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Leeswijzer 
 

Voor u ligt het jaarverslag van 2016 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 in de bijlagen kort verslag gedaan van de uitvoering van het school-

beleid en de voortgang van de plannen van 2016-2017. Tevens worden de plannen 

voor 2017 gegeven. Op gezamenlijk niveau volgt het verslag van het gevoerde perso-

neelsbeleid. 

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 de continuïteitsparagraaf opgenomen. Hierin 

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

jaarverslag is opgenomen de jaarrekening 2016 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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
Jaarverslag 2016 SVZH        pagina 6 

 

1. Voorwoord 
 

In 2016 is onze aandacht uitgegaan naar leraren, onderwijskwaliteit en leerlinggroei. 

We hebben te maken met een groeiende vraag naar leraren omdat er meer klassen 

bijkomen. Ook zal er de komende jaren extra vraag zijn naar nieuwe leraren omdat 

we te maken krijgen met een groeiende uitstroom als gevolg van pensionering van 

personeel. Het afgelopen jaar is het aantal fte gegroeid met 10 fte en de komende 

jaren zal de vraag naar nieuwe leerkrachten van deze omvang zijn. Daar tegenover 

staat dat de uitstroom van gediplomeerde studenten van de vrijeschoolpabo daalt en 

onvoldoende is om in de vraag te voorzien. We hebben daarom in 2016 veel 

geïnvesteerd in het aantrekken van leraren die hun loopbaan zijn gestart op andere 

scholen. Dat vraagt om extra investeringen om nieuwe talenten aan de SVZH te 

binden en intern op te leiden. Een nieuw onderdeel van de SVZH-academie is de basis 

opleiding voor vrijeschoolleerkrachten. Dit is een gedegen opleiding van 10 dagen 

voor personeel dat al onderwijservaring heeft buiten de vrijeschool. Dit jaar hebben 

we ook de instroom van leerkrachten in de talentenpool versneld. De pool was aan 

het begin van 2016 bemenst met nog 1 leerkracht. Aan het einde van 2016 waren dit 

er 8. In de talentenpool worden jonge leerkrachten aangesteld die warm kunnen 

draaien voor klassenleraar.  

De groei van het aantal leerlingen bij onze scholen zet gewoon door en zal de 

komende jaren ook gestaag doorgaan. We zullen er rekening mee moeten houden 

dat de groei vraagt om investeringen in onze scholen en schoolgebouwen. Op 

afzienbare termijn zal voor de Vrijeschool Rotterdam West  alweer moeten worden 

uitgekeken naar een extra locatie in de omgeving van die school. Onze ‘kleinere 

scholen’ in Krimpen aan den IJssel en Oud-Beijerland lijken de komende jaren uit te 

groeien tot volwaardige enkelstroom scholen. Dat wil zeggen dat de 

combinatieklassen waarin steeds twee klassen worden gecombineerd langzamerhand 

de school zullen uitgroeien. Voorts liggen er kansen om in Rotterdam Oost een 

nieuwe school te starten in 2017 en zou dit eventueel ook in Rijswijk aan de orde zijn. 

In 2016 is een van onze scholen onder toezicht gesteld van de inspectie. De 

basiskwaliteit was onvoldoende op orde. De school had drie jaar achtereen de norm 

van de score op de eindtoets niet gehaald. Het team en de nieuwe schoolleider 

verdienen een groot compliment hoe zij aan de slag zijn gegaan om weer grip op de 

kwaliteit te krijgen. Niet zonder resultaat: De eindtoets van de leerlingen in de zesde 

klas van deze school was in 2016 de hoogste van al onze scholen! Bestuurlijk is een 

kleine € 100.000,- extra geïnvesteerd in deze school. Van het verscherpt toezicht 

hebben we ook bestuurlijk geleerd. De interne audit waarmee we in 2015 zijn gaan 

experimenten en het monitoren van opbrengsten is verbeterd en de 

kennisuitwisseling tussen scholen over de basiskwaliteit is versneld. De kennis die we 

opdoen door het verbeteren van het onderwijs op deze school komt al onze scholen 

ten goede. 

2016 was financieel een goed jaar. We hebben  al onze ambities kunnen waarmaken 

met het geld dat we tot onze beschikking hebben. En meer dan dat. We hebben 

ongeveer € 430.000,-  extra aan inkomsten binnengekregen. Circa € 290.000,- extra is 

het gevolg van de aanpassing van de rijksbijdrage ter dekking van aanpassing van de 

arbeidsvoorwaarden, extra middelen voor de groei van onze stichting en passend 

onderwijs. Circa € 55.000,- extra inkomsten is het gevolg van eindafrekeningen van 

subsidies van gemeenten. Voor ca € 85.000,- zijn er boekhoudkundig balanscorrecties 

doorgevoerd. Er is ruim € 300.000,- extra geïnvesteerd in personeel. Netto is er een 

exploitatieresultaat uit activiteiten gerealiseerd van € 34.637,- negatief. Dat is  

€ 83.673,- beter dan we voor 2016 hadden begroot. Dat we het financieel goed doen 

is fijn maar geen reden tot aanpassing van het financieel beleid. Mede door de groei 

van onze organisatie zullen we de reserve en liquiditeiten op peil moeten houden. De 

opgaven om de kwaliteit en omvang van ons lerarencorps omhoog te krijgen en de 

groei mogelijk te maken zullen de nodige investeringen vragen. Meer leraren, 

werkdruk beteugelen, extra investeren in scholing en professionalisering en 

accommoderen van groei hebben de focus. 

 

Jeroen Gommers,  

Bestuurder 



 

 

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 scholen van de Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid –Holland zijn 

ontstaan vanuit een krachtige betrokkenheid van ouders. De eerste school op de 

Vredehof is ruim 70 jaar geleden gesticht. De laatste school twee jaar geleden in 

Rotterdam West op de Velsenluststraat. In de ruim 70 jaar is de organisatie van 

onze scholen geprofessionaliseerd. Waren ouders ooit de drijvende krachten in de 

pioniersfase van de scholen. Tegenwoordig geven ouders de impuls en wordt deze 

impuls opgepakt door een professionele organisatie, waarin nog steeds de kern 

wordt gevormd door de gemeenschap van leraren, ouders en leerlingen. 

Leerlingen 

Leerlingen vormen uiteraard het hart van onze organisatie. De ontwikkeling van 

leerlingen staat centraal in onze scholen en leerlingen hebben daarin een groeiende 

autonome verantwoordelijkheid. Van die verantwoordelijkheid tot motorische, 

sociale en cognitieve ontwikkeling worden leerlingen zich meer bewust naarmate ze 

ouder worden . Leerlingen worden daar dan ook op aangesproken en begeleid door 

ouders en leerkrachten. In de jongere jaren is er de onbewuste wil tot ontwikkelen. 

Leerlingen vinden dan een uitdagende leeromgeving, ruimte om te spelen en zelf te 

ervaren en vertelstof die houvast biedt bij de persoonsvorming en ontwikkeling van 

moraliteit en waarden. 

De SVZH biedt vrijeschoolonderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar 

ongeacht afkomst, cultuur of (geloofs)overtuiging.  

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 

Beroepsgroep Leraren) met een aanvullende vrijeschoolcompetentie. Er is een 

gesprekscyclus vastgesteld in het personeelsbeleid waarin jaarlijks het functioneren 

van leraren, onderwijsondersteuners 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.  

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

schoolleiders van de acht scholen, de bestuurder en de stafmedewerkers. 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. 

