel: werkzame processen. 

Actie: de processen doorlopend evalueren en aanpassen: medewerker(s) heeft na 

evaluatie de te wensen verandering in het proces ingebracht bij de vergadering en/of bij 

de Schoolleider (afhankelijk van het onderwerp): Schoolleider heeft deze feedback 

ingebracht bij het Management Team van de SVZH. Op akkoord MT zijn processen 

aangepast. Schoolspecifieke  onderdelen van de werkprocessen zijn op schoolniveau 

geëvalueerd en aangepast.  

II. De virtuele wereld van ICT  

a) Doel: dossiervorming van leerling-vordering en leerling-ondersteuning (begeleiding).  

Actie: t.b.v. dossiervorming van leerling-vordering en leerling-ondersteuning 

(begeleiding).  

De schoolleider heeft budget gereserveerd voor het overzetten van het ESIS digitale 

leerlingvolgsysteem naar ParnasSys: op SVZH niveau zijn de nieuwe contracten 

afgesloten en alle leerling gegevens overgezet.  

b) Doel: effectieve registratie van leerling-vordering en leerling-ondersteuning 

(begeleiding).   

Actie: schooleider heeft budget gereserveerd voor het uitbreiden van het 

computernetwerk: ICT medewerker heeft de aanschaf ingepland en uitgevoerd. Iedere 

leraar heeft een PC tot zijn beschikking in de eigen klas of elders in het gebouw 

voor leerling registratie en documentatie (digitale dossiervorming). 

III. Project Interne Begeleiding 

a) Doel: effectief schoolrijpheidsprotocol.  

Actie: de Intern Begeleider heeft het schoolrijpheidsproces voor kleuters effectiever 

georganiseerd zodat leerlingen met een begeleidingsvraag goed in beeld zijn bij de 

overgang naar klas 1. IB-er heeft de te wensen verandering t.b.v. dit proces ingebracht 

zoals bij punt II omschreven.  

b) Doel: leerling begeleidingsvragen (ondersteuningsvragen) kunnen signaleren.  

Actie: Intern Begeleider en Schoolleider hebben studiedagen georganiseerd en expertise 

ingekocht t.b.v. het eigen maken van: periode jaarplanningen met de daaraan 

gekoppelde leer- en ontwikkelingsdoelen per periode (waarom leren de leerling wat en 

hoe gaan ze daar komen?) om zodoende ondersteunings- & begeleidingsvragen van 

leerlingen te kunnen signaleren.  

c) Doel: individuele leerling begeleidingsvragen (ondersteuningsvragen) in leerdoelen 

om kunnen zetten.  

Actie: Intern Begeleider en Schoolleider hebben studiedagen georganiseerd en expertise 

ingekocht zodat de (kleuter)leraren geleerd hebben om handelingsgericht te werken in 

hun lesaanbod. D.w.z.  individuele leerling begeleidingsvragen (ondersteuningsvragen) 

in leerdoelen om te kunnen zetten a.d.h.v. van te voren vastgestelde leer- en 

ontwikkelingsdoelen per periode, zodat leerlingen de begeleiding (ondersteuning) 

krijgen die ze vragen (nodig hebben).  

d) Doel: leerling begeleidingsdoelen (ondersteuningsdoelen) om kunnen zetten in 

effectieve (groeps)handelingsplannen.  

Actie: Intern Begeleider en Schoolleider hebben studiedagen georganiseerd en expertise 

ingekocht om begeleidingsvragen van leerlingen om te kunnen zetten in effectieve 

(groeps)handelingsplannen in het nieuwe registratiesysteem ParnasSys. 

 

e) Doel: groepshandelingsplannen kunnen registeren in een digitaal registratiesysteem.  

Actie: de SVZH heeft een gebruiksvriendelijk registratiesysteem aangeschaft en 

studiedagen georganiseerd t.b.v. het nieuwe registratie en systeem ParnasSys, t.b.v. 



 

 

Jaarverslag 2014 SVZH       pagina 29 

dossiervorming waarin de gestelde ondersteunings- & begeleidingsdoelen worden 

geëvalueerd en bijgesteld. 

Speerpunt 2 Coöperatieve/divergente leerstrategieën  

Realisatie: Alle geplande activiteiten en doelen zijn behaald of ingezet: 

I. De zelfstandige leerling.  

a) Doel: de leraar is bewust van het mede verantwoordelijk zijn van de leerling voor het 

eigen leerproces.  

Actie: klassenconsultaties georganiseerd i.s.m. andere school uit ons 

Samenwerkingsverband: vanuit de blikrichting: hoe verzorgt een andere leraar dit: met 

nabespreking op dit onderwerp: hoe doe je dit in de praktijk: Leren van elkaars 

praktijkervaring uitgaande van dit doel.  

b) Doel: De leraar heeft zijn  handelen en het lesaanbod aangepast t.b.v. de zelfstandige 

leerling.  

Actie: d.m.v. klassenconsultaties met een andere school uit ons Samenwerkingsverband 

is het leerkracht handelen nabesproken op dit onderwerp. Leren van elkaars 

praktijkervaring uitgaande van dit doel.  

 II. Differentiatie & coöperatief leren in de klas op 3 niveaus 

a) Doel: de leraar kan de leerlingen met een extra ondersteuningsvraag 

(begeleidingsvraag) in groepsverband direct mee nemen met nieuwe lesaanbod  

Actie: de Intern Begeleider heeft in de groepsbespreking met de leraren van klas 1-6 

besproken, welke leerlingen ‘pre-teaching’ nodig hebben. 

Actie: de Intern Begeleider heeft met de leraar of de RT-er besproken op welke wijze de 

voorscholing wordt aangeboden.  

Actie: de Intern Begeleider heeft indien nodig materiaal voor deze ‘voorscholing’ 

aangeschaft.  

Actie: de leraar (of RT-er) biedt leerlingen voor aanvang van de nieuw aan te bieden 

lesstof voor de hele groep, in een kleine groep de nieuwe lesstof al aan. Deze ‘pre-

teaching’ zorgt ervoor dat deze leerlingen in groepsverband direct mee kunnen met het 

nieuwe lesaanbod.  

b) Doel: de leraar heeft de taalopbrengsten van klas 1-6 zijn op niveau 

(bovengemiddeld) gebracht  

Actie: de Intern Begeleider(s) heeft de taalmethodiek: 'zo leren kinderen lezen en 

spellen' als gevolg van de studiedagen op dit onderwerp in het afgelopen schooljaar 

verder geïmplementeerd van kleuters (groep 1) tot en met klas 6 (groep 8). 

c) Doel: de leraar heeft de rekenopbrengsten van klas 1-6 zijn op niveau 

(bovengemiddeld) gebracht  

Actie: de Intern Begeleider(s) heeft rekeninstrument 'Reken zeker' ter ondersteuning 

van het lesaanbod op basis van het schoolwerkplan verder geïmplementeerd vanaf klas 

1 (groep3) tot en met klas 6 (groep 8). 

III. Sociogram: meetinstrument voor sociale coherentie van/in de groep meenemen in de 

toets kalender.  

Doel: de leraar signaleert vroegtijdig hiaten in de sociale ontwikkeling van de groep en 

past daarop zijn handelen aan  

Actie: de Intern begeleider neemt ‘het sociogram’ mee in de geplande klasse / 

groepsbesprekingen als meetinstrument ter ondersteuning van de sociale ontwikkeling 

van de groep om indien nodig het leerkracht handelen hierop aan t kunnen passen.  

Speerpunt 3 Het hanteren van heldere en duidelijke communicatielijnen. 

Realisatie: Alle geplande activiteiten en doelen zijn behaald of ingezet  

I. Intern: medewerkers hanteren ‘bewust’ de Dynamische Oordeelsvorming als 

communicatiemiddel.  

Doel: het stimuleren van verbindende communicatie.  

Actie: n.a.v. de scholing van de afgelopen jaren t.b.v. de Dynamische oordeelvorming: 

zijn er door de SL oefenmomenten gepland met een acteur (‘Meesterlijk omgaan met 

ouders’ door Rosalind Veltman) om actuele casussen aangaande lastige gesprekken te 

oefenen.  

Actie: de Schoolleider heeft n.a.v. de functionerings- en loopbaangesprekken enkele 

leraren ondersteund door het inkopen van individuele scholing: ‘verbindende 

communicatie op het werk’ op basis van de z.g. ‘geweldloze communicatie’.  
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II. Extern: de informatieverstrekking aan ouders wordt bewust helder en eenduidig 

gecommuniceerd 

Doel: ouders e.a. worden op eenzelfde heldere en eenduidige wijze geïnformeerd. 

Actie: alle medewerkers hebben ten behoeve van informatie versterking aan ouders 

afgesproken om dezelfde documenten eenduidig en helder te communiceren a.d.h.v. de 

Dynamische Oordeelvorming zoals daar zijn: 

1. Klassenbrieven: actuele dynamische inhoudelijke informatie m.b.t. de 

aangeboden lesstof: wat de leerlingen in een periode gaan leren of hebben geleerd en 

welke activiteiten daarbij zijn georganiseerd: idem m.b.t. de seizoensfeesten 

2. Getuigschriften en tussenrapporten: dynamische inhoudelijke informatie ten 

aanzien van de vorderingen die een leerling maakt gedurende een schooljaar. 

3. Nieuwsbrief: actuele dynamische praktische informatie m.b.t. de jaarfeesten: 

de jaarkalender: actuele gebeurtenissen etc. 

4. De Seizoener: schoolkatern met dynamische informatie aangaande 

onderwerpen waar ouders en leraren zich actueel mee bezig houden 

5. Facebook pagina en twitteraccount: actuele speciale activiteiten onder de 

aandacht brengen bij ouders  

6. Schoolgids / jaarkalender: statische jaarplanning en inhoudelijke informatie ten 

aanzien van onze onderwijsvorm en alles wat wettelijk beschreven moet zijn voor 

ouders zoals b.v. de klachtenprocedure 

7. Website: statische informatie aangaande onze school en onderwijsvorm: een 

uitgebreide schoolgids 

 

Speerpunt 4 zichtbaar maken resultaten ‘Kunstzinnig onderwijs’ 

Realisatie: de activiteiten en doelen zoals gepland zijn gevolgd.. 

Doel: een aanvullende andere vorm van verantwoorden van vorderingen van leerlingen 

realiseren a.d.h.v. kunstzinnig werk. 

Actie: Schoolleider en Intern begeleider volgen de opleiding ‘Programma Anders 

Evalueren & Verantwoorden: Masterclass Vrijeschool Meesterschap’. 

