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Leeswijzer 
 

Voor u ligt het jaarverslag van 2015 van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-

Holland. Het jaarverslag is in het kader van de formele verantwoording van uitgaven 

en activiteiten in het onderwijs een belangrijk document. Het maakt deel uit van een 

jaarlijks beleidscyclus 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 uit-

gangspunt 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 gede-

tailleerd en inhoudelijk op hoofdlijnen.  

4. Voorafgaand aan het schooljaar wordt het bestuurlijk jaarplan vastgesteld. Daar-

mee 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 ontwik-

kelingen van onze scholen en de samenwerking in het afgelopen jaar wordt beschre-

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

afgelegd over de governancestructuur en organisatie, over de bestuurlijke doelen en 

ontwikkelingen 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 2016. Tevens worden de financiële plannen voor 2016 

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 ver-

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

wordt de financiële prognose voor de komende jaren gegeven.  Als bijlagen bij dit 

jaarverslag is opgenomen de jaarrekening 2015 die is voorzien van een accountants-

verklaring.  

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 Minis-

terie van OC&W, de onderwijsinspectie, de Raad van Toezicht en de medezeggen-

schapsraden. Ook heeft het een verantwoordingsfunctie aan ouders en andere be-

langhebbenden rond onze scholen, zoals gemeenten, samenwerkingsverbanden 

passend onderwijs etc.  Daarom vinden we het vanzelfsprekend dat we het jaarver-

slag publiceren op de website. 
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1. Voorwoord 
 

Sinds anderhalf jaar loop ik als ik naar mijn kantoor ga langs een klas die anders is 

dan anderen. Het is een eerste klas op de Vrijeschool Vredehof. Een klas waar de 

kinderen soms kriskras door elkaar heenlopen. Soms zitten ze op kussens en 

luisteren zo te zien met volle overgave naar een mooi verhaal van de juf. Soms lijkt 

het wel een gymles als ze een parcours lopen over een speciaal daarvoor door de 

kinderen ontworpen route van banken en kisten. Soms zitten de leerlingen in een 

kring om ervaringen met elkaar te delen en soms zitten ze aandachtig gericht op het 

bord naar de instructie van de juf te luisteren als ze de volgende stap van het 

leesonderwijs uitlegt. En soms zitten ze ijverig te werken aan hun kleine tafeltjes. 

Deze zogenaamde bewegende klas is een initiatief van juf Femke. Zij kwam naar mij 

toe met het idee en vroeg of hier geld voor was en of het kon en mocht. Ik zei: “Als 

je een goed doordacht plan hebt, je onderwijskundige visie hebt uitgewerkt en je de 

ouders van de eerste klas meehebt: Ga er dan voor!”. Aldus geschiedde. Nu 

anderhalf jaar later is ook de tweede klas waar Femke nog steeds de juf is een 

bewegende klas. En het komend jaar zaal de derde ook een bewegende klas zijn. En 

goed voorbeeld doet volgen, want ook andere scholen nemen de bewegende klas 

over. Ik moet als ik langsloop nog steeds even blijven staan. Gewoon om te kijken 

hoe de juffen en meesters op zo’n kunstzinnige manier vormgeven aan vernieuwing 

in het onderwijs. 

Onze Samenwerkende Vrijescholen zijn volop in beweging. Letterlijk omdat bewegen 

zo’n belangrijk onderdeel is van ons onderwijs en belangrijker wordt. Maar ook 

figuurlijk. We hebben het afgelopen jaar ons nieuwe strategisch beleid geformuleerd 

voor 2015-2019. De titel van het beleidsplan luidt: Rechtdoen aan de eigenwaarde 

van elk kind. In dat beleidsplan zijn twee belangrijke keuzes gemaakt. De eerste keuze 

is dat we in toenemende mate zicht willen krijgen op de unieke kwaliteiten die onze 

leerlingen hebben en de bedoeling van ons onderwijs in een gezamenlijke taal die 

hierop is gericht willen vatten. Zo zal een pedagogisch kompas ontwikkeld worden dat 

uitgaat van de eigenwaarde van leerlingen en dat leerkrachten houvast biedt om 

vandaar uit het werk steeds beter te kunnen doen en er met elkaar en met ouders 

steeds beter over de communiceren. Bewegen is een van de elementen in ons 

onderwijs die kinderen nodig hebben om zich ten volle te ontwikkelen. Onze leraren 

ervaren dat elke dag, ontwikkelen nieuwe ideeën en aanpakken  en kunnen als dat al 

nodig is dit uitleggen aan ouders. De tweede belangrijke keuze  is dat we de 

hoofdrolspelers van het onderwijs, namelijk de leerkracht weer meer centraal willen 

stellen in de ontwikkeling van ons onderwijs. Als leraren de ruimte krijgen om hun 

eigen ambities in het onderwijs te verwezenlijken gebeuren er bijzondere dingen. Zo 

zijn de leraren nu zelf bezig met het ontwikkelen van het pedagogisch kompas en 

geven we vernieuwing vorm in het onderwijs, bijvoorbeeld door, als  het niet heel 

slecht weer is een dag per week buiten, bijvoorbeeld in het bos, les te geven. Of door 

te onderzoeken op welke manier we speciale ondersteuning voor leerlingen zelf 

kunnen regelen zonder dat we leerlingen hoeven door te verwijzen naar het speciaal 

onderwijs. 

De beweging zien we ook in de groei van onze scholen. In 2015 zijn we gestart met 

een nieuwe school in Rotterdam West. Steeds meer ouders weten de vrijeschool om 

z’n bijzondere pedagogiek te vinden. En dat merken we bijvoorbeeld aan hoe snel de 

school in Rotterdam West aan het groeien is. Maar ook in Delft, Den Haag en 

Dordrecht zijn we met extra kleuterklassen aan het starten of al gestart. Ook zijn er 

initiatiefgroepen van ouders om die groei door te zetten naar extra locaties zodat de 

Vrijeschool steeds dichterbij komt.   

Maar bewegen kan alleen maar als je stevig staat. En dat staan we. Op het fundament 

van de traditie van de Vrijeschool en op de basis die we de laatste vier jaar samen 

hebben gelegd. De basiskwaliteit is in de breedte van onze scholen toegenomen, 

mede door de bijzondere inzet van onze medewerker onderwijskwaliteit en de Intern 

Begeleiders die elkaar nu echt gevonden hebben om kennis en kunde uit te wisselen 

en adviezen te geven over de kwaliteitszorg van onze scholen. U zult ook aan dit 

jaarverslag zien dat we een steeds beter zicht hebben op de kwaliteit van het 

onderwijs. De gedeelde kennis gebruiken we goed om nu ook alle scholen op orde te 
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krijgen. In 2015 hebben we moeite gehad met het vervullen van een vacatures voor 

schoolleiders en te snelle doorloop van schoolleiding in twee gevallen.  

Dat is nu achter de rug en we hebben in 2016 wat extra managementkracht achter de 

hand door het aanstellen van een projectdirecteur.   

 

De schoolgebouwen zijn op orde gekomen en stevig staan we ook financieel. We 

sluiten het boekjaar af met een positief resultaat van € 360.000,- dat we de komende 

jaren kunnen investeren in de kwaliteit van onze scholen.  

En stevig staan we met lerarenteams die de druk van het werk en de ambities die ze 

hebben aankunnen. Wij gaan voor leraren die niet alleen bekwaam zijn in hun vak 

maar ook bekwaam in het ontwikkelen van hun onderwijs. Daarbij hoort ook dat we 

leraren perspectief bieden op groei in hun werk en groei in verantwoordelijkheid . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid –Holland is 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 bestuur 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 statuut en bestuursreglement van de stichting. 

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 

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

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

roepsgroep Leraren) met een aanvullende vrijeschoolcompetentie. Er is een ge-

sprekscyclus 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. Door de fusie per 1 januari 

2015 is er nu ook formeel een GMR, waar beleidszaken gezamenlijk worden 

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 2015 is de procedure aangepast en samen met de meldcode 

huislijk geweld ingevoerd. Alle scholen zijn aangesloten bij de landelijke  

klachtencommissie, www.gcbo.nl  

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. 

 

http://www.gcbo.nl/


 

Jaarverslag 2015 SVZH        pagina 13 

Organogram  
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Bestuurlijke ontwikkeling 

Bestuurlijk was 2015 een stabiel jaar. In eerdere jaren is vormgegeven aan 

intensivering van samenwerking van onze scholen uitmondend in een fusie eind 2014. 

In 2015 hebben zich geen noemenswaardige veranderingen voorgedaan. Het bestuur 

en de staf zijn goed op elkaar ingespeeld . De bestuurs- en beleidscyclus is soepel 

verlopen met als klap op de vuurpijl het vaststellen van het strategisch beleidsplan 

2015-2019 waarover in hoofdstuk 5 meer.  

De bestuurder manifesteert zich nadrukkelijker op regionaal en nationaal niveau  en 

heeft deelgenomen aan de studiereis naar Singapore in gezelschap van de 

Staatssecretaris van onderwijs en voorzitters van de onderwijsraden.  

De Samenwerkende Vrijescholen werken conform de Code goed bestuur. 

Jeroen Gommers 

Nevenfuncties bestuurder: 

- Bestuurslid Vereniging van Vrijescholen 

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

- Lid Innovatie comité Wetenschap Technologie in het funderend onderwijs. 

Intern toezicht: De Raad van Toezicht 

Robbert P. Mulder (voozitter), Partner SAPindigo Solutions 

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

Albert E. Vlug, Partner CGI 

 

In juli 2015 zijn afgetreden: 

Stephan Valk, CEO Parnassia Bavo Groep  

Titia Bredée, bestuursvoorzitter IPABO 

 

Per 1 januari 2016 zijn afgetreden: 

Joost P.C. Broumels, zelfstandig adviseur 

Marja J.C. Molenaar, zelfstandig adviseur 
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4. Verslag van de Raad van Toezicht 
 

Inleiding 

 

Sinds 1 januari 2015 is het Raad van Toezichtmodel bij de Stichting Samenwerkende 

Vrijescholen Zuid-Holland (hierna SVZH) operationeel, als rechtsopvolger van de af-

zonderlijke stichtingen VSRR, de st. Widar en de st. Wonnebald die per januari 2015 

zijn gefuseerd.  