Onderwijsondersteuners 

Leraren en schoolleiders worden ondersteund door verschillende 

onderwijsondersteuners. Daaronder verstaan we op schoolniveau conciërges, 

administratief medewerkers, intern begeleiders en remedial teachers. Op bestuurlijk 

niveau vormt de staf deze ondersteuning. Zij zorgen ervoor dat leraren en 

schoolleiders hun werk effectief kunnen doen en dat specialistische kennis en know 

how voor de hele organisatie beschikbaar is.    

College van Bestuur 

Het bestuur van de Samenwerkende Vrijescholen wordt gevormd door een 

eenhoofdig College van Bestuur. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de 

stichting en is integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de 

continuïteit van de organisatie. De bevoegdheden van het College van Bestuur zijn 

vastgelegd in het bestuursstatuut en reglement van de organisatie.   

Medezeggenschap 

Aan elke school is een Medezeggenschapsraad verbonden. Sinds de fusie per 1 

januari 2015 is er ook een GMR, waar beleidszaken gezamenlijk worden besproken. Er 

is een standaard agenda opgesteld waarin bij alle belangrijke bestuursbesluiten om  

instemming of advies wordt gevraagd van de afzonderlijke medezeggenschapsraden 

en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

Raad van Toezicht 

Het intern toezicht ligt bij een Raad van Toezicht. De taken en verantwoordelijkheden 

van de Raad van Toezicht  zijn vastgelegd in een statuut en bestuursreglement van de 

stichting. De intern toezichthouder bestaat uit 4 tot 7 leden en komt circa 6 maal per 

jaar bij elkaar om de bestuurder te adviseren en goedkeuring te geven aan 

bestuurlijke besluiten. De Raad van Toezicht is autonoom verantwoordelijk voor het 

beoordelen van het functioneren van de bestuurder en voor het nemen van besluiten 

over de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder met in achtneming van de CAO-PO en 

de Wet Normering Topinkomens.   

(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. Ouders ontvangen twee maal per jaar een schoolblad 

waarin achtergrondinformatie is opgenomen over de vrijeschool en de antroposofie 

en informatie uit de school en over de stichting. 
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Vertrouwenspersoon 

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

school en als vrijwilliger werkzaam op basis van een samenwerkingsovereenkomst. 

Voor alle scholen is een gezamenlijke externe vertrouwenspersoon aan de stichting 

verbonden. Deze vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie en is in dienst 

van het Centrum Educatieve Dienstverlening. 

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 . Jaarlijks worden de klachten en 

klachtenafhandeling besproken met de Raad van Toezicht.  

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. 

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. 

Internationalisering 

De vrijescholen hebben geen structurele internationale verbanden. De Bestuurder 

heeft in 2016 deelgenomen aan een werkbezoek van de staatsecretaris S. Dekker 

naar Singapore. Via de Vereniging van vrijescholen worden contacten met de 

vrijescholen in de wereld onderhouden.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gcbo.nl/
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Organogram  



 

Jaarverslag 2016 SVZH        pagina 13 

Ontwikkeling bestuurlijke structuur 

Bestuurlijk was 2016 een stabiel jaar. In eerdere jaren is vormgegeven aan 

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

In 2016 hebben zich geen noemenswaardige veranderingen voorgedaan. Het bestuur 

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

soepel. De bestuurder manifesteert zich nadrukkelijker op regionaal en nationaal 

niveau. 

Het intern toezicht is in 2016 stevig in ontwikkeling geweest. Er is een nieuwe 

voorzitter benoemd en drie nieuwe leden, waarvan er een is voorgedragen door de 

GMR. De Raad van Toezicht is hiermee verder geprofessionaliseerd. In 2016 is een 

besluit genomen over een bescheiden vergoeding van de leden en de voorzitter 

binnen de grenzen van de Wet Normering Topinkomens. 

In 2016 heeft er een behoorlijke personele wisseling plaatsgevonden in het MT. Er zijn 

vijf nieuwe schoolleiders gestart.  

De Samenwerkende Vrijescholen werken conform de Code goed bestuur. Er is een 

heldere functiescheiding tussen bestuur en intern toezichthouder die is vastgelegd in 

statuten en reglementen. Aan de hand van de code geven bestuur en Raad van 

Toezicht van SVZH invulling aan onder andere horizontale verantwoording, integriteit, 

professionaliteit, toezicht, sturing en beheersing. 

Bestuurder 

Jeroen Gommers 

Nevenfuncties bestuurder: 

- Bestuurslid Vereniging van Vrijescholen 

- Bestuurslid Kinderopvang Hansje Stoffel 

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

- Lid Innovatie comité Wetenschap Technologie in het funderend onderwijs. 

 

Intern toezicht: De Raad van Toezicht 

 

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

Albert E. Vlug, Partner CGI 

 

In juli 2016 is afgetreden: 

Robbert P. Mulder (voorzitter), Partner SAPindigo Solutions 

 

Per 1 juli 2016  is toegetreden: 

Paul R. Slier, eigenaar juridisch adviesbureau Slier (voorzitter) 

 

Per 31 oktober zijn toegetreden: 

Minke Knol, Knol Interim, Advies en Organisatie 

Margreet A.M. Vendel, College van bestuur bij St. Meer Primair 

Piter D. de Jong, Senior Project Manager bij Ministerie Economische zaken 
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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 

afzonderlijke 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 

behorende bestuurlijke taken en bevoegdheden uit. De toezichthoudende taak strekt 

zich uit tot het houden van toezicht op het handelen van het College van Bestuur, op 

de algemene gang van zaken binnen de onderwijsinstelling, de naleving van de wet en 

regelgeving, de rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van 

middelen.  

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 

deskundigheid. 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. 

Samenstelling Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestaat eind 2016 uit zes leden. Er heeft een werving van vier 

nieuwe leden plaatsgevonden, deze werving is begeleid door een extern bureau.   
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De Raad van Toezicht kent een samenstelling die voldoende spreiding van 

deskundigheden en maatschappelijke achtergronden waarborgt. De Raad van 

Toezicht heeft de volgende samenstelling gehad in 2016.  

Overzicht van leden en aandachtsgebieden eind 2016 

Naam Functie Aandachtsgebied 
Paul R. Slier voorzitter juridische zaken, werkgeverschap, vz remuneratiecommissie 
Sjef L.J.M. Pal-
men 

lid bedrijfsvoering en financiën, lid remuneratiecommissie 

Albert E. Vlug lid identiteit en ouders, regionaal netwerk 

Margreet Vendel lid 
onderwijs, professionele ontwikkeling leerkrachten, 
netwerk onderwijswereld, gesprekspartner GMR 

Minke Knol lid onderwijskwaliteit en innovatie  
Piter D. de Jong lid financiën en compliance, lid auditcommissie    
 

Ondanks deze portefeuilleverdeling acteert de Raad van Toezicht collectief. 

 

Samenstelling College van Bestuur 

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

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

organisatie in samenwerking met het Managementteam van schoolleiders.  

Onafhankelijkheid 

De Raad van Toezicht is in 2016 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. 

 

Overzicht van functies en nevenfuncties eind 2016 

 Functie nevenfuncties  jaar van 
aftreden  

Herbenoem-
baar 

Paul R 
Slier  

eigenaar juri-
disch advies-
bureau Slier 

toezichthouder ashram 
college 

2020 ja 

Sjef L.J.M. 
Palmen  

  2018 nee 

Albert E. 
Vlug 

directeur Pa-
tient Participa-
tie CGI  

Bestuurslid Kindercen-
trum Hansje Stoffel 

2018 ja 

Margreet 
Vendel 

College van 
Bestuur 
St.Meer Pri-
mair 

Bestuurslid Landelijk 
Arbeidsmarktplatform 
PO ; Lid Raad van Toe-
zicht St.Speciaal Onder-
wijs Leiden  

2020 Ja 

Minke 
Knol 

Eigenaar Knol 
interim advies 
en organisatie 

 2020 Ja 

Piter D. de 
Jong 

Senior Project 
Manager bij 
Ministerie 
Economische 
zaken 

 2020 ja 
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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 2016 zes keer regulier vergaderd. Voorafgaand aan de 

officiële vergaderingen heeft de Raad van Toezicht zo nodig een voorbereidende 

vergadering zonder College van Bestuur. Daarnaast is er een vijftal bijeenkomsten 

geweest in het kader van de werving van nieuwe leden van de Raad van Toezicht. 