 

Algemene onderwerpen zijn: 

Personeel 

De personele samenstelling laat zich zien als een relatief jong team voor wie teamgeest 

alsmede heldere en transparante communicatie voorop staat. Dat gaat niet altijd 

vanzelf: de regeling duurzame inzetbaarheid om o.a. de Dynamische Oordeelsvorming te 

borgen bij alle communicatieve ontmoetingen zoals vergaderingen en ander overleg is 

actief ingezet zodat er een schoolklimaat is gerealiseerd waarbij zowel medewerkers, 

ouders als leerlingen zich veilig weten.  

Zorg 

Het aantal leerlingen per klas dat iets extra's nodig heeft varieert qua samenstelling. 

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig op leergebied (hetzij 

verrijkingsstof hetzij inoefenstof) anderen hebben hulp nodig in het gebied van gedrag 

en b.v. leerhouding. De leerlingen kunnen hulp in de klas of buiten de klas krijgen. N.a.v. 

de wet op Passend Onderwijs hebben we –daar waar nodig- onze ontwikkelingsprofielen 

en (groeps)handelingsplannen uitgebreid, met specifiek geformuleerde tussendoelen 

voor de verschillende leergebieden en een daarop vastgelegd aanbod.  

Deskundigen (zoals ambulant begeleider, schoolmaatschappelijk werker) worden tijdig 

ingezet en zijn deel ven het B.A.T. Begeleidings Advies Team. Ouders zijn actief 

deelgenoot van de ingezette begeleidingsroute(s). 

Ondersteuning met behulp van ICT (RT programma’s, inoefening, verrijking) is 

beschikbaar voor de leerlingen van klas 2 (groep 4) en hoger.  

Naast het reguliere programma krijgen de leerlingen 1 keer per week het vak 

levenskunst dat door een andere leraar wordt gegeven dan hun eigen klassenleraar. 

Actuele sociale vraagstukken kunnen hier extra aan bod komen.  

In de kleuterklassen gebruiken we het ‘kleuterleerlingvolgsysteem’ van de 

Begeleidingsdienst voor Vrijescholen. Voor leerlingen met een extra vraag in 

meervoudige begaafdheid of juist met behoefte aan een aangepast tempo, is er een 

passend aanbod in de klas, hulp buiten de klas (RT) en  ‘Plus-klas’ activiteiten.  
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Het schoolondersteuningsprofiel is door de MR en het Bestuur vastgesteld.  

 

De doelstellingen van 2015 

Het jaarplan voor 2014-2015 zal voortgaan op de ingezette weg zoals in de vorige 

jaarplannen en het beleidsplan zijn omschreven. Samen met de andere schoolleiders en 

de staf van de SVZH is er een begin gemaakt met het 4 jarige schoolbeleidsplan wat 

vanaf schooljaar 2015-2016 de leidraad zal zijn voor ons onderwijscurriculum van de 

toekomst. Met de Opmaat en de studiedag van de SVZH is m.b.t. de beeldvorming reeds 

een begin gemaakt samen met alle leraren en medewerkers van alle scholen die deel 

zijn van de SVZH. 

Ouderbetrokkenheid 

Ouderbetrokkenheid is op basisschool Wonnebald een dynamisch fenomeen wat bij de 

ene activiteit anders uitpakt dan de andere. Communicatie met ouders, signalen van het 

schoolplein, geluiden tijdens jaarfeesten etc. dit alles geeft de ingrediënten om de 

ouderbetrokkenheid ‘erbij’ te kunnen houden. Een open houding van de schoolleider en 

andere medewerkers lijkt daarin een voorwaarde met het subjectieve uitgangspunt dat 

‘wanneer ouders blij zijn met dat wat ze aan hun kind ervaren, ze ook blij zijn met de 

school’.  

In 2014 is de nieuwe vrijwilligers coördinator gestart met een inventarisatie van 

‘oudertalenten’ om ouders direct en gerichter aan te kunnen spreken op hun 

competenties. Het idee erachter is dat ouders niet overvraagd worden m.b.t. 

participatie. Afgestemd op dit ‘oudercompetentie-overzicht’ worden er 

vrijwilligersdagen en speciale ouderavonden georganiseerd.  

Medezeggenschap 

De Medezeggenschapsraad (MR) van Wonnnebald is de afgelopen jaren wat moeizaam 

van de grond gekomen mede omdat we hier traditiegetrouw vanuit de Algemene Leden 

Vergaderingen onze input haalden voor het gewenste beleid, gezien vanuit de 

blikrichting van ouders. De oudergeleding en lerarengeleding hebben de agenda van de 

(G)MR dientengevolge accuraat formeel gevolgd en de passerende stukken op 

een serieuze wijze getoetst en daar waar nodig goedgekeurd en of ‘anders’ 

geadviseerd.  

Het KlassenOuderOverleg 

Het klassen-ouder-overleg heeft onder bezielde leiding van een nieuwe voorzitter een 

hele heldere doorstart gemaakt die past bij de doelen zoals bij speerpunt 3 worden 

geformuleerd. 

PR 

Conform het PR plan worden activiteiten uitgevoerd zoals speciale ouderavonden, de 

ouderinformatiemiddagen, de openkleuterochtenden en de bazaar/open dag. Ook de 

schoolgids en website voldoen aan de statische informatieve functie die we eraan 

hebben gegeven. Daarnaast is er een dynamische Facebookpagina en een 

twitteraccount waar bij speciale activiteiten enthousiast gebruik van wordt gemaakt om 

ouders te attenderen op activiteiten die inhoudelijk informatief van waarde zijn voor 

onze onderwijsvorm. Vanaf dit schooljaar is er een ouder- redactie gevormd die t.b.v. 

een schoolkatern als toevoeging op het bestaande blad de Seizoener, informatie wil 

geven betreffende onderwerpen die er voor onze ouders op dat moment toe doen. De 

nieuwsbrief en klassenbrieven (zie ook beschreven bij speerpunt 3) voorzien daarnaast 

in de actuele informatie a.d.h.v. de jaarplanning en het onderwijscurriculum. 

Kinderopvang onder één dak 

Wonnebald wil een brede school zijn waar een buitenschoolse opvang en kinderopvang 

deel van uitmaken. Stichting DAK verzorgt inpandig opvang voor kinderen van 0-12 jaar. 

Het beleid wordt zoveel mogelijk afgestemd op de antroposofische grondslag van ons 

onderwijs, hiervoor is op regelmatige basis overleg tussen de locatieleider van DAK en 

de schoolleider. Er worden ook speciale ouderavonden samen met DAK medewerkers 

georganiseerd t.b.v. informatieverstrekking voor ouders.  

Klachten/vertrouwenspersoon 

Eind 2014 was er 1 klacht van ouders ten aanzien van het aannamebeleid inzake de Wet 

op Passend Onderwijs. In het proces van afhandeling wordt deze meegenomen naar 
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2015. De onduidelijkheid ten aanzien van deze wet (elkaar tegensprekende juridische 

clausules) en de mogelijkheden ervan voor ouders zowel als onze scholen is 

dientengevolge een actueel agendapunt geweest op de agenda van het MT. De 

aannameprocedure in het processenboek van de SVZH is mede daardoor geactualiseerd.  

Huisvesting  

Naast de geplande activiteiten en het reguliere onderhoud zoals gepland in het 

Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) zijn er geen bijzonderheden te melden. 

 

 

5.5.4 Dordtse Vrije School  

De school 

De Dordtse Vrije School (DVS) is een vrijeschool met een stevig team. Medewerkers en 

leerkrachten hebben een vrij hoge gemiddelde leeftijd. Zij werken sterk vanuit ervaring, 

verworven kennis en inzichten van de antroposofie. Op de DVS worden nieuwe 

onderwijskundige ontwikkelingen kritisch tegen het licht gehouden en worden pas 

ingebed als dit gerelateerd is aan de bestaande pedagogische uitgangspunten. Dat is 

zowel een kwaliteit: werken vanuit visie en met overtuiging. Maar ook een valkuil: 

ruimte voor onderzoek en nieuwe inzichten of verandering kost veel tijd. Een voorbeeld 

daarvan is de implementatie van Handelingsgericht werken (HGW) of ZLKLS. 

Op 28 augustus ’13 bestond de DVS 35 jaar. Dat biografisch moment is gevierd op de 

Jaarlijkse Landelijke Pedagogische Vergadering in april ’14 en op de teamstudiedag in 

juni 2014. 

 

Enkele kerngetallen. 

Het onderwijs wordt aangeboden in drie heterogene kleuterklassen (groepen 1-2) en 

een enkelvoudige stroom van klas 1 t/m klas 6 (groep 3 t/m 8).  

Door de hogere gemiddelde leeftijd en de ervaren leerkrachten die bijna allemaal 

fulltime werken, is er in iedere klas stabiliteit. Het pedagogisch klimaat is goed en veilig. 

Het is een schoolgemeenschap. Onderwijskundig heeft de school een duidelijk en goed 

in de school verankerd leerplan. De zeer betrokken ouders kiezen bewust voor dit 

onderwijs en deze school. 

Ook dit schooljaar is weer sprake van een stijging van het leerlingenaantal. Zelfs zodanig 

dat we wachtlijsten hebben moeten invoeren voor enkele klassen (ook de 

kleuterklassen).  

Op 1 oktober 2012 was het leerlingenaantal 208 leerlingen. Op 1 oktober 2013 telde de 

school 220 leerlingen. Op 1 oktober 2014 was dit 226 leerlingen. 

Plannen voor 2014 en de realisatie daarvan 

Voor 2014 hadden we de volgende doelen gesteld: 
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 Planmatige kwaliteitszorg  

 Borgen HGW Rekenen en implementeren HGW Taal  

 Zorg en Begeleiding; implementeren van het zorgplan en zorgstructuur 

 PR en communicatie 

 Externe contacten  

 Gebouw en financiën  

 

Planmatige kwaliteitszorg: 

Het verder in orde maken van de digitale infrastructuur in voorbereiding tot het werken 

met WMK-PO in 2015 is vervolgd. Ook het updaten van ICT en herstel of aanschaf van 

laptops van leraren en IB, conform de MIP. Er is planmatig gewerkt aan 

onderwijskundige ontwikkelingen (o.a. passend onderwijs, HGW, didactische 

vaardigheden). Zie daarvoor bij de volgende paragrafen. Er wordt nu gewerkt met een 

integrale jaarplanning voor het team m.b.t. vergaderingen, toets periodes, IB 

overleggen, studiedagen etc. Nadat in 2013 het voorwerk was gedaan (processen en 

procedures  zijn in orde gebracht), is in 2014 gestart met de cyclus van functioneren en 

beoordelen: het voeren van de functioneringsgesprekken. Deze zijn begin 2015  

afgerond. . Een deel van de uitkomst van deze gesprekken  is meegenomen met de 

studiedag eind 2014 en  wordt voortgezet in  2015. Dit punt kwam ook terug in het 

tevredenheidsonderzoek WMK-PO begin 2015 bij leraren en medewerkers.  