De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig College van 

Bestuur (CvB). De Raad van Toezicht heeft verschillende taken en bevoegdheden. 

Behalve als toezichthouder fungeert de Raad van Toezicht ook als werkgever en als 

adviseur van en klankbord voor het College van Bestuur. 

 

Werkgever  

 

De werkgeversfunctie van de Raad van Toezicht bestaat uit het zorgdragen voor een 

goed samengesteld en functionerend College van Bestuur, het beoordelen van de 

leden van het College van Bestuur en alle verantwoordelijkheden die behoren bij de 

rol als werkgever. 

 

Toezichthouden  

 

De stichting heeft het bestuur en intern toezicht gescheiden conform artikel 17 van 

de Wet op het Primair Onderwijs.  

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de SVZH en oefent de daarbij beho-

rende bestuurlijke taken en bevoegdheden uit. De toezichthoudende taak strekt zich 

uit tot het houden van toezicht op het handelen van het College van Bestuur en op de 

algemene gang van zaken binnen de onderwijsinstelling.  

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht. Dat betekent dat de Raad van Toezicht 

alle aspecten van de SVZH en alle relevante belangen in overweging neemt. Bij de 

vervulling van haar taak, richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de SVZH, 

rekening houdend met het feit dat de stichting een organisatie is met een bijzondere 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. De toezichthoudende taak strekt zich in ieder 

geval uit tot:  

• bewaken van de doelstellingen en grondslag van de stichting;  

• goedkeuring van het strategisch beleid;  

• goedkeuring van de jaarrekening en de (meerjaren)begroting;  

• goedkeuring van het jaarverslag;  

• benoeming en ontslag van de leden van het College van Bestuur;  

• vaststelling van de rechtspositie en bezoldiging van de leden van het College 

van Bestuur;  

• wijziging van de statuten. 

 

Klankbord (adviseren en netwerken)  

 

De leden van de Raad van Toezicht beschikken allen over een bepaalde deskundig-

heid. Vanuit die deskundigheid geven de leden van de Raad van Toezicht, gevraagd en 

ongevraagd advies aan het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is klankbord 

voor het College van Bestuur. 
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Samenstelling Raad van Toezicht 

 

De Raad van Toezicht bestaat eind 2015 uit vijf leden.  

De Raad van Toezicht kent een samenstelling die voldoende spreiding van deskundig-

heden en maatschappelijke achtergronden waarborgt. De Raad van Toezicht heeft de 

volgende samenstelling gehad in 2015.  

Overzicht van leden en aandachtsgebieden eind 2015 

 

Naam   Functie  Aandachtsgebied 

 

Robbert P. Mulder voorzitter externe relaties en remuneratie,  

juridische zaken 

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

Albert E. Vlug  lid  identiteit en ouders 

Marja Molenaar  lid  ondernemerschap / onderwijskwaliteit,  

Joost P.C. Broumels lid  governance / HRM en  

talentontwikkeling 

 

Samenstelling College van Bestuur 

 

Het College van Bestuur wordt gevormd door de heer J. Gommers. Het College van 

Bestuur is eindverantwoordelijk voor het onderwijs en bepaalt het beleid van de 

organisatie in samenwerking met het Management Team van schoolleiders. 

 

Onafhankelijkheid 

De Raad van Toezicht is in 2015 zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van 

elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch 

opereren. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat (de schijn van) een 

tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid zou kunnen 

optreden, meldt hij dit terstond. 

 

Werkzaamheden 

De Raad van Toezicht voert periodiek overleg met het College van Bestuur. Tijdens 

deze vergaderingen informeert het College van Bestuur de Raad van Toezicht over de 

actuele stand van zaken rond de volgende beleidsterreinen:  

• Personeel en Organisatie   

• PR marketing en kwaliteit  

• Onderwijs en Identiteit  

• Financiën en Control  

• Huisvesting  

• Groeiperspectieven en externe organisatie.  

De Raad van Toezicht heeft in 2015 zes keer regulier vergaderd. Voorafgaand aan de 

officiële vergaderingen heeft de Raad van Toezicht zo nodig een voorbereidende 

vergadering zonder College van Bestuur.  

De Remuneratiecommissie voert een planningsgesprek en houdt voortgangs- en 

functioneringsgesprekken met het College van Bestuur. Per kalenderjaar beoordeelt 

de remuneratiecommissie het College van Bestuur.  

Deze beoordeling vindt plaats per kalenderjaar in het daaropvolgende voorjaar. In het 

voorjaar van 2015 is de beoordeling over 2014 vastgesteld. 

 

Strategie en Beleid 

 

De Raad van Toezicht heeft met het CvB regelmatig gesproken over de strategie en 

het beleid tijdens vergaderingen en overlegmomenten. Dit gebeurde in 2015 aan de 

hand van de door het CvB opgestelde managementrapportages en het strategisch 

plan 2015-2019. De RvT heeft in 2015 het strategisch beleidsplan 2015-2019 goedge-

keurd. De invoering van het pedagogisch kompas op de scholen binnen de SVZH is 

regelmatig aan de orde geweest. 

Tevens is in maart 2015 het Bestuursformatieplan 2015-2019 door de RvT goedge-

keurd.  

In het voorjaar van 2015 zijn twee andere belangrijke besluiten van het CvB door de 

Raad van Toezicht goedgekeurd.  
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Allereerst de inhoudelijke samenwerking met de stichting Vrijescholen Ithaka. 

Daarnaast is de opening van een nieuwe locatie in Rotterdam-West goedgekeurd, 

waardoor de stichting het groeiende leerlingaantal en het aantal ouders dat hun 

kinderen vrijeschoolonderwijs wil laten genieten ook op langere termijn kan facilite-

ren. 

 

Financiële Verslaglegging  

 

De Raad van Toezicht hield toezicht op het financieel jaarverslag en de jaarrekening 

2014. Via de auditcommissie werd het jaarverslag en de jaarrekening, alsmede het 

accountantsverslag, besproken. De Raad gaf goedkeuring aan het bestuursverslag en 

de jaarrekening 2014.  

Eind 2014 heeft Dyade in opdracht van de SVZH onderzoek gedaan naar de organisa-

tie en risicofactoren in het geld- en kapitaalverkeer bij de SVZH.  

Het onderzoek heeft ertoe geleid dat de berekening van de risicobuffers van de SVZH 

is aangepast en er eenmalig een extra afschrijving van de MVA diende plaats te vin-

den. De RvT heeft het besluit van het CvB goedgekeurd. 

De onderwijsinspectie heeft de SVZH een basisarrangement financiële continuïteit 

toegekend. 

De RvT heeft in november 2015 het voorgenomen besluit tot wijziging van admini-

stratiekantoor van het CvB goedgekeurd, de aanbesteding is correct gevoerd.  

De Rvt heeft in december 2015 de Meerjarenbegroting 2016-2019 goedgekeurd.  

 

Evaluatie 

 

Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht haar eigen functioneren. Deze evaluatie heeft 

in 2015 op 30 oktober plaatsgevonden. Deze evaluatie vond plaats in de vorm van 

een heisessie. Naar aanleiding van deze sessie wordt in 2016 een verdere professio-

nalisering van het interne toezicht geagendeerd. 

 

Contact met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is een belangrijke stakeholder voor 

de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft een keer per jaar overleg met de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In 2015 heeft deze vergadering plaats-

gevonden op 10 september. 

 

Bezoldiging 

 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen ver-

goeding. Mede vanwege de zwaardere verantwoordelijkheid die aan toezichthouders 

in het onderwijs wordt gesteld,  wordt overwogen om in de komende toezichtperiode 

2016 e.v. een bezoldiging in te stellen. 

 

Tot Slot 

De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de inzet waarmee het College 

van Bestuur, het management en de medewerkers van de SVZH hun functie uitoefe-

nen en de SVZH van betekenis laten zijn voor hun omgeving. Reeds in dit eerste 

schooljaar zijn verschillende beoogde doelstellingen van de fusie gerealiseerd, waar-

onder professionalisering van het Management Team (schoolleiders) en meer groei-

kracht door samenwerking. 
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5. Strategisch beleid 2015-2019: Recht doen aan de eigenwaarde van elke kind 
 

Medio 2015 is het strategisch beleid vastgesteld na een diepgaande evaluatie en 

gesprekken met alle geledingen van de Samenwerkende Vrijescholen. 

In het strategisch beleid staat de eigenwaarde van elk kind centraal. Daarmee 

bedoelen we dat we onderwijs willen verzorgen voor alle leerlingen die zich bij ons 

aanmelden. Dat betekent ook groei mogelijk maken. We willen passend onderwijs 

bieden zodat ook leerlingen met een bijzondere ondersteuningsvraag bij ons terecht 

kunnen. En we willen waarborgen dat de leerlingen die bij ons de zesde klas verlaten 

goed beslagen ten ijs komen voor zowel het reguliere als vrijeschool 

vervolgonderwijs. 

Leerkrachten zijn samen met leerlingen de hoofdrolspelers van het onderwijs. Leraren 

worden uitgedaagd zich in hun loopbaan te ontwikkelen en de ruimte te ervaren dat 

ze zelf het onderwijs kunnen ontwikkelen en verbeteren. Leraren leren ook van 

elkaar. Leraren zijn vakbekwaam en in 2019 heeft 30% van de leraren minimaal een 

wo bachelor of een masteropleiding op hbo niveau. De ambitie is dat in 2019 

minimaal 40% van de leraren is ingeschaald op de salarisschaal LB. Leraren worden op 

hun kwaliteiten en talenten uitgedaagd. De belastbaarheid en belasting zijn in 

evenwicht. Daardoor blijft het verzuimpercentage lager dan het landelijk gemiddelde 

van 6,2%. 