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 

over een kalenderjaar in het daaropvolgende voorjaar. In 2016 heeft in juni de 

evaluatie en beoordeling plaatsgevonden van de bestuurder waarbij is gesproken 

over het functioneren van de bestuurder in het kader van het strategisch beleidsplan. 

Strategie en Beleid 

De Raad van Toezicht heeft met het College van Bestuur regelmatig gesproken over 

de strategie en het beleid tijdens vergaderingen en overlegmomenten. Dit gebeurde 

in 2016 aan de hand van de door het College van Bestuur opgestelde 

managementrapportages en het strategisch beleidsplan 2015-2019. De Raad van 

Toezicht heeft in 2016 het strategisch beleidsplan 2015-2019 intern besproken 

binnen de Raad. De invoering van het pedagogisch kompas op de scholen binnen de 

SVZH is regelmatig aan de orde geweest. De Raad is verheugd over de eigentijdse 

wijze waarop dit strategisch kompas voor de vrijescholen is vormgegeven en 

stimuleert de verdere implementatie ervan in de diverse scholen van de stichting.   

De Raad van Toezicht heeft aan de hand van de rapporten van de onderwijsinspectie 

de kwaliteit van het onderwijs op de scholen besproken. Tevens heeft zij de twee 

verbeterplannen van twee scholen besproken. 

Tevens heeft de Raad van Toezicht aan het Bestuursformatieplan 2016-2020 haar 

goedkeuring verleend in april 2016.  

De Raad van Toezicht heeft in 2016 ook besloten om het contract met de huidige 

externe accountant nog twee jaar te continueren.  

 

Financiële Verslaglegging  

De Raad van Toezicht heeft haar goedkeuring verleend aan het financieel jaarverslag 

en de jaarrekening 2015. Naar aanleiding van het verslag van de auditcommissie werd 

het jaarverslag en de jaarrekening, alsmede het accountantsverslag, besproken.  

De Raad van Toezicht heeft de risico’s van de Stichting in het kader van de groei 

besproken. 

Evaluatie 

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

in 2016 niet plaatsgevonden omdat drie van de zes leden pas in oktober 2016 zijn 

toegetreden tot de Raad. Wel is er een startmiddag en -avond geweest waarin 

gesproken is hoe de nieuwe Raad is samengesteld en hoe de nieuwe Raad gaat 

toezichthouden. De Raad heeft zich laten begeleiden door extern deskundige.  
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Contact met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is een belangrijke stakeholder voor 

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

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.  Daarnaast zijn in het kader van de 

werving procedure voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht  en het voordracht 

recht van de GMR een viertal gesprekken gevoerd in 2016. 

 

Bezoldiging 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een 

vergoeding; de voorzitter € 4500,- en een lid € 3000,- inclusief BTW per kalenderjaar.  

Deze bedragen vallen ruim binnen de normen van de WNT en de honoreringsregeling 

voor Toezichthouders van de VTOI. 

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 

uitoefenen en de SVZH van betekenis laten zijn voor hun omgeving.  
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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 het 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. Er is ook steeds meer ruimte voor scholingen 

professionalisering. 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

 

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 jaren groeit het aantal leerlingen et zo’n 5% tot 8% per jaar. In 2016 is het 

leerlingaantal gegroeid met 66. dat komt neer op een groei van 4,4%. 

Die groei zet de komende jaren 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 

namelijk 56%. Het aantal aanmeldingen blijft ook stijgen en het komt regelmatig voor  

 

 

dat scholen geen leerlingen meer kunnen aannemen. Doorgroei is afhankelijk van de 

beschikbaarheid het aantal gebouwen en lokalen. 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.  

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 1-1-2016: 1502        Aantallen per 31-12-2016: 1568  
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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 werken alle scholen met 

het leerlingvolgsysteem Parnassys. Daarmee zijn de resultaten voor taal en rekenen 

scherp in beeld gebracht en te volgen voor ouders en op school – en bestuursniveau. 

Op onze scholen wordt de IEP eindtoets afgenomen. De opbouw en insteek van deze 

toetsen sluit aan op ons vrijeschoolonderwijs. 

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

school passen. De scholen hebben de ruimte gekregen daarin een eigen volgsysteem 

te kiezen. Er is gekozen voor volgsystemen van ZIEN , de Kanjertraining en de 

Regenboogtraining.  

Voor de persoonsvorming is er in 2015 gekozen om de zienswijze van onze de 

vrijescholen om te zetten in een 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 huidige versie van dit kompas. Het geeft 

richting aan ons waarde gedreven onderwijs. In 2016 heeft een groep van leraren het 

kompas verder uitgewerkt. Er zijn keuzes gemaakt welke kwaliteiten in ons onderwijs 

centraal staan en er zijn beschrijvingen gegeven van deze kwaliteiten. Er is een 

digitale leeromgeving beschikbaar waarin per kwaliteit voorbeeldfilmpjes zijn 

opgenomen. In een gezamenlijke studiedag is geïnventariseerd welke leer- en  

 

 

ontwikkelstof leraren kunnen gebruiken om de kwaliteiten bij kinderen te wekken en 

welk soort leraargedrag positief werkt op de ontwikkeling van die kwaliteiten. Op een 

aantal scholen wordt het kompas ook gebruikt om richting te geven aan 

onderwijsontwikkeling. In 2017 zijn we voornemens om een instrument te 

ontwikkelen om de kwaliteiten van kinderen in kaart te brengen.      
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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 geboden 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. 

Het bieden van de juiste ondersteuning aan elke leerling is geen sinecure. Elke school 

biedt stof aan op verschillende ontwikkelniveaus op basis van 

groepshandelingsplannen. Voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsvraag 

worden individuele handelingsplannen gemaakt. Een punt van aandacht is nog steeds 

het aanbod aan leerlingen met een hoger cognitief potentieel. Scholing daarvoor 

wordt op bestuurlijk niveau aangeboden. De wet passend onderwijs heeft er een 

aantal maal voor gezorgd dat er leerlingen zijn aangenomen terwijl de aanname 

coördinatoren van mening zijn dat deze leerlingen beter op hun plek zouden zijn op 

een andere school. In sommige gevallen werkt de wet zo uit dat ouders denken te 

kunnen eisen dat het onderwijs op elke school passend kan worden gemaakt voor de 

individuele behoeften van hun kind. Dat kan echter niet in alle gevallen. Sommige 

leerlingen zijn beter af op andere scholen. Circa 5 maal heeft dit geleid tot juridische 

trajecten om leerlingen naar betere passend onderwijs te verwijzen. In 2016 hebben 

circa  50 leerlingen vrijwillig het onderwijs voor de zesde klas verlaten. De helft 

daarvan als gevolg van verhuizingen. De andere helft daarvan als gevolg van het 

vinden van beter passend onderwijs op een andere school. 

 

 

 

Het geven van extra aandacht aan individuele leerlingen is een vraagstuk dat 

aandacht verdient. Deze extra aandacht mag niet ten koste gaan van de ontwikkeling 

van andere leerlingen. Met dit vraagstuk in het achterhoofd heeft een leerkracht met 

externe financiering een project uitgevoerd met de naam Speciale Aandacht Klassen. 