Borging HGW: 

Er is planmatig aan gewerkt aan de borging van HGW Rekenen.  De groepsplannen 

worden gemaakt en de didactische vaardigheden zijn verder ontwikkeld d.m.v. 

studiedagen, klassenbezoeken en waar nodig individuele begeleiding. Eind 2014 is 

gestart met de implementatie van Taal en een 1e oriëntatie op de methodiek ZLKLS. Dit 

wordt in 2015 voortgezet.  

Zorg en Begeleiding: 

De zorgstructuur en de onderlinge taakverdeling is beschreven en afgerond. De nieuwe 

sensomotorische RT is in september 2014 gestart. De tijdelijke uitbreiding van de IB 

aanstelling bleek uitermate effectief en noodzakelijk, met name bij het borgen van 

HGW. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is vastgesteld en zal in 2015  verder  

worden verfijnd . De groepsbesprekingen worden nu 2x per jaar gevoerd en de 

toetsresultaten worden 2x per jaar in het team besproken.  

PR en communicatie: 

De website en de Facebookpagina van de school blijven geüpdatet. Daar werd 

ook informatie gegeven over de informatie ochtenden. De school werd overspoeld door 

geïnteresseerde ouders die steeds talrijker op de informatieochtenden afkwamen. De 

wachtlijsten werden groter; de school zat eind 2014 ongeveer aan zijn maximum. 

Tegelijkertijd moesten we onder tijdsdruk anticiperen op de nieuwe regelgeving van 

Passend Onderwijs. Ook de aannameprocedure moest worden aangepast. De eerste 

stappen op het komen tot een visie op groei zijn gezet. Complicerende factor daarbij is 

dat het team hierin terughoudend is, en we aan de andere kant steeds door de tijd 

worden ingehaald.  

Aan de ouders van de school wordt wekelijks de weekbrief meegegeven. Ook werd een 

algemene ouderavond, een beleidsouderavond en een lezingencyclus georganiseerd. In 

2015 wordt een tevredenheidsonderzoek gestart bij de ouders (WMK-PO). 

Externe contacten: 

Deelname aan de overleggen van het SWV zijn door de transitie binnen het SWV en de 

focus op de interne ontwikkelingen op school beperkt gerealiseerd. De IB-er heeft 

deelgenomen aan de IB overleggen van het SWV. Er was frequent telefonische 

afstemming met het SWV. Regelmatig was er overleg met de Gemeente Dordrecht 

(huisvesting, financiën, terrein, onderhoud).  

Gebouw en financiën:  

Het strak sturen op de begroting is gecontinueerd. De herbestrating van het schoolplein 

is halverwege 2014 succesvol gerealiseerd.  

Plannen voor 2015: 

Het verder voortzetten van het ingezette beleid mbt: 

 Planmatige kwaliteitszorg: continueren gesprekscyclus; ICT en digitale infra-

structuur; overstap naar Parnassys; werken met WMK-PO; continueren com-

municatie in het team. 

 implementatie HGW Taal en borging HGW Rekenen: besluitvorming mbt ZLKLS; 

studiedagen HGW Taal; indien nodig individuele begeleiding bij HGW Taal en 

Rekenen. 
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 Zorg en begeleiding: actualiseren SOP en Zorgplan ’15-’16; groepsbesprekin-

gen, toets besprekingen 

 PR en communicatie: visie op groei; anticiperen op groei (wachtlijst en/of stop 

zij-instroom). 

 Externe contacten: deelname aan bestuurlijke overleggen van het nieuwe 

SWV. Continueren deelname IB overleg van het SWV. 

 

5.5.5 Rudolf Steiner School Rotterdam  

De school 

De Rudolf Steinerschool heeft uit twee locaties, namelijk een in Rotterdam Alexander/ 

Prinsenland en een nevenvestiging in Krimpen aan den IJssel. 

De Rudolf Steinerschool in Rotterdam-Alexander/Prinsenland is een school met gemid-

deld 230 leerlingen. De school is gehuisvest in een organisch gebouw, met een prachtige 

aula waar bijvoorbeeld toneelopvoeringen van klassen plaatsvinden. De lokalen zijn om 

de aula heen gesitueerd. Om de school is veel buitenruimte om te spelen. Naast een 

grote speeltuin is een prachtige schooltuin aangelegd. Kortom een rustige, veilige en 

gezellige omgeving voor je kind in Rotterdam-Alexander/Prinsenland. 

De Rudolf Steinerschool in Krimpen a/d IJssel bevindt zich in een oud schoolgebouw. De 

school is jaren geleden flink verbouwd en aangepast aan de stijl van de vrijeschool en 

uitgebreid met een mooie aula. Voor en naast de school ligt een grasveld en achter de 

school de schooltuin en kleutertuin. De school behoort tot de kleinschalige scholen met 

ongeveer 100 leerlingen. De school werkt met combinatieklassen. Door deze schaal is de 

Rudolf Steinerschool een intieme school waar de leerlingen en ouders zich thuis voelen. 

Enkele kerngetallen. 

Het aantal leerlingen op de locatie Prinsenland is in 2014 toegenomen van 216 naar 239 

leerlingen. 

Er zijn ongeveer 24 medewerkers: (vak)leerkrachten, een Intern Begeleider en een Re-

medial Teacher en een conciërge.  

Het aantal leerlingen op de locatie Krimpen aan den IJssel is in 2014 toegenomen van 87 

naar 101 leerlingen.  

Er is een hecht team van 9 (vak)leerkrachten, een Intern Begeleider/Remedial teacher 

en een conciërge.  

De administratief medewerker en de schoolleider zijn actief voor beide locaties.  

Plannen voor 2014 en de realisatie daarvan 
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In 2013 heeft de schooleider afscheid genomen in het kader van haar pensioenering. De 

nieuwe schoolleider heeft als opdracht meegekregen om de ontwikkelingen voort te 

zetten conform het lopende schoolplan en daarnaast de scholen een meer open uitstra-

ling te geven en het leerlingenaantal, met name in Krimpen a/d IJssel te verhogen. 

Ook het ontwikkelen van vrijeschoolonderwijs dat is afgestemd op de huidige tijd met de 

daarbij horende onderwijsontwikkelingen. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan 

rekenen en taal maar ook aan de kernkwaliteiten van het vrijeschoolonderwijs.  

De doelstellingen van 2014 

Voornemens 2014 Resultaten  

Onderwijskundig (incl kwaliteit) 

Handelingsgericht- en opbrengstgericht 

werken 

- Voortzetten c.q. invoeren 1-zorg-

route; 

- Scholing IB en teams in ESIS groeps-

plannen; 

- HGW opnemen in werkwijze 

De groepsplannen zijn uitgewerkt voor de 

klassen. Het blijft nog een administratieve 

aanpak die moeilijk effect heeft in de klas.  

Het werken met plannen heeft zeker effect 

het verankeren van de bewustwording van 

de leerkrachten om doelgericht te werken.  

Veilig klimaat. 

Invoering Kanjertraining.  

 

De kanjertraining is gevolgd door het gehele 

team. In de klassen is aandacht besteed aan 

de inhoud. In diverse kritieke situaties is de 

werkwijze van de kanjertraining reeds met 

succes ingezet om het sociale klimaat in de 

school te ontwikkelen. 

  

Opbrengstgericht werken. 

Na iedere toets ronde worden de op-

brengsten in de teams besproken en 

worden doelstellingen geformuleerd.  

De opbrengsten zijn in de teams besproken 

en met de leerkrachten individueel doorge-

nomen. Op basis van de resultaten zijn 

acties gedefinieerd per klas / leerling  

Betrekken leerlingen bij het schoolbeleid In 2014 is de leerlingenraad van start ge-

gaan in Prinsenland. Er zijn concrete zaken 

besproken en aangepakt.  

Voor Krimpen staat dit nog niet op de 

agenda.  

Voornemens 2014 Resultaten  

Differentiëren 

Ontwikkelen beleid voor leerlingen 

met een ontwikkelingsvoorsprong 

Met name in Krimpen staat het onder-

werp Hoogbegaafdheid op de agenda. 

Er is een inventarisatie gedaan hoe het 

team zich verder wil en kan ontwikke-

len. In het schooljaar 15-16 wordt het 

plan geëffectueerd. 

Op beide locaties zijn groepsplannen 

uitgewerkt, waarin de differentiatie 

expliciet is opgenomen.  

Personeel 

Beroepshouding 

- Voortzetting van 2013 

- Werkdruk verminderen door 

bewust taakbeleid 

- Op beide scholen wordt de werk-

druk als hoog ervaren. Door inzicht 

in het taakbeleid kan er meer be-

wustzijn komen voor de taken en 

verantwoordelijkheden van een 

leerkracht.  

- Het onderwerp “taakbeleid” staat 

ook op de agenda van het MT van 

de SVZH.  

Inzet personeelsondersteuning vanuit 

het bestuur bureau.  

De personeelsondersteuning is in 2014 

gerealiseerd.  

Zorg 

Handelings- en opbrengstgericht 

werken 

Mede door de verhoging van de inzet-

baarheid van de Intern Begeleider is het 

handelingsgericht werken in beide loca-

ties expliciet verder geïmplementeerd. 

 

Doelstellingen 2015 

De belangrijkste doelstellingen voor 2015 zijn enerzijds het verder uitwerken en afwer-

ken van de doelen van het schoolplan 2011-2015. 

In het najaar van 2015 zullen de doelen geformuleerd worden op basis van het nieuwe 

schoolplan dat in 2015 zal worden ontwikkeld. 
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Lopende doelen voor 2014-2015 zijn: 

 Andere plannen: Status 

1 Voortzetten implementeren van Zo 
Leren Kinderen Lezen en Spellen. 

Loopt 

2 Opleiding rekencoördinator.  Loopt in Prinsenland 

3  Kanjertraining Is uitgevoerd en succesvol 

4 Verder ontwikkelen van de Leerlin-
genraad 

In uitgevoerd 

5 Scholing HGW en Opbrengstgericht 
werken.  

Scholing is niet uitgevoerd, maar er is wel 
aandacht voor in de (individuele) begelei-
ding door de Intern Begeleiders 

6  Herschrijven dyslectieprotocol (Prin-
senland) 

Nog niet gereed 

7 Overstap van Esis naar Parnassys Project wordt vertraagd in verband met 
twijfels over de werkbaarheid 

8 Passend Onderwijs Wordt ingevoerd 

9  Opstellen schoolbeleidsplan 2015-
2020 

Loopt 

 

De Medezeggenschapsraad 

Aan het begin van het schooljaar 2014-2015 bestond de MR uit twee ouders uit Krim-

pen, een ouder uit Rotterdam, twee leerkrachten uit Rotterdam en  een uit Krimpen. De 

enige wisseling die heeft plaatsgevonden in het bezetting is dat er een nieuwe leerkracht 

(Bram Dusschoten) de plaats van Janette Hietbrink heeft overgenomen. Janette neemt 

nog wel namens de MR zitting in de GMR. Uiteraard zijn alle vergaderingen van de MR 

openbaar.  