We hebben hoge ambities ten aanzien van de onderwijskwaliteit. Uiteraard voldoen 

alle scholen aan de maatschappelijke eisen die worden gesteld door de overheid. De 

zogenaamde deugdelijkheidseisen. Daarbovenop willen we ons onderwijs zo inrichten 

en vernieuwen dat we vanuit de vrijeschooltraditie onderwijs geven dat aansluit op 

de vragen die de toekomst aan onze leerlingen zal stellen. Persoonsvorming en 

vaardigheden die daarvoor nodig zijn staan in de schijnwerpers. Verankering en 

innovatie vindt plaats op het vlak van kunstzinnig onderwijs, openheid en respect 

voor alle culturen, meer ruimte voor onderzoekend en ontwerpend leren, ict en 

media-wijsheid. Het pedagogisch kompas zal leraren bij hun dagelijks werk en in de 

ontwikkeling van ons onderwijs ondersteunen.    
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5.1 De leerling 
 

5.1.1. Leerlingaantallen

 

Zonder leerlingen geen scholen. Vanzelfsprekend natuurlijk maar het is wel zo. Het 

bestaansrecht van onze scholen wordt bepaald door het feit dat er leerlingen zijn. Dat 

bestaansrecht is er dus! En groeit. Het aantal leerlingen groeit namelijk. De afgelopen 

kalenderjaar met zo’n 5%. Die groei zet ook door. Dat zien we onder meer aan de 

tabellen hieronder. Het aandeel kinderen van 4 tot 7 is ruim groter dan van 8 tot 12 

jaar. De leerlingen van Rotterdam West zijn in deze tabel opgenomen bij de 

Vrijeschool Vredehof. Het aantal aanmeldingen blijft ook stijgen en het komt 

regelmatig voor dat scholen geen leerlingen meer kunnen aannemen.  

 

Zodra het aantal leerlingen dat op de wachtlijst staat om een volwaardige klas te 

openen en het financiële risico daarvan is te dragen dan doen we dat. Het afgelopen 

jaar zijn daarom 7 nieuwe klassen gestart. Vier daarvan op de nieuwe locatie in 

Rotterdam West. Deze locatie is in 2015 gestart met circa 50 leerlingen en zal de 

komende jaren uitgroeien tot een school met twee parallel klassen.  

Groei is vanzelfsprekend geen doelstelling op zichzelf van onze stichting. Wel is het 

ons doel om ervoor te zorgen dat als ouders hun kinderen aanmelden we ons 

maximaal zullen inspannen om onderwijs mogelijk te maken. 

 

Aantallen per 1-1-2015: 1504        Aantallen per 31-12-2015: 1576 

       



 

Jaarverslag 2015 SVZH        pagina 22 

 

 

5.1.2. Kwaliteiten in kaart 

 

Van onze leerlingen  willen we hun kwaliteiten goed in kaart hebben zodat we ze 

optimaal kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. We onderscheiden daarbij de 

kwalificerende functie van het onderwijs: leren ze de dingen die ze later in hun 

(onderwijs) loopbaan nodig hebben om succesvol te zijn; de socialiserende functie: 

het leren dat je onderdeel uitmaakt van de samenleving; en de functie van 

persoonsvorming: de ontwikkeling van de menselijke individualiteit.  

Ten aanzien van de kwalificerende functie van het onderwijs zijn we 2015 overgestapt 

op een nieuwe leerlingvolgsysteem Parnassys dat op alle scholen wordt gebruikt. 

Daarmee zijn de resultaten voor taal en rekenen beter in beeld gebracht en te volgen 

voor ouders en op school – en bestuursniveau. Ook is in 2015 gezamenlijk gekozen 

voor tussentoetsen taal en rekenen van BOOM en de eindtoets van IEP. De opbouw 

en insteek van deze toetsen sluit beter aan op ons vrijeschoolonderwijs. 

De socialiserende functie wordt in kaart gebracht op verschillende manieren die bij de 

school passen. Vier scholen hebben gekozen voor een van de volgsystemen: ZIEN , de 

Kanjertraining en de Regenboogtraining. De andere vier scholen maken komend jaar 

de keuze.  

Voor de persoonsvorming hebben we een eerste versie geïntroduceerd van het 

pedagogisch kompas waarin we een eigen nieuwe taal vinden om de persoonlijke 

(waarde-)ontwikkeling van kinderen in beeld te houden. Daarmee willen we de 

kwaliteiten van kinderen op dit vlak beter in kaart hebben en aan de hand daarvan 

ook gesprekken met ouders over hun kind verbreden. In het plaatje hiernaast ziet u 

de eerste versie van dit kompas. De zwarte woorden in de cirkel staan voor de 

persoonlijke kwaliteiten van de leerling. De woorden in rood staan voor de behoefte 

die kinderen hebben om deze kwaliteiten te ontwikkelen. 

 
illustratie pedagogisch kompas in ontwikkeling, versie juli 2016 

5.1.3. Passend onderwijs bieden  

 

Onze scholen zijn aangesloten bij 7 verschillende samenwerkingsverbanden. Elke 

school heeft een eigen ondersteuningsprofiel en draagt zorg voor de 

deskundigheidsbevordering die nodig is om dit uit te voeren. De scholen voeren nog 

een traditionele vorm van passend onderwijs uit. Dat wil zeggen dat nu wordt 

uitgegaan van de ondersteuning die extra kan worden gebonden op basis van de 

kennis, kunde en fysieke mogelijkheden die in de school voor handen zijn. Daarnaast 

wordt ambulante zorg ingezet vanuit de samenwerkingsverbanden. Indien de school 

niet in staat is op deze manier adequate zorg te verlenen wordt in overleg met de 

ouders gezocht naar een school die die zorg wel kan verlenen. 
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In 2015 is een initiatief door een leerkracht gestart om te onderzoeken of we in 

gezamenlijkheid onderwijs kunnen organiseren waardoor sommige kinderen die dat 

nodig hebben tijdelijke een time out uit de klas kunnen hebben. Dit onderzoek zal in 

2016 verder wordt uitgevoerd.  

Passend onderwijs wordt bij de SVZH ook opgevat als basisonderwijs dat voorbereid 

op passend vervolgonderwijs Hieronder is in een tabel opgenomen met de 

schooladviezen van 2016 voor de zesdeklassers. We zien in de afgelopen jaren een 

lichte daling van het doorverwijzen naar havo en vwo. De leerling populatie is 

derhalve iets aan het veranderen.  

 

 

Met name het aantal leerlingen met een advies beroepsgerichte leerweg (vmbo bl en 

vmbo kl) neemt iets toe. Deze leerlingen kunnen niet doorstromen naar een 

vrijeschool voor voortgezet onderwijs omdat deze scholen die leerweg niet kennen. 

Daarom zijn in het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met een regulier VO bestuur in 

Rotterdam om te onderzoeken of een afdeling voor Vrijeschoolonderwijs voor de 

beroepsgerichte leerweg in het VMBO (vmbo bl en vmbo kl) zou kunnen worden. Dit 

heeft niet geleid tot een afspraak. 
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5.2 De leraar 
 

5.2.1. Kerngegevens 

 

Bij de SVZH zijn 144 mensen in dienst. Er zijn 115 vaste 

dienstverbanden en 67 tijdelijke overeenkomsten/ 

uitbreidingen. De medewerkers met een tijdelijke 

overeenkomst zijn goeddeels medewerkers die een eerste 

aanstelling hebben ontvangen en na een succesvol eerste jaar 

een vaste overeenkomst zullen krijgen aangeboden. Er zijn circa 

20 tot 25 medewerkers die een tijdelijke overeenkomst hebben 

als invaller. In totaal gaat het om ruim 90 fte.  

 

Ruim 65 fte wordt ingevuld door medewerkers die meer dan drie dagen per 

week aan het werk zijn. De algemene lijn is dat meer fulltimers wenselijk 

zijn omdat er hiermee ook meer draagkracht voor schoolse activiteiten. Het 

is met veel deeltijders bijvoorbeeld ook ingewikkelder om gezamenlijke 

studiedagen en vergaderingen te plannen. Daarom wordt er op een aantal 

scholen geëxperimenteerd met minder plenaire vergaderingen en het 

organiseren van werkgroepen die flexibeler kunnen worden gepland. 

 

Ook bij de SVZH zijn mannen beduidend in de minderheid. De verwachting 

is dat deze trend niet zal wijzigen. Mannen werken wel meer dan vrouwen 

in een fulltime aanstelling.   
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Een ander fenomeen is dat het personeelsbestand van de SVZH net zoals bij andere 

scholen niet gelijkelijk is verdeeld over de leeftijdsgroepen. Het aandeel van de 55 tot 

65 jarigen is het grootst met ruim 43%. Het aandeel van de 45 tot 55 jarigen is bijna 

38%. Vanaf 2015 hebben scholen de mogelijkheid om met een apart budget voor 

duurzame inzetbaarheid conform de cao bewust leeftijdsgebonden loopbaanbeleid te 

voeren. 

 

 

 

 

Ziekte en verzuim 

Het ziekteverzuim is de laatste vier jaar flink afgenomen van ruim boven de 10% zo’n 

4 jaar geleden tot het streefpercentage van 6,5%. Het verzuim neemt ook in 2015 

verder af. In het schema staat VP voor verzuim personeel en VVP voor het 

voortschrijdend verzuim personeel. Daaraan zien we dus dat ook het gemiddeld 

verzuim gedurende het jaar afneemt. We hebben het jaar 2015 afgesloten met een 

totaal gemiddeld verzuim van onder de 6%. Dat verdient een groot compliment aan 

de leerkrachten die zeer betrokken zijn bij hun werk. De hoge werkdruk die er is in 

het onderwijs kunnen onze medewerkers aan. Schoolleiders hebben meer dan 

voorheen zicht op de vitaliteit van de leraren en geven daar aandacht aan. 

 

 

 

VP= Verzuimpercentage 

VVP= Voortschrijdend Verzuimpercentage 

7H8 - St SW Vrijescholen
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5.2.2. Scholing en ontwikkeling 

 

Er is in 2015 € 23.500,- meer uitgegeven aan scholing. 