De eerste opbrengsten van dit project zijn hoopgevend en gericht op het sterker 

betrekken van ouders en leerlingen bij individuele ontwikkelvragen. In 2017 gaan we 

de opbrengsten van dit project proberen op te schalen met middelen van de 

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

op passend vervolgonderwijs Hieronder is een tabel opgenomen met de 

schooladviezen van 2016 voor de zesdeklassers. Na een daling in de afgelopen twee 

jaar is het aandeel van de leerlingen met een havo of vwo advies weer toegenomen  

tot nu 60%. Een kleine 30% krijgt een mavo of mavo/havo advies. Een kleine 10% 

krijgt een advies voor de doorstroom naar een praktijk- of beroepsgerichte leerweg 

(vmbo bl en vmbo kl) en dat neemt iets toe. Het verheugd ons dat door een grote 

inspanning van ouders en het Rudolf Steiner College er vanaf komend schooljaar een 

beroepsgerichte VMBO afdeling start in Rotterdam op basis van het Vrijeschool 

leerplan. 

 

In het afgelopen schooljaar worden de adviezen weer gegeven voordat de eindtoets 

bij de leerlingen wordt afgenomen. Dat is een goede ontwikkeling. Leerkrachten 

baseerden hun advies eerder op de eindtoets maar doen dat nu veel meer op basis 

van gegevens van de tussentoetsen en de ontwikkeling van de leerling. Ook wegen ze 

nadrukkelijker het groeipotentieel van leerlingen mee. In het geval een eindtoets 

hoger indiceert dan het advies dan kan de school het eindadvies bijstellen. In een 

enkel geval is dit ook gedaan. We moeten tot onze spijt wel vaststellen dat een 

bijgesteld advies niet leidt tot wijziging van plaatsingen in het VO omdat deze scholen 

dan al vol zitten.  
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Aantal Personen

Bezetting (wtf)

27

100,1695 0,6706 3,7408 22,7382 21,7381 24,2818 27,0000

155 6 13 48 32 29

Personeelssterkte per deeltijdcategorie

Deeltijd (WTF) cohort

Totaal 0 - 0.2 0.2 - 0.4 0.4 - 0.6 0.6 - 0.8 0.8 - 1.0 >= 1.0

5.2 De leraar 

 

5.2.1. Kerngegevens 

 

In totaal heeft de SVZH zo’n 100 fte aan personeel in dienst. 

Dat is circa 10 fte meer dan in 2015. We zien hieraan dat 

groei van het aantal fte leerkrachten groeit met 10% ten 

opzichte van de leerlinggroei van 4,4 %.  

Bij de SVZH zijn 155 mensen in dienst. Het aantal mensen 

met aan vaste overeenkomst is gestegen met  11 en het 

aantal mensen met een tijdelijke aanstelling is gedaald met 

10. Er zijn 26 mensen die naast een vaste overeenkomst ook  

een tijdelijke uitbreiding hebben gehad om ziekteverzuim op te vangen.   

 

Ruim 73 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 is voor schoolse activiteiten. Het 

verheugd ons daarom dat het aandeel fulltimers toeneemt en het aandeel 

medewerkers met kleine aanstellingen afneemt. Zo wordt het eenvoudiger  

om gezamenlijke studiedagen en vergaderingen te plannen.  

 

 

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.   

Tijdelijk Aantal Personen 57 7 50

Bezetting (wtf) 19,4714 3,3400 16,1314

Vast Aantal Personen 126 25 101

Bezetting (wtf) 80,6981 23,6600 57,0381

Personeelssterkte per arbeidsrelatie

Type aanstelling Totaal Fulltime Parttime

Vrouw

Man

Bezetting (wtf) 18,5312

Bezetting (wtf) 81,6383

Aantal Personen 25 10 15

Geslacht Totaal Fulltime Parttime

Aantal Personen 130 17 113

Personeelssterkte per geslacht
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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 29%. Dat is een daling met 1%. Het aandeel van de 

45 tot 55 jarigen is bijna 21 % een daling van 5%. Het aandeel van de 35 tot 45 jarigen 

is juist gestegen met 8% naar 23%. Vanaf 2015 hebben scholen de mogelijkheid om 

met een apart budget voor duurzame inzetbaarheid conform de CAO-PO bewust 

leeftijdsgebonden loopbaanbeleid te voeren.  

 

Tabel: leeftijdsopbouw in aantallen personeelsleden.  

In het personeelsbeleid is veel aandacht ingeruimd voor aanpakken om ervoor te 

zorgen dat er voldoende nieuw personeel instroomt om enerzijds de pensioengolf op 

te vangen en anderzijds de groei van het aantal leerlingen te accommoderen. Daar 

slagen we in. De werving wordt op bestuurlijk niveau uitgevoerd. Digitale media 

werken daarbij beter dan krantenadvertenties. Het aantal afstudeerders van de 

vrijeschoolpabo is echter niet afdoende om in de vraag naar nieuwe leerkrachten te 

voldoen. Daarom is er meer zij instroom uit het regulier onderwijs nodig. De 

bijscholing van deze nieuwe leerkrachten doen we door een in company training van 

10 dagen. Ook hebben we een talentenpool opgezet waarin 5 tot 8 medewerkers 

worden voorbereid op het klassenleraarschap. Zolang ze nog in de talentenpool zitten 

worden ze ook ingezet voor ziektevervanging en voor het verlichten van werkdruk.  

Ziekte en verzuim 

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

5 jaar geleden tot onder het streefpercentage van 6,2 %. Het verzuim was in 2015 

rond de 6%. In 2016 is het verzuim verder gedaald naar 4,5%. Aan het eind van 2016 

sloeg de griepgolf bij ons toe en was het ziekteverzuim bovengemiddeld. Begin 2017 

is dit alweer gedaald . In de tabel hieronder staat de afkorting VP voor verzuim 

percentage en VVP voor het voortschrijdend verzuim percentage. 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 medewerkers en geven daar 

aandacht aan. Ziekteverzuim heeft ook in 2017 de volle aandacht. Voor het 

welbevinden van medewerkers maar ook om de extra kosten die met vervanging 

samenhangt zo laag mogelijk te houden. De SVZH is in 2017 eigenrisicodrager 

geworden. Verzuimkosten zijn niet meer verzekerd.  
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5.2.2. Scholing en ontwikkeling 

 

Er is in 2016 € 26.020,- meer uitgegeven aan scholing. Het totale budget dat aan 

scholing is uitgegeven is circa € 145.000,-. 

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 2016 cursussen zijn uitgevoerd over 

Geïnspireerd en zinvol bewegen in de klas, Vrije spel en de individuele 

onderwijsbehoeftes van de kleuter, hoogbegaafdheid en communicatie met ouders, 

vertrouwenspersonen, bedrijfshulpverlening.  

In 2017 zullen meerdere leergemeenschappen georganiseerd worden waarin 

medewerkers van al onze scholen participeren om zodoende kennis en know how uit 

te wisselen. Het gaat in ieder geval om LB-coördinatoren, conciërges en 

administraties en de Talentenpoolers. Directeuren vormen al een leergemeenschap in 

het Managementteam. De IB ers van alle scholen vormen een leergemeenschap in 

het IB overleg dat vijf maal per jaar wordt georganiseerd. 

In januari 2017 start de incompany Basisopleiding Vrijeschool onderwijs (voorheen 

applicatiecursus) onder leiding van de HS Leiden. De SVZH heeft mede vormgegeven 

aan deze interne opleiding die open staat voor alle nieuwe medewerkers (poolers en 

schoolleiders).  

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.  