Punten die op de agenda van de MR stonden zijn (naast de officiële punten zoals onder-

wijskundig plan en goedkeuring ouderbijdragen):  

- Communicatie van MR naar de achterban. 

- Algemene ouderavond (deze is aan het begin van het cursusjaar georganiseerd 

in zowel Rotterdam als Krimpen). 

- -Kinderopvang (waarborging naschoolse opvang voor onze leerlingen waarbor-

gen).  

- Doorstroming onderbouw naar bovenbouw en de doorlopende leerlijn 

naar het VMBO. 

- Beleid inning ouderbijdrage. 

- Social media beleid, ICT-beleid, gebruik mobiele telefoons 

- Externe profilering RSS 

- Beleid mbt remedial teaching en Cito-toetsing 

- Gele kaarten systeem 

Overige zaken 

PR 

Voor beide scholen is de impuls uit 2013 actief voortgezet. Deze impuls, samen met de 

positieve ontwikkelingen binnen de vrijeschoolbeweging in Nederland, heeft geresul-

teerd in een goed gevulde enkele stroom in Prinsenland en een stevige groei bij Krim-

pen. In Prinsenland zijn inmiddels wachtlijsten ontstaan. In Krimpen zijn enkele jaargan-

gen nu behoorlijk vol waardoor overweging van het beleid wordt gevraagd. 

Huisvesting 

Prinsenland 

In Prinsenland is in 2014 het dak gerenoveerd.  

Krimpen 

Renovatie van het gebouw aan de Memlingstraat is in 2014 in gesprek gebracht met de 

gemeente teneinde financiering te bewerkstelligen. De resultaten daarvan zullen in 2015 

duidelijk moeten worden. 
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5.5.6 Vrije School Vredehof  

De school 

De Vrijeschool Vredehof is gevestigd in een oud schoolgebouw midden in de wijk Kralin-

gen. Omgeven door groen kunnen de kinderen heerlijk buiten spelen op een groot 

schoolplein. Het gebouw heeft kleine hoge lichte lokalen, een grote aula waar velerlei 

activiteiten plaatsvinden, en drie kleuterlokalen die volgens organische architectuur zijn 

aangebouwd. De school is een kleinschalige school met zo’n 230 leerlingen. In 2014 is 

ervoor gekozen de school vanwege de vele aanmeldingen uit te breiden met een extra 

kleuterklas. De Vrijeschool Vredehof is een school midden in het drukke Rotterdam, 

waar een kind rust, veiligheid en een goede leeromgeving ervaart. 

Enkele kerngetallen 

Aantal leerlingen: per 1 oktober 2014: 225 leerlingen 

Aantal groepen: 10 (4 x groep 1/2 en 1 x groep 3 t/m 8) 

Aantal klassenleerkrachten: 17 (allen parttime) 

Aantal vakleerkrachten: 3 

Aantal leerkrachtondersteuners: 1 

Aantal onderwijsassistenten: 0 

Overig personeel (schoolleider, IB-er, RT-er, administratief medewerkster): 4 

Plannen voor 2014 en de realisatie daarvan 

Plannen Realisatie 

Onderwijskundig (incl. kwaliteit) 

Aanbod taal en rekenen ligt op het ge-
wenste niveau. 
 
 
 
 
 
 
 
Regenboogtraining (sociale vaardigheid) 
wordt actief in alle klassen ingezet. 

Op taalgebied hebben we met de invoering 
van ZLKLS een slag gemaakt. Rekenen wordt 
nu opgepakt. De resultaten zijn nog onvol-
doende en moeten omhoog. We oriënteren 
ons op een nieuwe rekenmethode (defini-
tieve keuze in mei 2015) 
 
 
Vanuit het team is een collega benoemd die 
de sociale vaardigheidstraining op zich 
neemt. Zij is geschoold, bewaakt de conti-

Plannen Realisatie 

 
 
 
Invoering handelingsgericht werken 
 
 
 
 
 
Schoolbreed werken met ‘zo leer je 
kinderen lezen en spellen’ 
 
Nieuwe methode voor begrijpend 
lezen invoeren 
 
Invoering passend onderwijs 

nuïteit en geeft de training (indien nodig) 
in de betreffende klas.  
 
In schooljaar 2013-2014 is hiermee een 
start gemaakt. Leerkrachten geven les op 
drie niveaus en werken met groepshan-
delingsplannen. Dit wordt in 2015 door-
gezet. 
 
Deze methodiek wordt in alle klassen 
structureel toegepast. 
 
Per september 2014 werken we met de 
methode ‘Goed begrepen”’. 
 
Per 1 augustus 2014 is de wet op pas-

send onderwijs van kracht. In ons SOP 

hebben wij aangegeven wat onze exper-

tise is en ook wat onze grenzen zijn. 

Personeel 

Interne communicatie verbeteren 
Vrijwilligers in de organisatie (opzet 

procedure voor inzet vrijwilligers) 

Gedaan 
Nog in ontwikkeling 

Zorg 

Schrijven SOP (school ondersteunings 
profiel) 
Herschrijven zorgplan 
Opzetten nieuwe zorgstructuur door 

de IB-er rondom passend onderwijs 

en het handelingsgericht werken 

Gedaan 
 
Verschoven naar begin 2015 
Hiermee is een goede start gemaakt 

(wordt voortgezet in 2015) 

Overig 

Uitbreiding (extra kleuterklas) 
 
De eerste klas is een ‘bewegende 

klas’ 

In mei 2014 is de vierde kleuterklas open 

gegaan. 

Sinds september 2014 is onze eerste klas 

een ‘bewegende klas’. Dit is een proef en 

wordt in januari en april 2015 geëvalu-
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Plannen Realisatie 

eerd.  

 

De doelstellingen voor 2015 

De doelstellingen voor 2015 zijn: 

- Invoering passend onderwijs (vervolg, herschrijven SOP) 

- Openen dislocatie in Rotterdam-West per augustus 2015 

- Handelingsgericht werken invoeren (in de klassen tijdens de oefenuren rekenen en 

taal werken op 3 niveaus, vervolg) 

- Herschrijven van ons zorgplan ihkv passend onderwijs en HGW 

- Aanstellen nieuwe reken coördinator en nieuwe methode invoeren per augustus 

2015 

- Toets resultaten verbeteren en inzichtelijk krijgen waarom de resultaten soms ach-

terblijven (visitatie door twee stafleden SVZH en Ithaka). 

- Oriëntatie op digitale hulpmiddelen in de hoogste klassen 

- Starten ‘plusklas’ vanaf april 2015 en hier beleid op maken voor schooljaar 2015-

2016 

- Het eerste jaar van de ‘Bewegende klas’ evalueren en mogelijk continueren in de 

tweede klas   

 

 

De Medezeggenschapsraad 

De MR bestond in 2014 uit: 

Oudergeleding: Gerard Boschman (secretaris) en Mirjam Hegger 

Docentengeleding: Jose Housmans en Nelleke Vantilborgh (voorzitter) 

 

In de vergaderingen zijn o.a. aan de orde geweest: uitbreiding/nieuwe locatie in 

Rotterdam-West, school- en zorgplan, schoolgids, schooltijden, ouderbijdragen, passend 

onderwijs incl. schoolondersteuningsprofiel, vakantieschema en de begroting. 

Overige zaken 

PR: 

Er zijn nieuwe folders en posters ontwikkeld en er is een nieuwe website sinds decem-

ber 2012.  

 

Groei: 

De aanmeldingen blijven binnen stromen. Vooral bij de kleuters maar ook evt. tussen-

tijdse instromers. De wachtlijst groeit. Er is gekeken naar hoe er (naast het openen van 

een extra kleuterklas in mei 2014) uitgebreid kan worden. Per augustus 2015 start (me-

de door de inzet van een enthousiaste oudergroep)  een dislocatie van de Vrijeschool 

Vredehof aan de Velsenluststraat 7-9 in Rotterdam-West. 

Huisvesting: 

In 2013 is een aanvraag gedaan bij de gemeente voor subsidie i.v.m. nieuwe kozijnen 

voor het hoofdgebouw. Deze subsidie is toegekend. De werkzaamheden gaan in april 

2015 van start.  

Ouderbetrokkenheid: 

Op de Vrijeschool Vredehof is veel betrokkenheid van ouders op (algemene) ouderavon-

den, bij het spelen van toneelstukken (Kerstspel en Peronnikspel), tijdens het wekelijkse 

ouder café en de ouderbibliotheek, in gesprekken over de ontwikkeling van hun 

kind(eren) en tijdens het vieren van de jaarfeesten. 
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6. Financieel Beleid 

6.1 Analyse financiële situatie  

Het balanstotaal van de St. SVZH neemt toe met € 60.000,-  

Dit komt door de toename van de Materiele Vaste activa als gevolg van de investeringen in het gebouw enerzijds, en door de eenmalige versnelde afschrijving anderzijds.  

De vorderingen nemen toe, maar zijn regulier. De liquide middelen zijn afgenomen door de investeringen in personeel en materieel.  

Het eigen vermogen daalt licht door de versnelde afschrijving van de Vaste activa, de egalisatiereserve nulmeting is nu 0. De voorzieningen, langlopende schulden zijn bijna gelijk 

en regulier. De kortlopende schulden verhoogd door de nog te ontvangen afrekeningen mbt het gemeentelijk onderhoud 2014. De overige schulden zijn regulier.  

Geconsolideerde Balans op 31-12-2014 

 

 

 

 

31-12-2014 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2013

0 0 1.588.279 1.604.641

943.906 909.508 98.829 109.813

1.638 1.596 34.053 38.359

0 0 939.273 854.110

460.608 413.485

0 0

1.254.282 1.282.334

2.660.434 2.606.923 2.660.434 2.606.923

Activa  Passiva

Immateriële vaste activa  Eigen vermogen

Financiële vaste activa  Langlopende schulden

Voorraden  Kortlopende schulden

Materiële vaste activa  Voorzieningen

Effecten

Liquide middelen

Vorderingen

Totaal activa  Totaal passiva
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Geconsolideerde Staat van Baten en Lasten en de Begroting 2014.  