Er zijn twee bijeenkomsten geweest van de gehele SVZH, namelijk de jaarlijkse 

gezamenlijke studiedag waar het opstellen van het strategisch plan 2015/2019 

centraal stond en de opening van het schooljaar waar we met elkaar gesproken 

hebben over de betekenis van het pedagogisch kompas. (zie eerder). De SVZH heeft 

een eigen academie opgezet waarin in 2015 cursussen zijn uitgevoerd voor 

vertrouwenspersonen, bedrijfshulpverlening, hoogbegaafdheid en communicatie met 

ouders.   

Het merendeel van de scholing is gericht op schoolniveau om nieuwe werkwijzen 

aangeleerd te krijgen zoals het gebruik van lesmethodieken, handelingsgericht 

werken (HGW), of de aanpak van sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en de 

klas.  

In 2015 is een visie ontwikkeld samen met een groep van leraren om ook meer 

loopbaan gericht te kijken naar scholings- en ontwikkelmogelijkheden. Het 

functiebouwwerk van de Samenwerkende Vrijescholen en de door de CAO-PO mede 

vastgelegde bekwaamheidsontwikkeling hebben we ondergebracht in drie 

samenhangende loopbaanroutes van de SVZH.  

We onderkennen dan de volgende routes in onze organisatie: De leraar-route, de 

leiderschapsroute en de specialist-route.  

De leraar-route begint bij de leraar in opleiding (lio). De routes kennen verschillende 

verticale tredes die elkaar opvolgen. Startbekwaamheid, basisbekwaamheid en 

vakbekwaamheid zijn begrippen die zijn vastgelegd in de CAO-PO. Zelf voegen we 

daaraan de trede toe van ontwikkelbekwaamheid. Dat wil zeggen dat het een leraar 

betreft die in staat is leiding te nemen of vorm te geven aan overdraagbare 

onderwijsinhoud en lessen.  

 

De leiderschapsroute kent de opeenvolgende functies die staan beschreven in ons 

nieuwe functieboek.  

 

 

 
 

Oriëntatie op school 

Oriëntatie op school en stichting 

 Oriëntatie  op stichting 
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In de specialist-route zitten die medewerkers die vanuit een specifiek inhoudelijke 

specialiteit een bijdrage leveren aan ons onderwijs of aan de kwaliteitsbewaking of -

verbetering daarvan. In deze route zitten de vakleerkrachten die vanuit een specifiek 

vak specialisme onderwijs geven, zoals gym, muziek of euritmie. Coördinatoren 

sturen bepaalde ontwikkeling aan van vakgebieden voor de hele school, zoals de taal- 

en reken-coördinatoren dat doen. IB-ers hebben voor de school een 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsbewaking en de uitvoering van de leerling-

ondersteuning.   Hierna volgen de functie van staf die op het niveau van de stichting 

verantwoordelijkheid dragen en de projectdirecteur die vanuit een bepaald 

specialisme binnen scholen zaken kan implementeren (bijv kwaliteit, opbrengsten of 

personeelszaken). 

In principe komen functies met een dubbele oriëntatie op school en stichting in 

aanmerking van een LB  inschaling (afgezien van de directiefuncties die in de D-

schalen zijn ingedeeld). Concreet gaat dit over IB-ers, coördinatoren van een specifiek 

vak of thema op schoolniveau en leraren die mee vormgeven aan 

onderwijsontwikkeling. Het percentage van LB-ers komt echter aan het einde van 

2015 net boven de 10% uit. Dat is 6% lager dan de doelstelling. Deze doelstelling stijgt 

in 2016 naar 18% en er wordt een inhaalslag gemaakt.  

Masters 

Een andere doelstelling is om meer master-opgeleide medewerkers aan ons te binden 

en het aantal hoger te laten worden. In de bovenstaande tabel is de 0-meting 

opgenomen. 

Het doel is dat in 2019 30% van de personeelsleden een masteropleiding heeft 

gevolgd. Daar is nog een hele slag te maken. Alleen door nascholing zal dit doel niet 

worden gehaald. In de werving van nieuw personeel zal het opleidingsniveau 

nadrukkelijker een rol gaan spelen.   

 

 

 

 

 

 

School WO of masteropleiding HBO Als percentage  

Widar 9, gezamenlijk 4,8 fte 41,0% 

Leeuwenhartschool 0 0 

Dordtse Vrijeschool 2, gezamenlijk 1,7 fte 15,1% 

Rudolf Steinerschool 

Rotterdam 

2, gezamenlijk 1,5 fte 14,6% 

Rudolf Steinerschool Krimpen  2, gezamenlijk 1,6 fte  27,1% 

Vrijeschool Vredehofweg 3, gezamenlijk 1,8 fte 15,6% 

Basisschool Wonnebald 4, gezamenlijk 2,4 fte 18,3% 

Vrijeschool Rotterdam West 2, gezamenlijk 1,4 fte 30,8% 

Totaal 24, gezamenlijk 15,2 fte 19,78% 
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Ruimte voor lerarenambitie en experimenteren met onderwijsvernieuwing 

Vanaf het begrotingsjaar 2016 zijn er expliciet middelen opgenomen voor initiatieven 

door en voor leraren. In de laatste maanden van 2015 zijn de volgende ideeën 

geopperd die in aanmerking komen voor extra middelen. Dit zijn vooralsnog: 

- inrichten van een buitenschool voor tijdelijke plaatsing bijzondere ondersteuning 

(VS Vredehof) 

- versterken van het buitenonderwijs (Wonnebald) 

- ontwikkelen onderwijsmodules voor techniek en bouwkunde (West met externe 

subsidie gerealiseerd) 

- zichtbaar maken van de effecten van bewegend onderwijs (VS Vredehof) 

- draagvlak creëren voor kader- en beroepsgericht onderwijs VO (bestuur) 

- vergroten zichtbaarheid en kwaliteit van het kunstzinnig onderwijs 

(Dordrecht/Prinsenland) 

- ontwikkelen pedagogische visie op ICT (Delft) 

- ontwikkelen diversiteit in de vrijeschool (West)   

 

Intervisie en consultatie 

De intervisie en collegiale consultatie is georganiseerd middels de pedagogische 

vergaderingen. Daarin vinden gesprekken plaats over de onderwijsontwikkeling en 

met name vinden leerling-besprekingen plaats. Op die momenten staat een leerling 

centraal en vraagt zijn of haar leerkracht feedback aan collega’s op het pedagogisch 

handelen. Zo langzamerhand wordt het meer vanzelfsprekend dat leraren ook bij 

elkaar in de klas kijken en feedback op elkaar geven. In de schoolverslagen die in de 

bijlagen bij dit jaarverslag zijn opgenomen zijn daarvan enkele voorbeelden gegeven. 

In het komende schooljaar zal op een of andere manier deze intervisie zijn ingebed in 

het jaarplan van de verschillende scholen. 
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5.3 Het Onderwijs 
 

5.3.1 Het aanbod  

 

Het onderwijs van de Samenwerkende Vrijescholen wordt op 8 lokaties verzorgd: 

Vrijeschool Widar in Delft, De Leeuwenhartschool in Oud-Beijerland, De Dordtse Vrije 

School in Dordrecht, De Rudolf Steinerschool Prinsenland in Rotterdam, De Rudolf 

Steinerschool Krimpen in Krimpen aan den IJssel, Vrijeschool Vredehof in Rotterdam, 

Basisschool Wonnebald in Den Haag, Vrijeschool Rotterdam West in Rotterdam-West.  

Als gevolg van de groei en verschillende ouderinitiatieven wordt onderzoek gedaan 

naar de mogelijkheden om nieuwe locaties te starten in Nesselande Rotterdam, 

Rijswijk/Delft en Dordrecht. Deze eventuele nieuwe locaties worden niet eerder dan 

over 2 jaar verwacht en hangen af van de kracht van ouderinitiatieven en de 

financiële draagkracht om kosten te kunnen voorfinancieren. 

Het onderwijs op onze Vrijescholen wordt ingericht aan de hand van het integrale 

vrijeschoolleerplan. Dat is gebaseerd op het leerplan dat in 1919 zijn oorsprong kende 

en dat in de afgelopen eeuw is verrijkt en aangepast aan deze tijd. Thans is het 

leerplan vastgelegd in ‘Ik zie rond in de wereld’. Daarin zijn de doelen over de 

verschillende leerjaren verwoord (zie http://ikzierondindewereld.nl/). De leraren 

verzorgen zelf de lessen op basis van eigen ervaringen en ervaringen van collega’s 

vanuit de traditie van de vrijeschool. De vertelstof van de vrijescholen is daarin de 

rode draad. Aan de hand van de vertelstof wordt zowel aandacht geschonken aan de 

persoonsvorming van de leerlingen en worden de kerndoelen van het basisonderwijs 

gedekt. Waar dat nodig is beschikken de scholen aanvullend op dit leerplan over 

verschillende methodieken. In de tabel hiernaast is dit opgenomen. Ook de 

aanvullende ondersteuning is in de tabel opgenomen. Zowel in het vernieuwen van 

de vertelstof en deze verbreden naar andere culturen als ook ten aanzien van het 

versterken van de verbinden van de taal- en rekenmethodieken met het leerplan 

hebben de scholen ambitie. Dit zal de komende jaren invloed hebben op ons 

onderwijs. 

Tabel: Scores van de uitkomsten van de schouw door de kwaliteitsmedewerker. 

Legenda: ++ voldoende, + in proces, - niet of onvoldoende 

 

    P
ri

n
se

n
la

n
d

 

K
ri

m
p

e
n

 

Le
e

u
w

e
n

h
ar

t 

V
re

d
e

h
o

f 

R
o

tt
e

rd
am

-w
e

st
 

W
id

ar
 

W
o

n
n

e
b

al
d

 

D
o

rd
re

ch
t 

Aanvullend AANBOD:         

R&W methodiek + ++ ++ ++ + ++ ++ - 

SP methodiek ++ + ++ ++ ++ ++ ++ + 

BL methodiek + + + - - ++ - + 

TL methodiek ++ ++ + ++ ++ ++ ++ + 

SV methodiek + ++ + ++ - ++ - + 

Kleuterklas + + + + + ++ ++ + 

ONDERSTEUNING:         

Hoeveel OPP 12 7 2 7 2 2 7 1 

Dyslectie 

verklaringen 

9? 4 9 10 - 20+ 14 6 

Dyscalculie 

verklaringen 

 - - - - - 3 - 

HB programma nodig 10 7 2 12 - 7 14 ? 