 

Mobiliteit en ontwikkeling 

 

Het personeelsbeleid van de SVZH is gericht op professionele ontwikkeling en 

doorgroeimogelijkheden. Vermeldenswaardig is dat twee medewerkers in 2016 de 

opleiding tot schoolleider, die door de SVZH is bekostigt, hebben gevolgd en het 

schoolleiderschap van respectievelijk de Leeuwenhart school en de Vrijeschool 

Rotterdam west op zich hebben genomen. 

Voorts heeft de SVZH een ambitieuze doelstelling om middels interne mobiliteit het 

aandeel leraren met een LB inschaling te verhogen naar 40%.  

In 2016 is een sprong gemaakt van 10,8% naar ruim 22,5%. Dat is nog wel 5,5% onder 

de doelstelling die we voor 2016 hadden gesteld.  De doelstelling stijgt in 2017 naar 

28% schools en 32% bestuurlijk .  

 

 

  

Schaal WTF

LA 62,3064

LB 18,2652

Totaal 80,5716

Schaal WTF

Overig 1,8478

Dienstverbanden % WTF

101 77,33

26 22,67

127 100,00

Dienstverbanden

4

Bestuur: 61960 Stg Samenwerkende 

Vrijescholen Zuid Holland
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Meer Masters 

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

en het aantal hoger te laten worden. In de onderstaande tabel is de nul-meting 

opgenomen. Vanaf het schooljaar 2017/2018 zal de groei van het aantal masters in de 

managementrapportage worden gemonitord.  

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.  In 2017 zullen 3 medewerkers starten met hun 

masteropleiding.  

Ruimte voor lerarenambitie en experimenteren met onderwijsvernieuwing 

De creëren van ruimte voor leraren om te werken aan onderwijsvernieuwing is een 

weerbarstig vraagstuk. De financieringsstructuur van de Rijksoverheid laat hier weinig 

of geen ruimte toe. Sommige scholen slagen er toch goed in om vergadertijd te 

reduceren en de tijd, die er zodoende vrij komt, wordt door leraren die deelnemen 

aan verschillende werkgroepen gebruikt om aan onderwijsvernieuwing te werken. In 

de begroting van 2016 waren middelen opgenomen om leraren met een bijzonder 

projectidee te faciliteren met tijd en geld. Dit is maar gedeeltelijk van de grond 

gekomen. Er is tussentijds voor gekozen om eerdere de formatieomvang van de 

scholen iets te verruimen, onder meer door het aanstellen van leraren in de 

talentenpool. Zo kon op scholen de afweging gemaakt worden om leraren vrij te 

stellen voor ontwikkeltaken. Bovenformatief personeel is ingezet voor vervanging van 

die leraren. 

 

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. 

 

  

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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5.3 Het Onderwijs 
 

5.3.1 Het aanbod  

 
Het onderwijs van de Samenwerkende Vrijescholen wordt op 8 locaties 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 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 
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Aanvullend 

AANBOD: 

        

R&W methodiek + ++ ++ ++ + ++ ++ - 
SP methodiek ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 
BL methodiek + + + - - ++ - + 
TL methodiek ++ ++ + ++ ++ ++ ++ + 
SV methodiek + ++ + ++ + ++ - + 
Kleuterklas + + + + + ++ ++ + 
ONDERSTEUNING:         

Hoeveel OPP 15 9 9 16 2 5 17 8 
Dyslectie 

verklaringen 

8 2 3 20+ - 20+ 12 12 

Dyscalculie 

verklaringen 

- - - 4 - - 1 2 

HB programma nodig 10 7 2 10 - 10 10 3 
Taal coördinator + - + ++ - ++ + ++ 
Reken coördinator + - + ++ - ++ ++ - 
RT in de school ++ ++ + + + ++ ++ ++ 
 

http://ikzierondindewereld.nl/
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5.3.2 Kwaliteit  

 

Inspectie 

Aan het begin van het schooljaar heeft de inspectie 6 scholen een basisarrangement 

toegekend. Een school heeft een waarschuwing gekregen omdat in twee van de drie 

afgelopen schooljaren de eindtoetsen beneden de norm van de inspectie is gescoord. 

Basisarrangement betekent dat de inspectie de kwaliteit als tenminste voldoende  

beoordeelt. 

 

De Leeuwenhartschool voldoet niet aan de basiskwaliteit. Eind 2015 werd de 

Leeuwenhartschool bezocht door de inspectie. Omdat drie maal niet de norm voor de 

eindtoets was gehaald was er bewustzijn bij de school dat er een oordeel zwak zou 

volgen. De inspectie constateerde echter nog een aantal hiaten, waardoor de school 

zeer zwak als oordeel kreeg. Met ondersteuning van een interim schooldirecteur is 

een verbeterplan opgesteld en in uitvoering genomen. Voor de zomer leverde dit al 

een substantiële verbetering op in de kwaliteit. De eindopbrengsten waren de 

hoogste van al onze scholen. 

 

In 2016 heeft de inspectie een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd bij de Vrijeschool 

Vredehof. Op alle kwaliteitsindicatoren scoorde de school een voldoende . 

Interessant aan dit bezoek was dat voor het eerst een van onze scholen te maken 

kreeg met het nieuwe inspectiekader. Daarin is minder aandacht voor de 

tussenopbrengsten in lagere klassen en wordt qua opbrengsten alleen nog gekeken 

naar de score op de eindtoets. Voorts richt de inspectie zich meer dan voorheen op 

het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitscultuur. De vraag staat dan centraal of de school 

goed zicht heeft op de eigen kwaliteit, eigen analyses maakt van kwaliteit en 

verbetermogelijkheden en het beleidsvoerend vermogen van het hele schoolteam. 

Daar kwam de Vrijeschool Vredehof goed uit.  

Op onze scholen in Krimpen en Prinsenland had de inspectie gewaarschuwd voor een 

risico in de kwaliteit van de scholen. Dit was het gevolg van meerjarige kwetsbare 

eindopbrengsten van deze scholen. Aan het begin van het schooljaar 2016/2017 heeft 

de schoolleider een verbetertraject uitgezet waarin de begeleidingsdienst voor 

Vrijescholen is ingeschakeld. Op beide scholen heeft een interne audit 

plaatsgevonden. We zien qua opbrengsten juist in dit jaar een spectaculaire 

verbetering die zal moeten uitmonden in scores op de eindtoets die boven de 

inspectienorm liggen. 

 

Opbrengsten nader beschouwd 

In het overzicht op de volgende pagina zijn de toets scores van onze scholen 

opgenomen die aan het eind van 2016 zijn afgenomen. De zogenaamde midden 

toetsen (M). Aan dit overzicht kunnen we trends aflezen en risico’s voor de kwaliteit 

inschatten. De scores worden uitgedrukt in een kleur. Geel komt overeen met het 

landelijk gemiddelde. Groen is bovengemiddeld en blauw is een score in het bovenste 

percentiel. Een oranje score is beneden gemiddeld en een rode score is een score in 

het onderste percentiel. We beschouwen hieronder per vaardigheidsgebied en per 

school de scores.  

 

School Arrangement 

Inspectie 

Aantal 

onvoldoende 

eindscore  

laatste 3 jaar 

Widar Basis 0 

Leeuwenhartschool Zwak  2 

Dordtse Vrijeschool Basis  0 

Rudolf Steinerschool Rotterdam Basis  1 

Rudolf Steinerschool Krimpen  Basis  2 

Vrijeschool Vredehofweg Basis 0 

Basisschool Wonnebald Basis  1 

Vrijeschool Rotterdam West N.v.t. - 
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* DMT: drieminuten test (snel lezen) 

In het onderwijsplan gaat in de klas 1 en 2 (leerjaar 3 en 4) niet veel aandacht uit naar 

snel lezen. We zien hier ook een beneden gemiddelde score. In klas 5 en 6 (leerjaar 7 

en 8) zien we dat de achterstand ruim wordt ingelopen en in het bovenste percentiel 

wordt gescoord. 