Geconsolideerd is het resultaat € 16.362 negatief.  Dit wordt vooral veroorzaakt door het besluit om de Materiele vaste activa versneld en eenmalige af te schrijven ad 

€ 117.300. Zonder deze afschrijving zou het resultaat € 100.938 positief geweest zijn.  

Er zijn extra inkomsten zijnde groeitellingen en extra middelen vanuit het bestuursakkoord van het ministerie ontvangen. De extra uitgaven zijn gedaan mn bij het personeel voor 

extra leerkrachten (handen in de klassen) en tijdelijk opengestelde klassen of extra ondersteuning (IB-RT) , en ook de maatregelen door de wijzigingen in de CAO-PO hebben 

geleid tot meer personele kosten.  

 

 

Het geconsolideerde resultaat is een optelsom van de resultaten per rechtspersoon, die in de volgende paragrafen worden verantwoord.   

Realisatie 2014 Begroting 2014 Verschil Realisatie 2013 Verschil

5.899.800 5.570.244 329.556 5.735.058 164.742

63.901 36.335 27.566 80.990 -17.089

748.600 653.743 94.857 679.578 69.022

6.712.301 6.260.322 451.979 6.495.626 216.675

5.377.378 5.067.614 309.764 5.059.826 317.552

268.353 122.073 146.280 138.557 129.796

461.747 414.519 47.228 489.501 -27.754

625.222 664.016 -38.794 589.488 35.734

6.732.700 6.268.222 464.478 6.277.372 455.328

-20.399 -7.900 -12.499 218.254 -238.653

0 0 0 0 0

4.037 7.900 -3.863 5.550 -1.513

-16.362 0 -16.362 223.804 -240.166

Baten

Rijksbijdragen OCenW

Overige overheidsbijdragen

Huisvestingslasten

Overige instellingslasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Overige baten

Totaal baten

Lasten

Personele lasten

Afschrijvingen

Gerealiseerde herwaardering

Financiële baten en lasten

Nettoresultaat
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6.2 Verschillenanalyse per rechtspersoon 

Conform de eisen die de accountant stelt wordt hieronder een balans en een verschillenanalyse gegeven van baten en lasten per rechtspersoon.  

6.2.1 St. Vrije Scholen Regio Rotterdam. 

Balanspositie 31-12-2014 

 

Toelichting op de balans:  

Activa: 

De materiele vaste activa zijn gestegen door de investeringen in het onderhoud van de scholen enerzijds, maar anderzijds zijn er ook versneld materiele vaste activa 

afgeschreven.   

De Vorderingen zijn nagenoeg gelijk gebleven en zijn regulier.  

De liquide middelen zijn met € 22.537,- gestegen . Budgetten zijn beperkt en er zijn extra inkomsten vanuit oa. het ministerie ontvangen. 

Passiva: 

Het Eigen vermogen is gedaald met € 133.460 door het negatieve resultaat van 2014 . De egalisatiereserve nulmeting is met  € 117.300 afgeboekt naar 0.   

De Voorzieningen zijn gedaald door de onttrekkingen voor jubilea.  

31-12-2014 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2013

0 0 975.129 1.108.589

649.253 646.564 68.982 75.335

702 684 34.053 38.359

0 0 801.090 631.463

320.233 319.969

0 0

909.066 886.529

1.879.254 1.853.746 1.879.254 1.853.746

Activa  Passiva

Immateriële vaste activa  Eigen vermogen

Financiële vaste activa  Langlopende schulden

Voorraden  Kortlopende schulden

Materiële vaste activa  Voorzieningen

Effecten

Liquide middelen

Vorderingen

Totaal activa  Totaal passiva
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De Langlopende Schulden zijn gedaald door onttrekking aan de reservering spaarverlof. 

De Kortlopende Schulden zijn gestegen door de verrekening van de vooruit ontvangen subsidie voor onderwijshuisvesting (besteding schoolpleinen, dak en kozijnen). De 

overige schulden zijn regulier. 

 

Analyse Resultaat. 

In 2014 was een nihil resultaat begroot. Uiteindelijk resulteert een negatief resultaat boekjaar 2014 van € 133.459: een verschil van € 133.459 met de begroting.  

Het positief resultaat over het boekjaar 2013 bedroeg € 84.459. In de navolgende paragraaf treft u een vergelijking aan en een specificatie van de belangrijkste verschillen. 

We verklaren het verslechteren van het resultaat  t.o.v. 2013 met € 217.918 als volgt: 

Inkomsten  

- er is verhoging vanuit het ministerie voor de reguliere budgetten en er is aanvullende groeibekostiging ontvangen. Tevens is er het 

project duurzame inzetbaarheid afgerekend en ontvangen.  

 

- stijging van de overige baten door overdrachten van de Samenwerkingsverbanden SWV, overschrijdingsvergoeding en de 

ouderbijdragen  

 

 

57.702 
 
 
 

30.000 

Uitgaven 
 
- de personele lasten zijn verhoogd door extra tijdelijke inzet ivm opvangen van groei, de afvloeiing van twee personeelsleden, de CAO 
wijzigingen (1.2% loonsverhoging), extra kosten voor invalvervangingen. 
 
- Afschrijvingslasten zijn eenmalig verhoogd door de inventarisatie MVA die in 2014 gedaan is. Verder zijn er extra investeringen gedaan 
in aankleding en verbouwing van extra klassen.  
- - Huisvestingslasten zijn gedaald door bezuiniging gerealiseerd op energie/water en klein onderhoud 
 
- Overige instellingslasten zijn gestegen door investeringen in de aankleding van nieuwe klassen, extra inzet voor pr, en kleine 
overschrijdingen op verschillende posten. 

 

176.455 

 

 

 

117.300 

10.715 

 

30.813 

 

De financiële baten en lasten, bestaande uit rentebaten en –lasten zijn in 2014 en 2013 vrijwel gelijk.   
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Het resultaat in 2014 is € 133.459 slechter dan we hadden begroot. Dat verklaren we in het onderstaande overzicht: 

Inkomsten. 

 

- verhoging vanuit het ministerie tbv de groei en reguliere lumpsum,   

- tevens zijn er van de SWV ondersteuningsmiddelen ontvangen. ivm de invoering van passend onderwijs was bij het opmaken van de 

begroting niet bekend om hoeveel middelen dit zou gaan. 

- er is ook overschrijdingsvergoeding ontvangen van de gemeente Dordrecht (financiële gelijkstelling openbaar en bijzonder onderwijs)  

-  

 

 

200.000 

 

18.000 

30.000 

Uitgaven: 

 

- De personele lasten zijn hoger dan begroot door extra kosten die gemaakt zijn voor de afvloeiing en vervanging voor eigen rekening 

van personeel (outplacement, scholing, afvloeiing),  

-tijdelijke uitbreiding van de formatie i.v.m. groei , openen van extra klassen zowel tijdelijk als permanent.  

Tijdelijke uitbreiding van de IB formatie en de staf 

- tijdelijke inzet van een kwartiermaker voor WEST (voorfinanciering) 

- gevolgen van de wijzigingen in de CAO-PO (loonsverhoging)-  

 

Afschrijvingen zijn hoger dan begroot,  

- eenmalig worden de materiele vaste activa vanuit de nulmeting (2005) versneld afgeschreven na inventarisatie van de aanwezige 

spullen in de scholen. 

- extra afschrijving als resultaat van de omzetting naar afschrijvingsmethodiek van het onderhoud (bij opmaak begroting was het bedrag 

niet bekend) 

- er zijn ook een aantal investeringen gedaan in de aankleding en verbouwing van extra kleuterklassen, deze waren niet begroot 

 

 

Huisvestingslasten zijn hoger dan begroot door 

- schoonmaakkosten zijn hoger door extra,  

- extra kosten voor de energie, deze moeten nog doorbelast worden aan de gemeente Dordrecht  

De Overige instellingslasten zijn lager dan begroot 

- de budgetbeheersing is verbeterd.  

 

 

 

 

243.331 

 

 

 

 

 

 

 

117.300 

 

28.500 

 

+4200 

+9200 

+7500 

 

+5.000 

+5.800 

 

-3.078 
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6.2.2 St. Vrije School Widar 

Balanspositie 31-12-2014 

 

Toelichting op de balans:  

Activa: 

De materiele vaste activa zijn gestegen door de eigen investeringen in het gebouw.  

De Vorderingen zijn gestegen  met € 130.000, door de voorgeschoten investeringen die gedaan zijn in het gebouw (radiatoren, deuren, hang en sluitwerk) tlv de voorziening 

huisvesting van de gemeente . De overige vorderingen zijn gestegen door de nog te ontvangen bijdrage van de gemeente en overige vorderingen zijn regulier.  

De liquide middelen zijn gedaald  met € 39.128 door de investeringen en voorfinanciering van het gemeentelijk onderhoud. 

Passiva: 

Het Eigen vermogen is gestegen met € 89.175 door het positieve resultaat 2014.   

De Voorzieningen zijn gedaald door onttrekking aan  de voorziening jubileum. .  

De Kortlopende Schulden zijn gedaald en zijn regulier.  

 

31-12-2014 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2013

0 0 396.851 307.676

117.551 98.972 17.936 20.373

936 912 0 0

0 0 152.973 130.830

193.042 63.636

0 0

256.231 295.359

567.760 458.879 567.760 458.879

Activa  Passiva

Immateriële vaste activa  Eigen vermogen

Financiële vaste activa  Langlopende schulden

Voorraden  Kortlopende schulden

Materiële vaste activa  Voorzieningen

Effecten

Liquide middelen

Vorderingen

Totaal activa  Totaal passiva
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Analyse Resultaat. 

In 2014 was een nihil resultaat begroot. Uiteindelijk resulteert een positief resultaat boekjaar 2014 van € 89.175: een verschil van € 89.175 met de begroting. Het positief 

resultaat over het boekjaar 2013 bedroeg € 68.712. In de navolgende paragraaf treft u een vergelijking aan en een specificatie van de belangrijkste verschillen. 