Taal coördinator + - - + - ++ ++ - 

Reken coördinator ++ - - + - ++ - - 

RT in de school ++ ++ - ++ + ++ ++ ++ 

 

http://ikzierondindewereld.nl/
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5.3.2 Kwaliteit  

 

Basiskwaliteit 

Aan het begin van het schooljaar heeft de inspectie alle scholen een 

basisarrangement toegekend. Drie scholen hebben een waarschuwing gekregen 

omdat in een van de afgelopen twee schooljaren de eindtoetsen beneden de norm 

van de inspectie is gescoord. 

 

Basisarrangement betekent dat de inspectie de kwaliteit als tenminste voldoende 

beoordeelt. 

 

 

 

Voor de eindtoetsen schooljaar 2014/2015 worden de middentoetsen (m) gebruikt 

die in januari 2015 zijn afgenomen. De Leeuwenhartschool gebruikte de CITO 

eindtoets en scoort een onvoldoende. Omdat dit de derde keer op rij is wordt de 

school in 2016 onder verscherpt toezicht gesteld. Een interim-directeur voert een 

versnellingstraject uit om zo snel mogelijk weer onder normaal toezicht te vallen. 

Wonnebald heeft een onvoldoende gescoord voor de M toets voor begrijpend lezen. 

De eindtoets IEP is echter voldoende. Omdat de norm nog niet in Parnassys is 

opgenomen is de score niet in groen aangegeven maar in grijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel: eindtoetsen schooljaar 2014/2015 (jan 2015) 

  

School Arrangement 

Inspectie 

Aantal onvoldoende 

eindscore laatste 2 

jaar 

Widar Basis 0 

Leeuwenhartschool Basis  2 

Dordtse Vrijeschool Basis  0 

Rudolf Steinerschool Rotterdam Basis  1 

Rudolf Steinerschool Krimpen  Basis  1 

Vrijeschool Vredehofweg Basis 0 

Basisschool Wonnebald Basis  1 

Vrijeschool Rotterdam West N.v.t. - 



 

Jaarverslag 2015 SVZH        pagina 31 

 

In het onderstaand overzicht zijn de toetsscores van de afgenomen tussentoetsen van 

januari 2016 (m) opgenomen ten opzicht van de normen die door de 

onderwijsinspectie zijn gesteld.  

Opvallend is daarbij dat de toets snellezen (Drie minuten test) in de klassen 1 tot en 

met 3 (groep 3 tot en met 5) meer dan gemiddeld onder de norm wordt gescoord. 

Dat is deels te verklaren door het feit dat snellezen geen prioriteit heeft in het 

onderwijs. Vanaf het afgelopen jaar werken alle scholen met de methode Zo leren 

kinderen lezen en spellen (ZLKLS).  

 

Bij BS Rudolf Steiner School (08CM locatie Prinsenland) valt een lagere score op in de 

laatste twee leerjaren (klas 5 en 6, groep 7 en 8). Daarom is een verbetertraject 

opgesteld en in uitvoering onder supervisie van de stafmedewerker 

onderwijskwaliteit.  

De Vrije School Vredehof heeft ook een (lees)verbetertraject in uitvoering .  
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Kwaliteitszorg 

In het IB overleg is de nieuwe functieomschrijving voor IB’ers besproken en 

vastgesteld door het bestuur. Er is duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden 

van de Intern Begeleiders van de SVZH. Ze zijn samen met de Schoolleider 

verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de school en spelen een belangrijke 

rol in de onderwijsontwikkeling.  

Er is tevens beleid opgesteld voor weging van de ondersteuningsvraag en maximale 

ondersteuningscapaciteit per klas. Mede op basis van deze weging kan er besloten 

worden een klas tijdelijk ‘te sluiten’ voor nieuwe leerlingen of extra ondersteuning 

door ‘handen in de klas’ of taakverlichting van de klassenleerkracht te realiseren, 

zodat er werkdrukverlichting kan plaatsvinden.  

Door de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 2014 was het noodzakelijk om 

onze aannameprocessen opnieuw te evalueren en beschrijven. De processen worden 

in 2016 opnieuw geëvalueerd en bijgesteld naar aanleiding van de ervaringen van de 

afgelopen 1 ½ jaar. 

  

De stafmedewerker onderwijskwaliteit neemt samen met een extern adviseur per 

jaar 2 bestuurlijke audits af op onderwijskwaliteit. In 2015 betrof dit: 

- VS Vredehof 

- Leeuwenhartschool 

Beide scholen hebben een uitgebreid rapport van deze audit ontvangen en 

verbeterplannen opgesteld of bijgesteld en in uitvoering.  

 

In onderstaande tabel is tevens weergegeven waar de scholen in hun ontwikkeling 

staan.  

 

 

Tabel: Scores van de uitkomsten van de schouw door de kwaliteitsmedewerker. 

Legenda: ++ voldoende, + in proces, - niet of onvoldoende 
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ONTWIKKELING:         

Groepsplannen ++ + + + + ++ ++ ++ 

Groepsbesprekingen ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Logboeken + ++ + ++ + + + + 

Periodeplanning + + + + + + + + 

HB protocol/meting - - - + - ++ - - 

Kleutervolgsysteem + + + + + ++ ++ + 

schoolrijpheidsonderzoek + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ 

SV volgsysteem  ++ - ++ - ++ + + 
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5.3.3. Onderwijsontwikkeling 

 

Meer ruimte voor bewegen 

Na een eerste pilot op de VS Vredehof lijkt de bewegende klas aan te slaan. De 

bewegende klas is klas met een andere klassenopstelling in de eerste drie klassen dan 

we gewend zijn. In plaats van tafels en stoelen hebben de leerlingen bankjes en 

kussens. Een dynamische manier van het opstellen van de meubels wordt gebruikt ter 

ondersteuning van lessen. De ene keer zitten de leerlingen in een kring. De andere 

keer zitten ze op kussens om bijvoorbeeld naar een verhaal te luisteren. Of ze zitten 

in rijen gericht op het bord voor instructie. Op de VS Vredehof is de tweede klas 

inmiddels gestart. In Rotterdam West is het concept overgenomen. Bij Wonnebald en 

in RSSR Krimpen worden plannen gemaakt om ook een bewegende klas te starten.  

De bewegende klas wordt op meer vrijescholen toegepast. Er is een 

kennisconferentie geweest waar ook een aantal van onze medewerkers een bijdrage 

hebben geleverd. Op ons initiatief is er door Kennisnet een onderzoek uitgevoerd 

naar de werking van bewegen op het leren van kinderen. Dit onderzoek heeft een 

positieve uitkomst. De leerprestaties van de kinderen worden in de bewegende klas 

goed in de gaten gehouden. De ervaring is dat juist door de dynamiek in de klas er 

meer rust en aandacht is voor de overige ontwikkel- en vertelstof. 

Het klappen en stampen ter ondersteuning van de cognitieve ontwikkeling krijgt ook 

bij niet vrijescholen steeds meer voet aan de grond. Vrijescholen, ook onze,  dienen 

als voorbeeld. Met enige regelmaat is er aandacht van de media. Ook het buiten 

spelen op het schoolplein heeft een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van 

kinderen en de groepsdynamica.  

Een aantal scholen trekken ook weer meer naar buiten. In Rotterdam West wordt 

geëxperimenteerd met een Bosdag. Een dag per week wordt het kleuteronderwijs 

buiten gegeven, ijs en weder dienende. Ook bij Wonnebald is een vergelijkbaar 

initiatief van de grond gekomen.      

 

 

Ambachten, wetenschap en technologie 

Onze scholen hebben een lange traditie met de aandacht die er is voor ambachten. 

Dat heeft een socialiserende werking, geeft inzicht in de sociale-economische  

geschiedenis en tegelijk geeft het een goede oriëntatie bij de leerlingen op eigen 

passies op dit beroepsdomein waar uiteraard in de huidige tijd hele nieuwe 

toepassingsgebieden in te vinden zijn. 

In 2015 is gestart met het vormgeven van een project om op twee scholen met name 

het onderzoekend en ontwerpend leren met wetenschap en techniek een impuls te 

geven. Bij deze lessen worden ook ouders betrokken die vanuit hun beroepspraktijk 

een bijdrage kunnen leveren. Voor dit project is een doelsubsidie ontvangen. Op de 

Vrijeschool Vredehof is bovendien aan werkplaats voor wetenschap en techniek in 

gebruik genomen samen met een andere Kralingse scholen. Widar kent met zijn 

bijzondere populatie van bovengemiddeld aantal ouders met een technische 

achtergrond een langere geschiedenis met wetenschap en techniek. Daar is dit 

bijvoorbeeld ook gebruikt voor het hoogbegaafdheidsonderwijs. In de groei van 

Widar en het eventueel starten van een nieuwe locatie wordt nadrukkelijk gezocht 

naar een bèta-profiel dat hiermee samenhangt.       
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Naar een vrijeschoolse media pedagogiek 

 

Voor leerkrachten is het vanzelfsprekend geworden dat nieuwe media een 

hulpmiddel zijn voor het organiseren van het onderwijs en voor het delen van kennis 

onderling. De gehele administratie en het leerlingvolgsysteem, het bijhouden van 

ontwikkelplannen voor klassen en individuele leerlingen is gedigitaliseerd en er zijn 

op eigen initiatief whatsapp groepen om kennis met elkaar te delen. Het gebruiken 

van nieuwe media in het onderwijs zelf is nog niet ingeburgerd. Op enkelen scholen is 

een smartbord aangeschaft maar het ontbreekt nog aan een krachtige toepassing.  