 

* RW: rekenvaardigheden 

In de rekenvaardigheden zien we anders dan bij DMT dat de leerlingen gedurende de 

gehele schoolloopbaan gemiddeld of bovengemiddeld scoren. Merendeel van de 

scores bevinden zich in het bovenste percentiel. 

 

* SPNW: spelling & SPWW: spelling werkwoorden 

Hier volgen de vrijescholen een gemiddeld beeld. Er zijn net zoveel uitschieters naar 

boven als naar beneden. Verdere analyse op schoolniveau is nodig om tot 

verklaringen en aanpak te komen. 

 

* BL: begrijpend lezen 

Begrijpend lezen is bij uitstek een vrijeschoolvak. Bijna alle toets scores liggen in het 

bovenste percentiel gedurende de gehele schoolloopbaan.   

* Sterke scholen 

Widar te Delft en de Dordtse Vrijeschool zijn stabiele goed presterende scholen op de 

opbrengsten taal en rekenen. Interessant is om te zien dat bij Widar de scores vanaf 

het begin van de schoolloopbaan bovengemiddeld zijn en dat bij de Dordtse past later 

hogere scores worden gehaald. Dit past bij het profiel van de Dordtse Vrijeschool.  

Er zijn drie snelle stijgers onder onze scholen. De Leeuwenhartschool, Prinsenland en 

Krimpen hebben het laatste jaar een negatieve trend omgebogen naar een positieve 

score op taal- en rekentoetsen in de klassen 5 en 6. 

* Minder sterke scholen 

Vrijeschool Vredehof en Wonnebald laten minder goede resultaten zien op de 

toetsen. Deze scholen zullen in het schooljaar een verbeterplan inzetten om de trend 

te keren. Beide scholen verdienen daarbij bestuurlijke aandacht en ondersteuning.    
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Kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg is primair de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke scholen onder 

leiding van de schoolleider en intern begeleider. Op bestuurlijk niveau wordt deze 

verantwoordelijkheid ondersteund door de kwaliteitsmedewerker.  

We hanteren op bestuurlijk niveau drie belangrijke instrumenten ter ondersteuning 

van de kwaliteitszorg. 

In de eerste plaats hebben we met ParnasSys een leerlingvolgsysteem in handen dat 

door alle scholen wordt gebruikt. Zodoende kunnen we op bestuurlijk niveau een 

vinger aan de pols houden en analyses maken van opbrengsten van het onderwijs. 

Deze analyses worden gedeeld met de scholen zodat ze daar zelf mee aan de slag 

kunnen. De kwaliteitsmedewerker ondersteunt die scholen extra die dat nodig 

hebben. 

In de tweede plaats is de aanpak van de interne audit die in 2015 in pilot is 

ontwikkeld in 2016 verbeterd en uitgebreid. Er is een zelfevaluatie instrument 

gemaakt voor de scholen om te kunnen reflecteren op de basiskwaliteit. In 2016 heeft 

de kwaliteitsmedewerker een leergang audits gevolgd van de PO-Raad. 

Ten derde is er het IB-overleg waarin alle IB’ers samen komen en kennis en know how 

wordt uitgewisseld. In 2016 is daar onder meer het nieuwe toezichtkader van de 

onderwijsinspectie besproken en zijn gezamenlijk leerling populatieanalyses 

uitgevoerd . In het IB-overleg wordt ook de aanzet gegeven van de evaluatie van de 

schoolplannen en worden concept schoolplannen voor het komende schooljaar 

gemaakt. 

In een quick scan komt de kwaliteitsmedewerker tot de volgende weging van 

kwaliteitskenmerken van onze scholen:  

 

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 

 

Het opstellen van een HB-protocol zal in 2017 noodzakelijk zijn  voor alle scholen. 
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ONTWIKKELING:         

Groepsplannen ++ + + ++ + ++ ++ ++ 
Groepsbesprekingen ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Logboeken + ++ ++ ++ + + + + 
Periodeplanning + + ++ + + + + + 
HB protocol/meting - - - + - ++ - - 
Kleutervolgsysteem + + + + + ++ ++ + 
schoolrijpheidsonderzoek ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
SV volgsysteem + ++ + ++ - ++ + + 
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5.3.3. Goed en modern Vrijeschoolonderwijs 

 

SVZH Academie 

Ook dit jaar hebben we weer een interessant programma samengesteld. De beide 

cursussen van vorig jaar zijn nogmaals aangeboden en uitgebreid met 

netwerkbijeenkomsten en woensdagmiddagspreekuren.   

De cursussen worden aangeboden aan alle medewerkers van de SVZH-scholen. 

Samen doen wat samen kan, dit heeft praktisch veel voordelen. Maar ook de 

onderlinge contacten en samenwerking kunnen op deze wijze worden uitgebreid en 

verdiept en samen een cursus volgen geeft een goede gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten.  

Deze cursussen zijn zorgvuldig samengesteld met de cursusleiders, van hoge kwaliteit 

en goed aansluitend op de dagelijkse praktijk binnen onze scholen en daarom van 

harte aanbevolen! Aan het eind van de cursus wordt er een certificaat uitgereikt. Elk 

jaar nemen er circa 80 medewerkers deel aan trajecten van de academie. Sommige 

volgen meerdere trajecten. 

De volgende cursussen staan op het programma: 

1. Geïnspireerd en zinvol bewegen met de klas 

2. Vrije spel en de individuele onderwijsbehoeftes van de kleuter 

3. (Hoog) Begaafde kinderen in de klas 

4. Netwerkbijeenkomsten hoogbegaafdheid coördinatoren. 

5. “Meesterlijk met ouders” (communicatie met ouders) 

6. Woensdagmiddagspreekuur ‘meesterlijk met ouders’ 

7. Bijeenkomst Aandachtfunctionarissen en Schoolcontactpersonen 

8. BHV-scholing 

9. Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs via HS Leiden (voorheen applicatiecursus) 

 

 

 

 

Gezamenlijke studiedag 

 

Op 24 oktober heeft de gezamenlijke studiedag plaatsgevonden in Delft. In het 

ochtenddeel heeft Manfred van Doorn een lezing geven over de wil. Manfred is van 

oorsprong psycholoog-psychotherapeut en gebruikt zijn grote ervaring, 

mensenkennis en humor om leiders in het centrum van hun kracht en talenten te 

helpen komen. Hij staat bekend om zijn voorliefde voor en grote kennis van films, die 

hij veelvuldig gebruikt ter ondersteuning van leiderschapsontwikkeling.  

 

In het middagprogramma is in verschillende werkgroepen gewerkt aan de initiatieven 

en ideeën die het afgelopen jaar vanuit de wil van individuele leerkrachten zijn 

ontstaan. Die leerkrachten gaven in de ochtend een korte pitch waarin iedereen is 

geïnformeerd. De werkgroepen zijn in feite de voorlopers van ontwikkel- en 

onderzoeklabs die we aan het opzetten zijn. De werkgroepen gingen over de 

bewegende klas, media pedagogiek en ICT, SpA klassen (speciale aandacht klassen), 

WIKI, vrijeschoolmethode rekenen, ontwerpend en onderzoekend leren en 

rekenkisten kleuterklas. 
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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 Vredehof +/-  +/- + +/- 

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 2016 is een verdere groei voorzien. In het schooljaar 2015/2016 is de dislocatie van 

de VS Vredehof Rotterdam gestart in Rotterdam West op de Velsenluststraat. Deze 

school is in 2015 gestart met 4 klassen en in 2016 gegroeid naar 6 klassen. Ook de 

andere scholen groeien: er zijn extra klassen geopend op de Leeuwenhartschool, de 

Rudolf Steiner School Krimpen, de Dordtse Vrijeschool en Vrijeschool Widar.  