Het resultaat tov 2013 is gestegen met € 20.463. De belangrijkste oorzaken van deze stijging zijn: 

Inkomsten: 

- Extra middelen van het ministerie Lumpsum en groei 

- minder subsidie vanuit de gemeente voor bewegingsonderwijs 

- stijging van de inkomsten vanuit de ouderbijdragen 

 

 

47.500 

-9.465 

30.000 

Uitgaven 

 

- Meer uitgaven voor extra personeel tbv inzet groei,  

- Meer uitgaven voor huisvesting door  extra kosten voor schoonmaak en energie en een naheffing zuiveringsschap- 

Meer uitgaven voor overige instellingslasten: extra inzet Pr en communicatie, culturele activiteiten,  

 

 

 

 

31.000 

 

9713 

8.995 

 

De financiële baten en lasten, bestaande uit rentebaten en –lasten zijn in 2014 lager dan in 2013 . door de lage rentestand van de spaarrekening.  
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Het begrote resultaat in 2014 wijkt af van het gerealiseerde resultaat in 2014  namelijk positief € 89.175  . De belangrijkste oorzaken van deze afwijking zijn: 

Inkomsten. 

 

- Meer inkomsten vanuit het ministerie door de verhoging Lumpsum en groeimiddelen, wijzigingen Cao-PO 

- Ondersteuningsmiddelen van het SWV, bij de invoering van passend onderwijs was nog niet duidelijk hoeveel middelen de scholen voor 

hun basisondersteuning zouden ontvangen.  

- meer inkomsten vanuit de ouderbijdragen 

- hogere inkomsten van het SWV, voor ondersteuning van een rugzakleerling 

- aanvullende subsidie voor leerkracht bewegingsonderwijs en ‘widar in de zon’ project 

 

 

 

84.149 

10.000 

 

      30.000 

10.000 

10.000 

 

Uitgaven: 

 

- De personele lasten zijn hoger dan begroot door Extra inzet om de groei van het aantal leerlingen op te vangen, ondersteuning in de klas, 

en de wijzigingen nav de CAO-PO (loonsverhoging) 

. 

- Afschrijvingen zijn iets lager dan begroot, door de gespreide investeringen over het jaar heen. Ook zijn niet alle investeringen gedaan en 

doorgeschoven naar volgend jaar 

 

- Huisvestingslasten zijn hoger dan begroot door het volledig inboeken van de kosten van de buitenruimte (het schoolplein/tuin).  

- extra schoonmaak en energielasten 

 

De Overige instellingslasten zijn lager dan begroot door  

- goed budgetbeheer en deling van de kosten met het stafbureau (administratiekantoor, accountant, inzet bouwkundige ondersteuning, 

arbo) 

 

 

 

6.000 

 

 

4.000 

 

 

13.000 

 

 

 

4.137 
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6.2.3 Ver. Basisschool Wonnebald 

Balanspositie 31-12-2014 

 

Toelichting op de balans:  

Activa: 

De materiele vaste activa zijn gestegen door de investeringen die gedaan zijn in het gebouw buitenschilderwerk en aanpassingen in de gymzaal (veiligheid)  

De Vorderingen zijn gestegen met € 14.175, de vorderingen zijn regulier.  

De liquide middelen zijn gedaald € 11.461 , door de eigen investeringen.  

Passiva: 

Het Eigen vermogen is gestegen met € 27.924 door het positieve resultaat 2014.  

De Voorzieningen zijn gedaald door een onttrekking  aan de voorziening jubilea. 

De Kortlopende Schulden zijn gedaald en zijn regulier.    

31-12-2014 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2013

0 0 216.300 188.376

177.102 163.973 11.910 14.104

0 0 0 0

0 0 103.483 113.370

65.605 51.430

0 0

88.986 100.447

331.693 315.850 331.693 315.850

Activa  Passiva

Immateriële vaste activa  Eigen vermogen

Financiële vaste activa  Langlopende schulden

Voorraden  Kortlopende schulden

Materiële vaste activa  Voorzieningen

Effecten

Liquide middelen

Vorderingen

Totaal activa  Totaal passiva



 

 

Jaarverslag 2014 SVZH       pagina 48 

Analyse Resultaat. 

In 2014 was een nihil resultaat begroot. Uiteindelijk resulteert een positief resultaat boekjaar 2014 van € 27.924: een verschil van € 27.924 met de begroting. Het positief 

resultaat over het boekjaar 2013 bedroeg € 70.632. In de navolgende paragraaf treft u een vergelijking aan en een specificatie van de belangrijkste verschillen.  

Het resultaat tov 2013 is gedaald met € 42.708. De belangrijkste oorzaken van deze daling zijn:  

Inkomsten 

 

- in 2013 zijn extra groeimiddelen ontvangen van het ministerie en subsidies voor jonge leerkrachten en herfstakkoord 2013 

In 2014 is wel een verhoging van de Lumpsum en aanpassingen na de CAO-PO gerealiseerd.  

In 2014 is geen subsidie voor de ID medewerker meer ontvangen ivm ontslag, er wordt nog een afrekening gemaakt. 

In 2013 is aanvullende subsidie voor het schoolplein ontvangen.  

Ondersteuningsmiddelen van het SWV, bij de invoering van passend onderwijs was nog niet duidelijk hoeveel middelen de scholen voor 

hun basisondersteuning zouden ontvangen 

-  

 

 

58.000 

12.600 

10.000 

20.000 

 

Uitgaven 

 

- Meer personele lasten vanwege extra inzet voor de groei (extra kleuterklas) en ondersteuning in de klassen), formatie IB/RT en 

loonsverhoging als gevolg van de CAO-PO 

- verhoging afschrijvingskosten ivm investeringen in gebouw en materialen/kasten, - Meer huisvestingslasten in 2013 door de uitgaven 

tbv het schoolplein , en extra schoonmaak. Dit was eenmalig de huisvestingslasten zijn nu weer regulier 

De overige instellingslasten zijn gedaald door  

-in 2013 waren extra kosten gemaakt voor de inrichting (voorfinanciering)v an de 4e kleuterklas. De subsidie bij de gemeente is 

aangevraagd en gehonoreerd. In 2015 volgt de afrekening. 

 

 

61.967 

 

 

26.750 

4.308 

 

De financiële baten en lasten, bestaande uit rentebaten en –lasten zijn in 2014 lager dan in 2013, door de lage liquiditeit en de laag staande rente. 
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Het begrote resultaat 2014 wijkt af van het gerealiseerde resultaat 2014, namelijk € 27.924.  De belangrijkste oorzaken van deze afwijking zijn: 

Inkomsten. 

- extra middelen van het ministerie voor Lumpsum en CAO=PO aanpassingen. 

- Ondersteuningsmiddelen van het SWV, bij de invoering van passend onderwijs was nog niet duidelijk hoeveel middelen de scholen voor 

hun basisondersteuning zouden ontvangen. 

- extra middelen voor rugzakbegeleiding van een leerling 

 

 

13.600 

 

13.900 

 

3.500 

 

Uitgaven: 

 

- De personele lasten zijn Iets hoger door de loonsverhoging vanwege de CAO-PO, en vervanging eigen risico. 

 

- Afschrijvingen zijn hoger dan begroot door de investering in ICT  Deze waren voor 2013 gepland maar niet uitgevoerd..  

De geplande investeringen van 2014 zijn ook uitgevoerd.  

-Huisvestingslasten zijn hoger dan begroot door noodzakelijke reparaties aan cv, noodverlichting en lift. 

- hoge waterschapslasten (niet goed begroot), extra schoonmaakkosten en energielasten 

 

De Overige instellingslasten zijn lager dan begroot er is wel iets meer aan leermiddelen uitgegeven.  

 

 

11.000 

 

2.636 

 

6.000 

13.000 

 

 

 

.  
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6.3 Treasuryverslag 

Op 1 januari 2010 is de ‘regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs 

en onderzoek 2010’ van kracht geworden. De kern hiervan is dat de beschikbaar 

gestelde publieke gelden risicomijdend dienen te worden belegd en beleend. De 

stichtingen hanteren het uniforme treasurystatuut van de Besturenraad. In dit statuut is 

bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en 

beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke 

middelen in overeenstemming met hun bestemming worden besteed. Voor de 

Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland betekent dit dat alle bank- en spaartegoeden 

vrij opneembaar en verdeeld over de ING, de ABN Amro, de ASN en de Triodosbank zijn. 

De stichtingen hebben een aantal certificaten bij de Triodosbank die om niet zijn 

verkregen.  

 

6.4 Risicomanagement 

Waar het in de jaarrekening vooral gaat om een zo juist en volledig mogelijk beeld te 

geven van, door een accountant te controleren, zekerheden, gaat het bij 

risicomanagement om het in beeld brengen van onzekerheden, de risico’s. Deze risico’s 

moeten jaarlijks worden geïnventariseerd. Na deze inventarisatie moet worden gekeken 

of er maatregelen mogelijk zijn om deze risico’s te beperken of om deze op te heffen. De 

som van de waarde van de aan het jaareinde aanwezige risico’s geeft een indicatie van 

het vermogen dat als buffer aangehouden dient te worden.  

In de vergadering van juni 2013 is beleid vastgesteld ten aanzien van het noodzakelijke 

vermogen en de hoogte van diverse voorzieningen om genoemde risico’s af te dekken.  

Als ondergrens voor het risicovermogen is gesteld dat deze minimaal 20%  van de 

jaaromzet moet zijn. Over het verslagjaar 2014 is het gezamenlijk vermogen 23,6%. 

In 2014 is een uitgebreide risico-analyse opgesteld samen met Dyade dienstverlening.  

Uit de risicoanalyse komt een normaal risicoprofiel van de SVZH naar voren. In het 

bijzonder worden genoemd het ontbreken van een adequaat ICT beleid en de hoge 

werkdruk. Ook is geconstateerd dat de MVA aan reële waarde moet worden bijgesteld. 

De financiële buffer is afdoende. 

Uit de analyse van de cijfers bleek dus dat de Materiele Vaste Activa. Naar reele 

waarde moest worden bijgesteld. Door het stafbureau is een herinventarisatie 

van de Vaste Activa gedaan. Dit heeft geresulteerd in het afboeken van niet 

aanwezige activa en het versneld afboeken van andere activa. Eenmalig zal daarom 

€ 117.300 euro afschrijvingen afgeboekt worden ten laste van de egalisatiereserve 

nulmeting (bij de St. VSRR). 

 

De financiële buffer na verwerking van de correctie op de MVA staat vermeld in de 

Toekomstparagraaf hoofdstuk 6.6.1 kengetallen en is positief (>8% van de totale baten) 

en zal vanaf dit jaar jaarlijks opgenomen worden bij de kengetallen.  

 

Hiermee wordt tevens voldaan aan de normen zoals gesteld door de Cie Don.  

Inspectie heeft financieel basisarrangement toegekend. 