 

 

In september hebben zo’n 10 medewerkers van de Samenwerkende Vrijescholen de 

conferentie bezocht van de Vereniging van Vrijescholen over een vrijeschoolse media 

pedagogiek. Daar zijn ideeën opgedaan voor de mogelijkheden van het toepassen van 

digitale media in het onderwijsleerproces. De komende periode zullen binnen de 

scholen gesprekken gaan plaatsvinden, ook met ouders, om te spreken over de rol en 

mogelijkheden die digitale media bieden in de vrijeschool. Ten minste zal er aandacht 

zijn voor mediawijsheid, digitale geletterdheid en computational thinking, waardoor 

leerlingen gaan snappen hoe de computer werkt en zich daardoor met digitale media 

veilig, vrij en creatief kunnen voelen. 
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5.4. Gebouwen en uitstraling 
 

5.4.1 Frisse scholen en huisstijl 

 

Met ondersteuning van de staf werken scholen aan een frisse uitstraling en huisstijl. 

De visitatie geeft de volgende indruk: 

School Huisstijl Website/facebook Verzorgd 

interieur 

Widar ++ ++ ++ 

Leeuwenhartschool ++ + ++ 

Dordtse Vrijeschool + ++ + 

Rudolf Steinerschool 

Rotterdam 

+/- +/- + 

Rudolf Steinerschool 

Krimpen  

+/- +/- ++ 

Vrijeschool Vredehofweg +/-  +/- + 

Basisschool Wonnebald ++ + +/- 

Vrijeschool Rotterdam 

West 

++ ++ ++ 

Tabel: Scores van de uitkomsten van de schouw door de medewerker communicatie 

en propositie. 

Legenda: ++ voldoende, +/- matig, - niet of onvoldoende 

 

 
5.4.2 Onderhoudsplannen en uitvoering 
 

In 2015 is een verdere groei voorzien. Die groei kan steeds beperkter worden 

gerealiseerd binnen de zeven scholen: veel klassen zitten bijna vol. Daarom is  per 

schooljaar 2015/2016 een dislocatie van de VS Vredehof Rotterdam gestart in 

Rotterdam West op de Velsenluststraat. Ook bij andere scholen wordt groei naar een 

nevenvestiging onderzocht.  

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 Krimpen aan den IJssel is een overeenkomst gesloten tussen bestuur en gemeente 

over renovatie en verduurzaming van het pand aan de Memlingstraat. De 

Memlingstraat is in 2015 gerenoveerd, geïsoleerd, voorzien van dubbel glas en 

zonnepanelen. In januari 2016 is de school door de wethouder opnieuw geopend. 

Door deze renovatie is de levensduur met zo’n 20 jaar verlengd en zullen de 

exploitatiekosten en onderhoudskosten dalen.  
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In 2015 zijn voor kosten van de Gemeente in verband met constructiefouten en 

ingebruikname de volgende werkzaamheden uitgevoerd.: 

 Wat Bedrag 

Leeuwenhartschool Asbestsanering en reparatie riolering en HWA,  
Reparatie betonrot is in onderzoek 

31.000 

Rudolf Steiner 
school Krimpen 

Renovatie en verduurzaming van de school  430.000 

VS Vredehof Vervanging kozijnen en aanbrengen dubbel 
glas 

250.000 

VS Widar Isoleren van de zolder (co-financiering 50/50) 3.300 
Rotterdam West In gebruikname van de Velsenluststraat 

(schilderen, inrichting klassen, 
kleuterkeukentjes, inclusief 1e inrichting 
meubilair) 

120.000 

 

De scholen hebben naast de door de gemeente vergoede werkzaamheden in 2015 

huisvestingsinvesteringen gedaan voor: 

 Wat Bedrag 

VS Widar:  Renovatie toiletgroepen 42.000 
BS Wonnebald Schilderen van de entree, gietvloer op 1e 

etage, vastzetinstallatie (brandveiligheid) 
15.000 

Leeuwenhartschool Muren binnen geschilderd, linoleum 
vervangen hal, muurschildering Jan de Kok, 
Inrichting en opknappen 2e kleuterklas 

16.800 

Dordtse Vrije 
School 

Vervangen linoleum op de trappen, schilderen 
van de toneelzaal, aanpassing cv in het 
kleuterlokaal, brandveilig maken berging 

14.000 

Rudolf Steiner 
School locatie 
Prinsenland 

Schilderen van de zaal, aanbrengen 
raamopeninstallatie, vervangen linoleum, 
nieuwe gordijnen 

25.500 

VS Vredehof Vervangen linoleum IB/RT kamers, omzetten 
lerarenkamer/ 1e klas 

8.500 

 

 

Voor de Basisschool Wonnebald is een onderzoek uitgevoerd naar het achterstallig 

onderhoud, na de eerdere afwijzing van onze aanvraag voor vergoeding voor 

vervanging van de raamkozijnen. Nadere bespreking tussen bestuur en gemeente 

vindt plaats, inzet van bestuur is vervangende nieuwbouw op dezelfde locatie. 

Ook met de gemeente Dordrecht zijn op gemeentelijk niveau besprekingen over 

doordecentralisatie en vervangende nieuwbouw.  

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. Het volledige bedrag voor de 

doordecentralisatie is in 2015 gereserveerd. De aanvraag voor de overgangsregeling 

´oude schoolgebouwen´ is gehonoreerd, het bedrag ad € 90.000,- is ontvangen en 

ook gereserveerd  (reservering groot buitenonderhoud). Hierdoor is een reservering 

groot onderhoud voor alle gebouwen binnen de stichting gecreëerd.  

Schoolleiders kunnen op basis van hun Meerjarenonderhoudsplanning jaarlijks (bij de 

begroting) een aanvraag bij het bestuur doen voor buitenonderhoud. Er is voor elk 

schoolgebouw een MOP buitenonderhoud opgesteld. Het gemiddelde te besteden 

bedrag is gemaximeerd op de jaarlijkse bijdrage van het ministerie.  

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. Het gebouw aan de VS Vredehof staat op deze lijst. 

Er is een globaal renovatieplan bij de gemeente ingediend. In 2016 zal duidelijkheid 

komen over de verdeling van de gemeentelijke middelen over de 50 gebouwen. 

Daarna zal het uiteindelijke plan uitgewerkt worden.  
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6. Financieel Beleid 
 

6.1 Analyse financiële situatie  

 

Het balanstotaal van de St. SVZH neemt toe met € 277.669,-  

Dit komt door de toename van de Materiele Vaste activa als gevolg van de investeringen in het gebouw enerzijds en door de extra ontvangen bijdragen tbv het buitenonderhoud 

waardoor het eigen vermogen is toegenomen.  

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

Het eigen vermogen is toegenomen met het resultaat dat ontstaan is door de extra ontvangen groeimiddelen en door de reservering die gemaakt is in het kader van de 

doordecentralisatie buitenonderhoud. De voorziening jubileum is toegenomen door de noodzakelijke dotatie en de langlopende schulden zijn iets afgenomen en regulier. De 

kortlopende schulden zijn afgenomen door de gemeentelijke vorderingen, deze waren in 2014 nog een schuld en in 2015 is het een vordering. De overige schulden zijn regulier.  

Geconsolideerde Balans op 31-12-2015: 

   

31-12-2015 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2014

Materiële vaste activa 1.042.141 943.906 1.949.040 1.588.279

Financiële vaste activa 1.638 1.638 109.505 98.829

Vorderingen 593.441 460.608 58.222 34.053

1.250.913 1.254.282 771.366 939.273

2.888.133 2.660.434 2.888.133 2.660.434

Activa  Passiva

 Eigen vermogen

 Voorzieningen

 Langlopende schulden

Liquide middelen  Kortlopende schulden

Totaal activa  Totaal passiva
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Staat van Baten en Lasten en de Begroting 2015.  

Het resultaat is € 360.765 positief. Dit wordt vooral veroorzaakt door het positieve resultaat op de ontvangen inkomsten uit groeitellingen, de gereserveerde bijdragen voor 

doordecentralisatie huisvesting en de ontvangen bijdragen van de ‘oude gebouwenregeling’.  

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.  

 

  

Realisatie 

2015

Begroting 

2015

Verschil Realisatie 

2014

Verschil

6.707.348 6.366.200 341.148 5.899.800 807.548

181.066 213.430 -32.364 63.901 117.165

604.123 539.097 65.026 682.247 -78.124

7.492.537 7.118.727 373.810 6.645.948 846.589

5.924.009 5.591.246 332.763 5.315.797 608.212

147.005 152.638 -5.633 268.353 -121.348

474.061 712.977 -238.916 461.747 12.314

586.059 712.708 -126.649 620.450 -34.391

7.131.134 7.169.569 -38.435 6.666.347 464.787

361.403 -50.842 412.245 -20.399 381.802

-638 7.900 -8.538 4.037 -4.675

360.765 -42.942 403.707 -16.362 377.127

Baten

Personele lasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige instellingslasten

Totaal lasten

Rijksbijdragen OCenW

Overige overheidsbijdragen

Overige baten

Totaal baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

Nettoresultaat
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6.2 Verschillenanalyse  
 

Analyse Resultaat tov resultaat 2014 en begroting 2015. 

In 2015 was een negatief resultaat van € 42.942 begroot. Uiteindelijk resulteert een 

positief resultaat boekjaar 2015 van € 360.765 : een verschil van € 403.707 met de 

begroting.  

Het negatief resultaat over het boekjaar 2014 bedroeg € 16.362. In de navolgende 

paragraaf treft u een vergelijking aan en een specificatie van de belangrijkste 

verschillen. 

Het verschil tussen het resultaat 2015 en 2014 is € 377.127 positief en wordt als 

volgt op hoofdlijnen verklaard: 

BATEN 

-Rijksbijdrage is toegenomen door de extra groeitellingen (€ 94.356,-), de 

ontvangsten vanuit de Samenwerkingsverbanden (€ 65.375,-) en de eenmalige 

subsidie buitenonderhoud ‘oude gebouwen’ (€ 90.627,-). Verder zijn de reguliere 

rijksbijdragen gestegen met € 360.000,- door de toename van de leerlingaantallen, de 

bijdrage voor buitenonderhoud (€ 102.908) en de verhoging van de personele 

beschikkingen vanuit OCW.  