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 2016 zijn voor kosten van de Gemeente in verband met constructiefouten en inge-

bruikname de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 Wat Bedrag 

Rotterdam West Opknappen lokalen en maken keukentjes ed 11.500 
Krimpen ad IJssel Renovatie is volledig afgerond en afgerekend 

met de gemeente (restant deel 2016) 
48.000  

 

De renovatie van de vloerdelen van de Leeuwenhartschool is uitgesteld naar de 

meivakantie 2017 omdat dit het minst storend is voor de school. De subsidie is 

toegekend, maar wordt door de gemeente zelf afgehandeld/afgerekend.  
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De scholen hebben naast de door de gemeente vergoede werkzaamheden in 2016 

huisvestingsinvesteringen gedaan voor: 

 Wat Bedrag 

Widar Gordijnen, buitenschilderwerk, linoleum, 
toiletten 

21.275 

Leeuwenhartschool Muurschildering Jan de Kok, schilderwerk aula, 
vervangen linoleum 

23.190 

VS Vredehof Cv ketels, schilderwerk binnen 15.150 
RSSR Prinsenland Automatische raamopeners aula 2.000 
RSSR Krimpen Vervangen kleuterkeukens, tuinhuis  10.000 
Wonnebald Aanpassen brandmeldinstallatie, binnen 

schilderwerk 
12.600 

Dordtse Vrijeschool Aanpassen noodverlichtingsinstallatie 4.000 
  88.215 

 

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 

hebben geleid tot een voorlopig IHP waarin nieuwbouw is opgenomen in 2021. 

Ook met de gemeente Dordrecht zijn op gemeentelijk niveau besprekingen over 

doordecentralisatie en vervangende nieuwbouw. Deze hebben geleid tot een 

voorlopig IHP waarin (ver)nieuwbouw is opgenomen in 2021. In 2017 zal de SVZH 

moeten besluiten of we wel of niet zullen deelnemen in de doordecentralisatie.

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 2015 in beeld gebracht door het bestuur. Ook in 2016 wordt het volledige 

bedrag voor de doordecentralisatie ad € 112.567,- gereserveerd.  

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 2017 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 € 199.860,-. 

De materiele vaste activa nemen toe met € 117.600,-: door de investeringen in het 

onderhoud van de gebouwen (zie hfdst 5.4.2) en de investeringen in meubilair nodig 

voor bewegende klassen of extra geopende klassen; leer en hulpmiddelen zoals 

methoden en renovatie van de leerling bibliotheken; ICT-netwerken en computers. 

Totaal is ongeveer € 255.000 geïnvesteerd en ongeveer € 137.000 euro aan 

afschrijvingen geboekt.  

De vlottende activa zijn afgenomen met € 46.070,- door de ontvangen afrekeningen 

met betrekking tot de inrichting OLP en meubilair van Wonnebald, de renovatie van 

Krimpen en de afrekening van het dak van Prinsenland. De overige activa zijn regulier.  

De liquide middelen zijn toegenomen met € 128.330,- door aanvullende 

projectsubsidies en afrekening van diverse gemeentelijke subsidies.  

 

 

Het eigen vermogen neemt toe met het exploitatieresultaat van € 163.990,-. De 

verdeling van het resultaat is als volgt: € 51.423,- wordt toegevoegd aan de algemene 

reserve en € 112.567,- wordt conform begroting toegevoegd aan de reservering 

buitenonderhoud.  

De voorzieningen (personeelsvoorziening jubilea) nemen af met € 38.440,-. Dit komt 

door een gewijzigde berekeningsmethode. De voorziening is nu bepaald op basis van 

€ 700,- per FTE per jaareinde. Dit resulteert in een negatieve dotatie van € 35.680,- 

die toegevoegd is aan het exploitatieresultaat.  

De langlopende schulden zijn voornamelijk vooruitontvangen subsidies waarop 

afschrijvingen plaatsvinden. Deze zijn tov vorig jaar nauwelijks gewijzigd.  

De kortlopende schulden zijn toegenomen met € 65.190,- door de m.n. toename van 

de overige kortlopende schulden. Hieronder vallen de vooruitontvangen subsidies 

m.b.t. muziekimpuls, leraren ontwikkelfonds en ‘Leren Loont’ van de gemeente 

Rotterdam. Deze subsidies worden voor meerdere kalenderjaren of per schooljaar 

toegekend, het restant is komend jaar te besteden. De andere kortlopende schulden 

zijn regulier.  
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Balans op 31-12-2016 

 

  

   

1 Activa

Vaste Activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 597.950      548.540      

1.2.2 Inventaris en apparatuur 464.950      430.980      

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 96.840        62.620        

Materiële vaste activa 1.159.740    1.042.140    

1.3 Financiële vaste activa

1.3.6 Effecten 1.640          1.640          

Financiële vaste activa 1.640           1.640          

Totaal vaste activa 1.161.380    1.043.780    

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.2 Ministerie OCW 400.060      357.400      

1.5.7 Overige vorderingen 52.070        29.060        

1.5.8 Overlopende activa 95.240        206.980      

Vorderingen 547.370       593.440       

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kassen 410             1.260          

1.7.2 Banken 1.378.840    1.249.660   

Liquide middelen 1.379.250    1.250.920    

Totaal vlottende activa 1.926.620    1.844.360    

Totaal  Activa 3.088.000    2.888.140    

31 december 2016 31 december 2015 2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene Reserve 1.655.463    1.604.040   

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 342.337      229.770      

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 115.230      115.230      

Eigen vermogen 2.113.030    1.949.040    

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 71.070        109.510      

Voorzieningen 71.070         109.510       

2.3 Langlopende schulden

2.3.5 Overige langlopende schulden 67.340        58.220        

Langlopende schulden 67.340         58.220        

2.4 Kortlopende schulden

2.4.2 Vooruitontvangen gelden 13.220        12.170        

2.4.3 Crediteuren 178.240      156.120      

2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 286.950      311.460      

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 63.370        59.080        

2.4.9 Overige kortlopende schulden 90.350        18.060        

2.4.10 Overlopende passiva 204.430      214.480      

Kortlopende schulden 836.560       771.370       

Totaal  Passiva 3.088.000    2.888.140    

31 december 2016 31 december 2015
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Staat van Baten en Lasten en de Begroting 2016.  
 

Het bruto resultaat is € 163.990,- positief.  

De Rijksbijdragen zijn ruim € 270.000 hoger dan begroot. Dat komt door extra inkomsten van 

groeitellingen, projectsubsidies en extra middelen ten behoeve van de CAO-PO van het ministerie 

ontvangen. Er is ruim € 300.000 meer dan begroot uitgegeven aan personeel. Daarmee hebben we 

kunnen zorgen voor extra leerkrachten (handen in de klassen) en tijdelijk opengestelde klassen,  extra 

ondersteuning (IB-RT) en de salarisverhoging door de wijzigingen in de CAO-PO. 

In de begroting 2016 is de reservering buitenonderhoud als afschrijvingslast opgenomen om dit 

bedrag duidelijk in beeld te houden en de uitgaven goed te kunnen monitoren. Er zijn geen uitgaven 

gedaan, derhalve wordt het volledige bedrag toegevoegd aan de reserve buitenonderhoud 

(€ 112.567,-).  

Daarnaast moesten er balanscorrecties gedaan worden voor:  

- reservering vakantietoeslag (€ 50.375,-)   

- herziening van de voorziening jubileumuitkeringen (€ 35.685,-).  