In control statement (verantwoordingsverklaring)  

Rekening houdend met de beperkingen die noodzakelijkerwijs verbonden zijn aan alle 

interne beheersingssystemen, geven de interne beheers- en controlesystemen van onze 

scholen ons een redelijke mate van zekerheid dat de kwantitatieve en kwalitatieve 

verslaglegging geen onjuistheden van materieel belang bevat en dat dit systeem in 2014 

naar behoren heeft gewerkt. De uit de verschillende rapportages voortgekomen 

bevindingen, aanbevelingen en maatregelen zijn besproken in het bestuur, met de 

schoolleider en noodzakelijkerwijs met andere geledingen binnen de school. 

6.5 Bezoldiging bestuurders 

De leden van de Raad van Toezicht zijn vrijwilligers en ontvangen hiervoor geen 

vergoeding. De bestuurder is in dienst en ontvangt conform de CAO-PO 2014/2015 een 

salaris in schaal OOP 14. 
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6.6 Toekomstparagraaf 

De continuïteitsparagraaf geeft inzicht in de meerjaren financiële positie van de SVZH. De continuïteitsparagraaf wordt gekenmerkt door de verdere groei van het aantal leerlingen 

en het besluit om vanaf het schooljaar 2015/2016 een nieuwe school te starten in Rotterdam West. Groei levert op termijn meer inkomsten op en zal uiteraard ook om extra 

uitgaven vragen. Zeker voor de nieuwe school geldt dat de eerste jaren de kosten hoger zullen zijn dan de extra inkomsten. De financiële consequenties van groei en de nieuwe 

locatie zijn uiteraard verwerkt in deze paragraaf. 

6.6.1 kengetallen 

Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en het weerstandsvermogen vermelden wij de onderstaande kengetallen. 

 SVZH geconsolideerd St. VSRR St. VS Widar St. Basisschool Wonnebald Signalering 

comm.Donn 

Solvabiliteit 2014 59,7% 51,9% 69,9% 65,2%  

Solvabiliteit 2013 61,6% 59,8% 67,0% 59,6%  

Solvabiliteit 2012 56,6% 56,4% 59,3% 50,1% < 30% 

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de financieringsopbouw. 
De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 

Liquiditeit 2014 1,8 1,5 2,9 1,5  

Liquiditeit 2013 2,0 1,9 2,7 1,3  

Liquiditeit 2012 1,7 1,7 1,9 1,0 0.5-1.5 

De liquiditeit (current ratio) geeft de verhouding aan in hoeverre op korte termijn aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. De liquiditeit is de verhouding vlottende activa 

en kortlopend vreemd vermogen. 

Rentabiliteit 2014 -0,2% -3,1% 7,5% 2,4%  

Rentabiliteit 2013 3,4% 2,0% 6,1% 6,1%  

Rentabiliteit 2012 -0,2% 0,1% -1,2% -0,6% 0 

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel een negatief exploitatieresultaat. Als de rentabiliteit groter is dan nul, zijn er minder lasten dan er baten zijn. 

Kapitalisatiefactor 2014 31,9% 35,5% 39,7% 20,1%  

Kapitalisatiefactor 2013 33,7% 37,3% 35,2% 19,6%  

Kapitalisatiefactor 2012 32,8% 36,9% 31,0% 17,5% > 57% 

Totale vermogen minus gebouwen en terreinen als percentage van de totale baten. Het geeft aan of onderwijsinstellingen een deel van het kapitaal niet of inefficiënt benutten voor 

de vervulling van hun taken. 

Weerstandsvermogen 2014 23,6% 22,3% 33,3% 18,8%  

Weerstandsvermogen 2013 24,7% 26,0% 27,4% 16,2% > 20% (eigen norm) 

Weerstandsvermogen 2012 22,4% 24,6% 22,4% 11,9%  

Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen minus de materiële vaste activa en de omvang van de Rijksbijdragen OCW. Het geeft inzicht in het 
financiële vermogen om exploitatietegenvallers met reserves op te vangen. 
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De vermogenspositie van alle rechtspersonen is goed. De liquiditeit is op orde.  

Ondanks de verwerking van de correctie MVA is de kapitalisatiefactor gedaald. Dit komt door de wijze waarop de investeringen in het gebouw worden verwerkt, namelijk via de 

afschrijvingsmethodiek. In 2013 is hiertoe besloten.  

Naar aanleiding van de risicoscan en het rapport van de inspectie in het kader van het financieel toezicht zal vanaf dit jaar jaarlijks ook een berekening en verantwoording van de 

Financiële Buffer in het jaarverslag opgenomen worden. Zie hieronder. 

 

De financiële buffer na correctie van de MVA is: 

 

  

Berekening financiële ruimte uitgaande van de 

bufferfunctie 2013 2014 2015 2016

Aanwezige bufferliquiditeit

Totaal  aanwezig kapitaa l  (gecorrigeerd) 2.079.566     2.001.383             2.059.991             2.119.805             

Minus : kapitaa l  voor instandhouding materiële vaste activa637.372        637.372                655.583                655.583                

Minus : transactiefunctie 854.110        854.110                854.110                854.110                

Totaal 588.084        509.901                550.298                610.112                

Als  percentage van de totale baten. 9% 8% 9% 10%

Benodigde bufferlocatie

Opvangen van tegenval lers  in de exploi tatie 519.650        502.859                500.973                500.973                

Als  percentage van totale baten 8% 8% 8% 8%

Verschi l  aanwezige buffer en benodigde buffer 

(financiële ruimte) 68.434          7.042                    49.325                  109.139                
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Liquiditeit  

Begin 2015 heeft de bestuurder een positief besluit kunnen nemen over de start van een nieuwe school in Rotterdam West. Deze school wordt een dislocatie van de VSVredehof, 

en zal op 24 augustus 2015 geopend worden. 

De gemeente Rotterdam heeft een voorlopige beschikking afgegeven van € 173.000 voor eerste inrichting, onderhoud, schilderen, aanpassingen in het gebouw en verhuizing. Met 

de ontvangende school zijn afspraken gemaakt over de hoeveelheid lokalen en de medegebruikvergoeding. 

Ook is er een meerjaren begroting 2015-2019 opgesteld met een nieuwe liquiditeitsbegroting. Uit deze begroting blijkt dat in 2015 voorfinanciering dient plaats te vinden van in 

ieder geval een half jaar personele kosten. De liquiditeit zal hierdoor dalen en moet maandelijks gemonitord worden. 
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De hieronder gepresenteerde cijfers zijn na de gewijzigde begroting 2015 weergegeven.  

6.6.2. Personele bezetting 

 Realisatie 
2013 

Begroting 
2014 

Realisatie 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Begroting 
2017 

Personele bezetting in FTE per 31-12           

- Management / Directie 
 stafbureau 

 5,50  5,50 
+0,8  

5,60 
2,70 

 5,78 
2,70 

 5,90 
2,70 

5,90 
2,70 

- Onderwijzend personeel 
talentenpool 

 60,85 62,26 67,63 
0,4 

70,10 
+1,4 

73,02 
+2,0 

74,59 

- Overige medewerkers  10,96 8,98 7,21 7,34 7,34 7,34 

 

De groei van de scholen binnen de SVZH zet door, er worden daardoor verschillende groeivraagstukken ervaren. De ene school kan nog binnen de huidige klassen groeien de andere 

school heeft te volle klassen en zal deze moeten splitsen. Tevens hebben we een ‘oud’ personeelsbestand. Er is een inventarisatie gemaakt van het verloop van personeel dat de 

komende jaren met pensioen gaat. Om dit verloop op te vangen is extra personeel nodig. Er is een plan ontwikkeld ‘de talentenpool’ waarin PABO afgestudeerde personeelsleden 

voor de duur van twee jaar worden opgeleid om in te stromen. Deze personeelsleden kunnen ook ingezet worden om de groeipijnen tijdelijk op te lossen en voor ziektevervanging. 

De werving van deze ‘talentenpoolers’ is gestart, per 1 januari 2015 wordt 1 pooler benoemd met een taakomvang van 0.4 fte.  

In 2014 is een onderzoek uitgevoerd naar de taken en verantwoordelijkheden binnen de administratieve organisatie, hoe zijn deze verdeeld en hoe kan de taakverdeling efficiënter 

ingericht worden. De bestuurder heeft in het Bestuursformatieplan 2014-2018 een voorstel gedaan voor wijziging van de taken en verantwoordelijkheden en voor uitbreiding van 

het stafbureau ter ondersteuning van de schoolleiders en bestuurder. Per 1 oktober 2014 en 1 januari 2015 is het stafbureau uitgebreid met 2 medewerkers (0.8 fte) een met als 

taak Personeelsbeleid en een met de taak Onderwijskwaliteit. Deze uitbreiding is tijdelijk en zal eind 2015 geëvalueerd worden. Voorlopig wordt de inzet door bestuurder en 

schoolleiders positief gewaardeerd.  

De tijdelijke ophoging van de formatie voor IB’ers kon niet goed geëvalueerd worden. Besloten is om deze inzet met een jaar te verlengen. De stafmedewerker Onderwijskwaliteit zal 

met de schoolleiders en de IB’ers in januari 2016 aan de hand van een opgesteld beleidskader de inzet evalueren en bestuurder een voorstel doen.  
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6.6.3. Meerjarenbalans 

De meerjarenbalans is opgesteld na de bijgewerkte begroting 2015 incl. West en de bijgewerkte liquiditeitsbegroting 2015 ev 

Meerjarig  zal de algemene reserve stijgen, deze zal nodig zijn om de noodzakelijke investering na de doordecentralisatie groot buitenonderhoud te kunnen financieren en als buffer 

voor de scholen. 

Door de komst van de Vrijeschool Rotterdam West zal de komende jaren een investering van ongeveer 300.000 euro nodig zijn. De andere scholen groeien echter ook en zullen een 

positief resultaat gaan boeken. Dit vraagt solidariteit van de andere scholen met de nieuwe school in West. 