-Overige baten zijn afgenomen doordat de ontvangsten vanuit de 

samenwerkingsverbanden niet meer in deze categorie worden verantwoord, maar in 

de categorie rijksbijdrage. (zie rijksbijdrage). Ze zijn verder ook afgenomen doordat er 

geen loonkosten van de staf meer binnen de stichtingen verrekend hoeft te worden 

(€ 68.000,-) 

 

 

 

LASTEN 

-Personele lasten zijn toegenomen door de investeringen in de leerkrachten 

(ongeveer € 257.000,-): het extra openen van (tijdelijke) klassen, extra ondersteuning 

‘handen in de klas’ en door de maatregelen uit de CAO-PO (1,25% loonsverhoging 

ongeveer € 65.500,-). Tevens bleek er in de jaarrekening 2014 een foutieve boeking 

van de sociale lasten aanwezig te zijn.  

-Afschrijvingen zijn afgenomen doordat er in 2014 een eenmalige versnelde 

afschrijving heeft plaatsgevonden. (€ 117.000,-) 

-Huisvestingslasten zijn ongeveer gelijk gebleven. Binnen de lasten zijn wel 

verschuivingen tussen extra schoonmaakkosten en minder energiekosten.  

- Overige instellingslasten zijn gedaald door het boekverlies dat is geleden door de 

eenmalige afschrijving die in 2014 is gedaan op de materiele vaste activa. De overige 

instellingslasten zijn ongeveer gelijk gebleven.  
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Het gerealiseerde resultaat 2015 wijkt € 403.707 af van het begrote resultaat 2015. 

De belangrijkste oorzaken van deze afwijking zijn: 

BATEN 

-Rijksbijdrage is hoger dan begroot door de extra groeitellingen (€ 97.182,-) en de 

eenmalige subsidie buitenonderhoud (€ 90.627,-) Er zijn ook extra middelen 

ontvangen ivm de aanpassingen/maatregelen uit de CAO-PO, najaarsakkoord en 

bestuursakkoord (€ 175.644,-) De overdrachten vanuit de Samenwerkingsverbanden 

in het kader van Passend onderwijs zijn ook hoger dan begroot (€ 37.428,-), dit komt 

voornamelijk door de extra middelen tbv arrangementen (€ 24.348,-, voorheen 

rugzakken).  

-Overige overheidsbijdrage is lager dan begroot. In de begroting was de subsidie van 

de gemeente Rotterdam voor de eerste inrichting van de Vrijeschool Rotterdam West 

volledig opgenomen (€ 173.000,-). Deze subsidie is ontvangen maar nog niet volledig 

besteed en wordt via de balans in inkomsten en uitgaven verwerkt. Het restant is 

gereserveerd als nog te besteden.  

-Overige baten zijn hoger dan begroot door de stijging van de inkomsten vanuit de 

ouderbijdragen (€ 11.145,-) en door extra ontvangen subsidies voor de tuin van Widar 

(€ 10.000,-) en de nieuwe subsidie ‘Leren Loont’ van de gemeente Rotterdam 

(€ 26.000,-). 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASTEN 

-Personele lasten zijn hoger dan begroot door de investeringen die gedaan zijn in de 

opening van (extra) klassen en extra handen in de klassen voor 

werkdrukvermindering en rugzakbegeleiding (€ 283.492,-) 

-Huisvestingslasten zijn lager dan begroot. In de begroting van de huisvestingslasten 

is een dotatie opgenomen ter hoogte van de rijkssubsidie onderhoud gebouwen. 

Deze uitgaven zijn niet gedaan, maar gereserveerd en worden toegevoegd aan de 

reservering groot buitenonderhoud.(€102.908,-). Tevens zijn hier de uitgaven voor de 

1e inrichting van Rotterdam West opgenomen, die anders zijn verantwoord via de 

balans in de jaarrekening (zie Overige overheidsbijdrage). Binnen de overige 

huisvestingslasten zijn wel verschuivingen zoals minder energiekosten en meer 

schoonmaakkosten.  

-Overige instellingslasten zijn lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt 

door minder uitgaven voor PR, onderhoudsbeheer en overige bestuurslasten 

(€ 133.055,-). Voor wat betreft de overige rekeningen kan alleen vermeld worden dat 

de uitgaven voor ICT en verbruiksmaterialen lager zijn dan begroot, de kosten voor 

inrichting, brood en melkgeld kleuters en jaarfeesten zijn hoger dan begroot.  

- Financiële baten en lasten, bestaande uit rentebaten en –lasten zijn in 2015 lager 

dan in 2014. De rentestand is laag, de saldi op de spaarrekeningen leveren niet veel 

op, de lasten zijn gelijk aan voorgaande jaren.  
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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 stichting hanteert het uniforme treasurystatuut van de Besturenraad dat 

eind 2014 is geëvalueerd en bijgesteld. 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 stichting heeft 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 2015 is het vermogen 

26,0%. 

 

In 2014 is een uitgebreide risico-analyse opgesteld samen met Dyade dienstverlening. 

Uit de risicoanalyse kwam 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 naar reële waarde moet worden 

bijgesteld. De financiële buffer is afdoende. In de jaarrekening 2014 is de MVA 

gecorrigeerd naar reële waarde en is besloten de financiële buffer jaarlijks op te 

nemen bij de kengetallen. (zie hoofdstuk toekomstparagraaf 6.6.1 ev ) 

In 2015 is beleid opgesteld ten aanzien van ICT en voor verlaging van de werkdruk.  

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 2015 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 ontvangen geen vergoeding. De bestuurder is in 

dienst en ontvangt conform de CAO-PO 2014/2015 een salaris in schaal OOP 14. De 

bezoldiging van de bestuurder valt binnen de normen van de Wet Normering 

Topinkomens (WNT).  
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6.6 Prestatiebox 

 

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

van de Prestatiebox. Ook in 2015 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.  

Aan personele kosten (loonkosten, scholing) voor deze onderdelen is ong € 85.190,- 

uitgegeven. De overige kosten bedragen € 33.300,- 

6.7 Beheersing uitkeringen 
 

In 2015 is één personeelslid afgevloeid met een vaststellingsovereenkomst.  

Het personeelsbeleid van de stichting is erop gericht personeel verantwoordelijkheid 

te laten nemen voor hun eigen ontwikkeling en functioneren door hen aan te spreken 

en afspraken te maken. Er worden verbetertrajecten opgesteld en afspraken gemaakt 

over scholing, coaching en outplacement.  

Het doel is personeelsleden in hun kracht te zetten en een goede plek binnen of 

anders buiten de organisatie te geven.  

 

6.8 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. 
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6.8.1 Kengetallen en liquiditeit 

 

Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en het 
weerstandsvermogen vermelden wij de onderstaande kengetallen. 

 

 

 

 

 

In de grafiek staan de kengetallen van de SVZH met hun signalering van Commissie 
Donn of onze eigen signalering, met uitzondering van de liquiditeit. Dit kengetal is 
namelijk geen percentage.  
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Definities:  

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. 

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. 

De kapitalisatiefactor geeft aan het 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. 

Het weerstandsvermogen is het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van de 

totale baten inclusief de financiële baten. Het weerstandsvermogen geeft aan het 

vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico's op te 

vangen. 

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.  

 Kengetal Signalering comm.Donn 

Liquiditeit 2015 2,4  
Liquiditeit 2014 1,8  
Liquiditeit 2013 2,0  

Liquiditeit 2012 1,7 0.5-1.5 

 

De vermogenspositie is goed. De liquiditeit is op orde.  

 

 

 

Liquiditeitsbegroting en control 

Begin 2015 heeft de bestuurder een positief besluit kunnen nemen over de start van 

een nieuwe school in Rotterdam West. Deze school is op 24 augustus 2015 geopend 

als een dislocatie van de VS Vredehof. De school VS Rotterdam West groeit jaarlijks 

met 60 leerlingen per jaar. Eind 2015 had de school 96 leerlingen, op de 1e schooldag 

58 leerlingen.  

Op basis van de prognoses is begin 2015 een gewijzigde begroting en 

liquiditeitsbegroting opgesteld. De voorfinanciering hebben we ingeschat op 5 

maanden. De liquiditeit is maandelijks gemonitord. Er is geen liquiditeitstekort of 

ander betaalprobleem opgetreden. In december 2015 ontvingen we de eerste 

beschikking van de groeifinanciering op de 1e schooldag 2015. 

De groei zet door, we hebben maandelijks een groeitelling kunnen doen en ook in 

2016 verwachten we maandelijkse groeitellingen. De prognoses waren op basis van 

de werkelijke inschrijvingen opgesteld, we constateren dat we harder groeien dan de 

in de prognoses bij het opstellen van de begroting 2016 ev opgenomen waren.  
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Berekening Financiële ruimte 

Naar aanleiding van de risicoscan en het rapport van de inspectie in het kader van het 

financieel toezicht zal jaarlijks ook een berekening en verantwoording van de 

Financiële Buffer in het jaarverslag opgenomen worden. 

De financiële buffer is: 

 

 

 

 

 

Berekening financiële ruimte uitgaande van de bufferfunctie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

        Aanwezige bufferliquiditeit               

Totaal aanwezig kapitaal (gecorrigeerd)       2.079.566        2.025.337        2.224.363        2.298.635        2.318.033        2.397.183        2.571.386  

Minus: kapitaal voor instandhouding materiële vaste activa          637.372           650.120           682.069           695.710           709.624           723.817           738.293  

Minus: transactiefunctie          854.110           939.273           771.366           771.366           771.366           771.366           771.366  

Totaal          588.084           435.944           770.928           831.559           837.043           902.001        1.061.727  

Als percentage van de totale baten. 9% 7% 10% 11% 11% 11% 13% 

                

Benodigde bufferlocatie 
       Opvangen van tegenvallers in de exploitatie          519.650           531.676           592.043           609.592           629.005           651.691           675.904  

Als percentage van totale baten 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

                

Verschil aanwezige buffer en benodigde buffer (financiële ruimte)            68.434            -95.732           178.885           221.967           208.038           250.309           385.823  

                

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Jaarverslag 2015 SVZH        pagina 47 

 

6.8.2. Personele bezetting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De groei van de scholen binnen de SVZH zet stevig 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. In bovenstaande tabel vind u een 

inventarisatie van het verloop van onderwijzend personeel dat via natuurlijk verloop 

en pensionering gaat. Om dit verloop op te vangen en de werkdruk door de volle 

klassen te verlagen is extra personeel nodig. 