  

Realisatie 31-12-2014 Prognose    31-12-2015 Prognose    31-12-2016 Prognose    31-12-2017

0 0 0 0

943.906 1.215.177 1.377.655 1.602.751

1.638 1.638 1.638 1.638

945.544 1.216.815 1.379.293 1.604.389

1.714.890 1.221.185 1.678.491 2.085.121

2.660.434 2.438.000 3.057.784 3.689.510

Realisatie 31-12-2014 Prognose    31-12-2015 Prognose    31-12-2016 Prognose    31-12-2017

Algemene reserve 1.412.086 1.185.845 1.785.629 2.417.355

Bestemmingsreserve publiek 0

Bestemmingsreserve privaat 176.193 180.000 200.000 200.000

Bestemmingsfonds publiek 0

Bestemmingsfonds privaat 0

Overige reserves 0

Totaal Eigen vermogen 1.588.279 1.365.845 1.985.629 2.617.355

98.829 98.829 98.829 98.829

34.053 34.053 34.053 34.053

939.273 939.273 939.273 939.273

2.660.434 2.438.000 3.057.784 3.689.510 Totaal passiva

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal vaste activa

Totaal vlottende activa

Totaal activa

Passiva

Activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa



 

 

Jaarverslag 2014 SVZH       pagina 56 

6.6.4. Meerjaren Staat/ raming van baten en lasten. 

  

STAAT VAN BATEN EN LASTEN MEERJARIG SVZH

2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018

werkelijk begroot gerealiseerd

Baten en lasten 

Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 5.735.058€    5.570.244€          5.899.800€          6.159.292€          6.768.401€          7.246.083€          7.525.481€             

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 80.990€          36.335€               63.901€               189.263€             7.600€                  7.600€                  7.600€                     

3.3 College-, cursus-, les- en examengelden -€                     -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                              

3.4 Verevening bestuurlijke bijdrage -€                     -€                          -€                          201.071€             25.615-€               201.252-€             225.568-€                
3.5 Overige baten 727.281€       624.451€             748.600€             569.097€             562.430€             547.264€             539.097€                

6.543.329€   6.231.030€         6.712.301€         7.118.724€         7.312.816€         7.599.694€         7.846.610€            
Lasten
4.1 Personeelslasten 5.107.785€    5.067.614€          5.377.378€          5.523.495€          5.725.783€          5.865.291€          5.983.359€             
4.2 Afschrijvingen 138.557€       122.073€             268.353€             152.637€             137.568€             114.204€             108.213€                
4.3 Huisvestingslasten 489.245€       414.519€             461.747€             712.977€             558.526€             561.125€             561.125€                
4.4 Overige lasten 589.490€       634.724€             625.222€             736.943€             816.758€             827.758€             827.758€                
4.5 Nog te bestemmen/ onvoorzien 74.182€               231.316€             366.154€                

6.325.077€   6.238.930€         6.732.700€         7.126.051€         7.312.817€         7.599.694€         7.846.610€            

Saldo baten en lasten 218.252€       7.900-€                 20.399-€               7.328-€                 0-€                         0€                         0-€                             

Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 8.521€            10.000€               4.037€                  10.000€               10.000€               10.000€               10.000€                   
5.2 Financiële lasten 2.971€            2.100€                  -€                          2.100€                  2.100€                  2.100€                  2.100€                     

Saldo financiële baten en lasten 5.550€            7.900€                 4.037€                 7.900€                 7.900€                 7.900€                 7.900€                     

Resultaat 223.802€       -€                          16.362-€               572€                     7.900€                 7.900€                 7.900€                     

www. poraad.nl
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6.6.5 Leerling  aantallen bijgestelde prognoses 

 

scholen FEITELIJKE LEERLINGEN Uitstroom Instroom oude  
prognose 

BIJGESTELDE PROGNOSES 

 1 okt. 1 okt. 1 okt. 1 mei. 6e klas mei-okt 1 okt. 1 okt. 1 okt. 1 okt. 

 2012 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2017 

           

Leeuwenhartschool 85 86 111 118 14 8 126 112 114 124 

Dordtse Vrije School 208 221 225 237 28  223 223 221 223 

Rudolf Steiner School 301 303 330 347 39 34 330 342 344 350 

Vrije School Vredehof 197 206 225 259 21 17 260 255 259 266 

VS Rotterdam West      45 0 60 120 150 

Vrije School Widar 210 221 234 250 26 10 238 234 234 234 

Basisschool Wonnebald 193 226 238 244 21 40 274 263 256 263 

           

Totaal 1194 1263 1364 1455 121  1451 1489 1548 (1452) 1610 (1488) 

 

6.6.6. Continuering en intensivering van beleid 

Elk jaar wordt 5% van de inkomsten gereserveerd om flexibel in te zetten op inhoude-

lijke speerpunten. De continuïteitsparagraaf ondersteunt het doorzetten van het 

beleid zoals dat in de goedgekeurde (meerjaren) begroting is vastgesteld. Opleiding 

en ontwikkeling van personeel is een van de speerpunten die aan orde is evenals 

investeringen in leermiddelen, gebouwen en ICT.  

In 2014 zijn extra subsidies toegekend vanuit arbeidsmarktplatform en de subsidie 

jonge leerkrachten van het ministerie wordt ingezet. De inzet van zorgmiddelen van-

uit de Samenwerkingsverbanden Is duidelijk geworden. De rugzakfinanciering gaat 

volledig via maatwerkbudgetten van de Samenwerkingsverbanden lopen.  

Mede ter ondersteuning van de invoering van het Passende onderwijs is in formatie-

beleid extra ruimte gemaakt voor inzet IB en gezamenlijke formatie voor beleidson-

dersteuning op het vlak van onderwijskwaliteit en personeelsbeleid. Deze inzet is een 

invulling binnen de kaders van de lopende begroting en wordt in 2015 voortgezet. In 

2016 zullen we deze inzet evalueren.  

Belangrijk  voor de komende jaren is ook  de investeringen die ten aanzien van de 

gebouwen worden gedaan. Voor 2014 was ruim 450.000 euro aan investeringen 

opgenomen.  

Deze waren na een periode van terughoudend investeren de noodzakelijke investe-

ringen om de gebouwen een goede uitstraling te geven en investeringen in ICT en 

leermiddelen. . 2015  gebruiken we om de nacalculatie te doen van de  financiële 

gevolgen van de doordecentralisatie van groot onderhoud en kritisch uitvoering ge-

ven aan de onderhoudsplanning.  

We verwachten geen grote mutaties in de voorzieningen voor jubilea en ten aanzien 

van de immateriële vaste activa.  
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6.7 Ouderbijdragen 

De besteding van de ouderbijdragen wordt jaarlijks met de Medezeggenschapsraden besproken, de ouders stemmen in met de besteding ervan.  

Van de ouderbijdragen worden die dingen betaald die ons onderwijs verfraaien en het onderwijs ondersteunen. Een groot gedeelte wordt besteed aan personele kosten: 

pianobegeleiding bij de euritmie, een gedeelte van de salariskosten voor euritmie, schoolarts en schoolmaatschappelijk werk, culturele vorming en schooluitjes. Het budget voor 

personele kosten is gelimiteerd: bij de VSRR is dat maximaal 25% structureel, maximaal 25% projectmatig; bij Widar maximaal 60%.  

De besteding in Euro per school in 2014: 

LHS DVS RSSR VSV Widar Wonnebald totaal SVZH percentage

begroot 2014 10.000             68.000           70.000       65.000       75.000      65.000         353.000      

gerealiseerd 2014 13.321       57.587           76.952       71.456       103.874    59.457         382.647      

uitgaven:

Personele kosten structureel 4.932                19.299        17.500       12.650       21.627      24.500         100.508      26,2%
Personele kosten projectmatig 4.358                16.115        22.858       20.888       52.558      116.778      30,4%
Administratie ouderbijdrage 1.443        1.443           0,4%
Onderhoud tuin 500            973             1.473           0,4%
Verbruiksmaterialen 1.621                5.750          5.500          9.333          1.779        7.000           30.983        8,1%
Kleutermaterialen (incl brood en melk) 1.830                1.092          3.000          3.046        8.969           2,3%
Handwerken/handenarbeid/ muziek 509                   3.039          1.726          1.021        6.295           1,6%
Kantinekosten (incl kleuters/jaarfeesten) 1.000                1.053        4.025           6.078           1,6%
Toetsen en testen (dyslexie onderzoeken) 1.703          4.500          4.000           10.203        2,7%
Mediatheek/bibliotheek 245            2.617          108            2.970           0,8%
Culturele vorming incl schoolreisjes 1.160                3.500          6.978          1.600          771            4.519           18.527        4,8%
School- en jaarfeesten 2.551                2.691          4.003          5.473          2.342        4.662           21.722        5,7%
Vereniging van VS, VBS, Poraad 1.131                2.782          4.017          2.626          3.299        4.573           18.428        4,8%
Reproductiekosten 4.000          3.000          68              7.068           1,8%
Schoolkrant/schoolgids 1.700                2.317          2.688          1.484          8.188           2,1%
Kosten PR 1.500                377            1.877           0,5%
Klassenbudgetten/ schoolfoto's 193                 691            2.868           3.752           1,0%
Schoolmaatschappelijk werk 5.502          4.586          10.088        2,6%
Algemene kosten/ WA verzekering 400             2.238        2.638           0,7%
Extra schoonmaak/ gebouw/ lokalen 2.700          3.000           5.700           1,5%
Extra scholing -              10.650      10.650        2,8%
totaal 22.293             61.521           76.849       71.456       103.072    59.147         383.688      100,0%

gem bedrag per leerling (1 okt 2014) 121 256                 233 318             444            250               281              
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Basisinformatie. 

 

De St. Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland  

Postbus 4292, 3006 AG  Rotterdam 

Tel: 010-4528197 

www.svzh.nl 

E: info@svzh.nl  

 

is het bestuur van: 

 

Vrijeschool Widar,  

de Meesterstraat 2,  

2613 XB  Delft,  

Tel: 015-2130330, 

E: info@vswidar.nl 

 www.vswidar.nl  

 

Leeuwenhartschool,  

Jasmijnstraat 6,  

3261 BK Oud-Beyerland,  

Tel: 0186-612142,  

E: administratie@leeuwenhartschool.nl 

www.leeuwenhartschool.nl  

 

Dordtse Vrije School,  

Dubbelmondestraat 1,  

3312 NB Dordrecht,  

 Tel: 078-6140106,  

E: administratie@dordtsevrijeschool.nl 

www.dordtsevrijeschool.nl  

 

 

 

 

Rudolf Steiner School locatie Prinsenland,  

Michelangelostraat 375,  

3066 NL  Rotterdam,  

Tel: 010-4557670,  

E: administratie@rudoflsteinerschool.nl 

www.rudolfsteinerschool.nl  

 

Rudolf Steiner School locatie Krimpen aan den IJssel,  

Memlingstraat 2,  

2923 XS  Krimpen aan den IJssel,  

Tel: 0180-519776,  

E: administratie@rudolfsteinerschool.nl 

www.rudolfsteinerschool.nl 

 

Vrije School Vredehof,  

Vredehofweg 30,  

3062 EP  Rotterdam,  

Tel: 010-4526519,  

E: administratie@vsvredehof.nl 

www.vsvredehof.nl 

 

Basisschool Wonnebald,  

Mozartlaan 189,  

2555 JK  Den Haag,  

Tel: 070-3254818,  

E: admin@wonnebald.nl 

www.wonnebald.nl 
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