Er zijn extra klassen bemenst, er is extra IB inzet op schoolniveau en de staf is 

versterkt zodat daarmee scholen efficiënter ondersteund worden in onderwijs- en 

personeelsbeleid. 

 

                                                           
1 Schatting op basis van historisch verloop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De groei van het aantal leerlingen vraagt ook om extra ondersteuning van de directie, 

middels een adjunct functie. In het formatiebeleid wordt inzet van adjunct functie 

geëvalueerd. 

De werving voor de talentenpool en nieuwe leerkrachten is goed op gang gekomen. 

In februari 2016 is 1 pooler begonnen, in mei 2016 starten 2 poolers en in augustus 

2016 starten nog eens 2 poolers. Deze poolers zijn inzetbaar voor kortdurende 

vervanging en extra handen en ondersteuning in de klassen voor werkdruk 

vermindering. 

Jaarlijks worden de maatregelen van het bestuursformatieplan geëvalueerd en 

bijgesteld. De formatienormen van leerkrachten, administratie, staf en directie zijn 

onderzocht (benchmark door Leeuwendaal) en bestuurder heeft besluiten genomen 

voor (tijdelijke) aanpassingen met als doel de werkdruk van leerkrachten, staf en 

directie te verminderen.   

Schooljaar 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Aantal klassen/  
leerlingen (1 okt t-1) 

63,5/  
1364 

67/  
1465 

71/ 
1574 

74,5/  
1691 

     
Management/ directie 

stafbureau 
5,10 

3,3 
5,80 

3,5 
5,80 

3,5 
5,80 

3,5 
     
Onderwijzend Personeel 

Nieuwe fte 
(73,0) 
+2 fte 

(76,5) 
+3,5 fte 

(80,5) 
+4 fte 

(83,8) 
+3,5 fte 

Verloop fte1 -2,5 fte  -3 fte -3 fte -3 fte 
Pensioen fte -1,90 fte   -1,45 fte   -1,20 fte   -1,10 fte  

TOTAAL extra behoefte aan leer-
krachten 

6,4 fte 6,95 fte 8,20 fte 7,6 fte 

     
Overige medewerkers (OOP) 7,33 7,88 7,56 7,27 
Totale Personele bezetting 88,78 93,69 97,36 100,37 
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MEERJARENBALANS BESTUUR

2014 2015 2016 2017 2018 2019

definitief balans 30-9-2015

Activa

Vaste activa

Vaste activa 943.906€                  1.034.547€               1.088.725€               1.187.469€               1.247.555€               1.177.944€               

Financiële vaste activa 1.638€                       1.638€                       1.638€                       1.638€                       1.638€                       1.638€                       

945.544€                  1.036.185€              1.090.363€              1.189.107€              1.249.193€              1.179.582€              

Vlottende activa

Vlottende activa  -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                

Vorderingen 460.608€                  84.285€                     84.285€                     84.285€                     84.285€                     84.285€                     

Effecten (< 1jaar) -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                

Liquide middelen 1.254.282€               1.681.214€               1.798.728€               1.699.984€               1.639.898€               1.709.509€               

1.714.890€              1.765.499€              1.883.013€              1.784.269€              1.724.183€              1.793.794€              

Totale activa 2.660.434€               2.801.684€               2.973.376€               2.973.376€               2.973.376€               2.973.376€               

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve 1.588.279€               1.719.914€               1.585.801€               1.585.801€               1.585.801€               1.585.801€               

Reserve groot buitenonderhoud -€                                -€                                305.805€                  305.805€                  305.805€                  305.805€                  

1.588.279€              1.719.914€              1.891.606€              1.891.606€              1.891.606€              1.891.606€              

Voorzieningen

Voorziening jubilea 98.829€                     93.330€                     93.330€                     93.330€                     93.330€                     93.330€                     

98.829€                    93.330€                    93.330€                    93.330€                    93.330€                    93.330€                    

Langlopende schulden

Langlopende schulden scholen 18.423€                     16.358€                     16.358€                     16.358€                     16.358€                     16.358€                     

Kredietinstell ingen -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                

Overige langlopende schulden 15.630€                     15.630€                     15.630€                     15.630€                     15.630€                     15.630€                     

34.053€                    31.988€                    31.988€                    31.988€                    31.988€                    31.988€                    

Kortlopende schulden

Kredietinstell ingen -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                

Crediteuren 107.113€                  128.039€                  128.039€                  128.039€                  128.039€                  128.039€                  

Ministerie van OCW 3.747€                       -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                

Belastingen en premies sociale verzekeringen 254.776€                  254.776€                  254.776€                  254.776€                  254.776€                  254.776€                  

Schulden terzake pensioenen 65.904€                     65.904€                     65.904€                     65.904€                     65.904€                     65.904€                     

Overige kortlopende schulden 321.797€                  321.797€                  321.797€                  321.797€                  321.797€                  321.797€                  

Overlopende passiva 185.936€                  185.936€                  185.936€                  185.936€                  185.936€                  185.936€                  

939.273€                  956.452€                  956.452€                  956.452€                  956.452€                  956.452€                  

Totale passiva 2.660.434€               2.801.684€               2.973.376€               2.973.376€               2.973.376€               2.973.376€               

6.8.3. Meerjarenbalans 

 
Door de komst van de Vrijeschool Rotterdam West 

hadden we verwacht  de komende jaren een 

investering van ongeveer € 300.000 nodig te hebben. 

Op basis van de nieuwe prognoses zien we dat de 

Vrijeschool Rotterdam West harder groeit dat bij het 

besluit tot opening was voorzien.  

Er is solidariteit tussen de scholen om de groei met 

elkaar te faciliteren. De Vrijeschool Widar opent een 

dubbele 1e klas begin schooljaar 2016-2017 en ook de 

Dordtse Vrije School overweegt een dubbele 1e klas. 

Besluit tot (tijdelijk) openen van een klas wordt door 

de bestuurder steeds op basis van de werkelijke 

aantal leerlingen genomen.  

We moeten verder rekening houden met de 

doorgroei van de scholen en het starten van een 

nieuwe nevenvestiging in 2018 en 2019. Er is een 

initiatief in Rijswijk eo en een initiatief in Rotterdam 

Nesselande.  

Uit de meerjarenbalans komt een evenwichtig beeld 

naar voren. We zien een lichte toename van de vaste 

activa van € 54.000,- als gevolg van investeringen in 

de gebouwen, ICT en inventaris. 

De meerjarenbalans laat de positieve ontwikkeling 

zien. In 2016 zal de algemene reserve tijdelijk iets 

zakken door de investering in Rotterdam West.  
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6.8.4. Meerjaren Staat/ raming van baten en lasten. 

 
De komende jaren zullen de totale baten verder stijgen. Door de opening van extra 

klassen en werkdrukvermindering zullen de personele lasten de komende jaren ook 

verder 

stijgen. 

 

Per saldo verwachten we in 2016 een negatief resultaat maar daarna weer positieve 

resultaten.  
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6.8.5 Leerlingaantallen bijgestelde prognoses 

 
 

scholen FEITELIJKE LEERLINGEN  Uitstroom oude  
prognose 

Bijgestelde prognoses 

 1 okt. 1 okt. 1 okt. 1 mei  6e klas 1 okt. 1 okt 1 okt  1 okt 

 2013 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 

          

Leeuwenhartschool 86 111 113 117 23 99 99 102 102 

Dordtse Vrije School 221 225 224 235 25 227 255 278 286 

Rudolf Steiner School Prl 217 234 228 235 28 229 229 230 230 

Rudolf Steiner School Kr 86 96 107 113 9 110 110 116 116 

Vrije School Vredehof 206 225 241 255 24 245 245 248 254 

VS Rotterdam West   58 99 0 118 123 176 234 

Vrije School Widar 221 234 230 248 28 238 245 266 289 

Basisschool Wonnebald 226 238 264 277 26 268 268 275 277 

          

Totaal 1263 1364 1465 1579 163 1534 1574 1691 1788 

 

De bijgestelde prognoses zijn begin 2016 opgesteld aan de hand van de inschrijvingen van leerlingen op de scholen.  
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6.8.6. 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 groei, werkdrukvermindering en ontwikkeling van het pedagogisch 

kompas.  

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 2016 voortgezet.  

 

We verwachten geen grote mutaties in de voorzieningen voor jubilea en ten aanzien 

van de immateriële vaste activa. 

6.9 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 maximaal 25% 

structureel, maximaal 25% projectmatig.   
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Ouderbijdragen 2015 Personele kosten structureel

Personele kosten projectmatig

Administratie ouderbijdrage

Onderhoud tuin

Verbruiksmaterialen

Kleutermaterialen, kl inventaris

Handwerken/handenarbeid/ muziek

Kantinekosten (incl kleuters/jaarfeesten)

Toetsen en testen (dyslexie onderzoeken,
schoolarts)
Mediatheek/bibliotheek

Culturele vorming incl schoolreisjes

School- en jaarfeesten

Vereniging van VS, VBS, Poraad

Reproductiekosten

Schoolkrant/schoolgids

Kosten PR

Klassenbudgetten/ schoolfoto's

Schoolmaatschappelijk werk

Kosten Wa verzekering

Extra schoonmaak/ gebouw/ lokalen
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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 

 

 

Vrijeschool Rotterdam-West 

Velsenluststraat 7 

3021 AW  Rotterdam 

Tel: 010-3132490 

E: administratie@vsrotterdamwest.nl 

www.vsrotterdamwest.nl 

 

 

Basisschool Wonnebald,  

Mozartlaan 189,  

2555 JK  Den Haag,  

Tel: 070-3254818,  

E: admin@wonnebald.nl 

www.wonnebald.nl  
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Bijlagen: de schooljaarverslagen 
 

Alleen voor intern gebruik en derhalve uit deze publieksversie verwijderd. 