Beiden zijn toegevoegd aan het exploitatieresultaat.  

Netto is er een exploitatieresultaat uit activiteiten gerealiseerd van € 34.637,- negatief een verschil 

van € 83.673,- met de begroting 2016.  

 

In de volgende paragraaf vindt u een uitgebreide verschillenanalyse.   

B3 Exploitatierekening over 2016

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 7.267.370    6.996.420    6.707.350    

3.2 Overige overheidsbijdragen en           

-subsidies 166.010       46.600        181.070       

3.4 Baten werk in opdracht van derden -                 -                 -                 

3.5 Overige baten 616.380       573.530       604.120       

Totaal  Baten 8.049.760    7.616.550    7.492.540    

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 6.421.170    6.112.720    5.924.010    

4.2 Afschrijvingen 137.310       282.910       147.010       

4.3 Huisvestingslasten 553.060       505.880       474.060       

4.4 Overige lasten 772.710       835.250       586.060       

Totaal  Lasten 7.884.250    7.736.760    7.131.140    

Saldo baten en lasten 165.510       120.210-       361.400       

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 1.300          4.000          2.150          

5.5 Financiële lasten 2.820          2.100          2.790          

Saldo financiële baten en lasten 1.520-          1.900          640-             

Totaal resultaat 163.990       118.310-       360.760       
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6.2 Verschillenanalyse  
 

In 2015 is een positief resultaat van € 360.760,- gerealiseerd. Dat is € 196.770,- meer 

dan het gerealiseerde resultaat in 2016 van € 163.990,-. 

In de navolgende paragraaf treft u een vergelijking aan en een specificatie van de 

belangrijkste verschillen tussen realisatie 2015 en 2016 en tussen begroting 2016 en 

realisatie 2016.  

6.2.1 Analyse Resultaat 2016 tov resultaat 2015  

 

Het verschil tussen het resultaat 2016 (€ 163.990,- positief) en 2015 (€ 360.760,- 

positief) is € 196.770,-en wordt als volgt op hoofdlijnen verklaard: 

BATEN 

De verschillen komen vooral door het doorzetten van de groei van alle scholen. In 

augustus 2015 is de dislocatie Vrijeschool Rotterdam West geopend. Bekostiging van 

deze dislocatie vindt plaats middels groeitellingen, er komt pas reguliere bekostiging 

vanaf augustus 2016. Er was een verhoging van de begroting 2016 t.o.v. de realisatie 

2015 begroot van in totaal € 479.070,- 

- De rijksbijdrage is vanuit het ministerie ook aangepast als gevolg van de afspraken 

uit het loonakkoord.  

-De bijdragen SWV vanuit de Samenwerkingsverbanden (SWV) stijgen doordat de 

SWV enerzijds meer geld beschikbaar stellen voor de basisondersteuning (bedrag per 

leerling), maar ook doordat er meer maatwerkbudgetten (individuele begeleiding 

leerlingen) en schoolarrangementen (begeleiding groepen leerlingen) beschikbaar zijn 

gesteld. (€ 30.000,-).  

 

-De overige subsidies OCW zijn gedaald doordat er in 2015 eenmalig middelen zijn 

ontvangen van de ‘oude gebouwen regeling’ (€ 91.000).  

- De gemeentelijke bijdragen zijn gestegen voornamelijk door de eenmalige subsidie 

voor de aanleg van het schoolplein bij de Vrijeschool Rotterdam West (€ 27.500,-) 

LASTEN 

-Personele lasten  

Met de groei van de scholen zijn ook meer personele lasten gerealiseerd: € 497.160,-. 

Tevens is er in 2016 een nieuwe CAO-PO vastgesteld, waarin onder andere een 

salarisverhoging van 3,8% vanaf 1 juli 2016 en een eenmalige uitkering in juli 2016 zijn 

afgesproken.  

Op basis van werkelijke leerlingaantallen heeft bestuurder tussentijds besluiten 

genomen om extra klassen te openen. Ook zijn er extra medewerkers geworven voor 

de talentenpool. 

Ten opzichte van 2015 is er in 2016 9,27 fte meer regulier personeel aangesteld 

-de Huisvestingslasten stijgen. Binnen de lasten zijn diverse verschuivingen, 

gedeeltelijk begroot. Er zijn extra kosten voor de medegebruikvergoeding (€ 23.750,- 

structureel en oplopend), voor de tuinaanleg bij de Vrijeschool Rotterdam West 

(€ 27.170,-incidenteel) en schoonmaak (€ 18.580,-, structureel door meer uren inzet 

conciërges), maar de kosten voor energie (gas, licht en water) zijn aan het dalen. Dit 

komt vooral door de energiezuinige maatregelen die getroffen zijn namelijk de 

zonnepanelen bij Widar en Krimpen en dubbele beglazing op VS Vredehof en 

Krimpen.  
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-de Overige instellingslasten zijn gestegen (€ 186.650,-). Hier zien we veel verschillen 

tussen 2015 en 2016, dit komt ten eerste door de overgang naar het nieuwe 

administratiekantoor per 1 januari 2016 en geeft een vertekend beeld tussen 

realisatie en begroting op detailniveau (grootboekcodes).  

Maar ook door de begroting 2016 waarin al rekening is gehouden met € 254.110,- 

meer kosten ten opzichte van 2015 voor:  

- extra kosten voor de nieuwe school vrijeschool Rotterdam West (leermiddelen,  

kantoorkosten, telefoon, tussenschoolse opvang; € 27.500) 

- vergoeding voor RvT leden is in 2016 vastgesteld conform WNT I. (€ 19.500,-), 

- ontwikkeling Pedagogisch kompas (€ 150.000,-) 

- pr/ schoolkrant (€ 50.000,-).  

 

6.2.1 Analyse Resultaat 2016 ten opzichte van begroting 2016 

 

Het bruto gerealiseerde resultaat 2016 wijkt € 282.300,- af van het begrote 

resultaat 2016. De belangrijkste oorzaken van deze afwijking zijn: 

In de begroting 2016 is de reservering buitenonderhoud als afschrijvingslast 

opgenomen om dit bedrag duidelijk in beeld te houden en de uitgaven goed te 

kunnen monitoren. Er zijn geen uitgaven gedaan, derhalve wordt het volledige bedrag 

toegevoegd aan de reserve buitenonderhoud (€ 112.567,-).  

Daarnaast moesten er balanscorrecties gedaan worden voor:  

- reservering vakantietoeslag (€ 50.375,-) en  

- herziening van de voorziening jubileumuitkeringen (€ 35.685,-).  

Beiden zijn toegevoegd aan het exploitatieresultaat.  

Netto is er een exploitatieresultaat uit activiteiten gerealiseerd van € 34.637,- 

negatief een verschil van € 83.673,- met de begroting 2016.  

Dit verschil verklaren wij als volgt.  

BATEN 

-de Rijksbijdrage is gestegen als gevolg van de aanpassing van de reguliere 

bekostiging vanwege de CAO-PO (€ 221.900,-). Tevens is er € 288.922,- aan 

groeibekostiging ontvangen, dit is echter € 26.494,- minder dan begroot. De groei van 

het aantal ingeschreven leerlingen vindt niet gelijkmatig over het jaar plaats, 

waardoor een aantal tellingen ruim gehaald zijn maar die van januari en mei 2016 

niet . Na analyse in 2017 van de leerlingen bleek dat er een aantal leerlingen niet 

goed met het ministerie waren gecommuniceerd (BRON) waardoor ze niet 

meegenomen werden met de groeiberekeningen. In 2017 zal dit maandelijks 

gecontroleerd worden zodat herhaling voorkomen wordt.  

Er is € 13.013,- ontvangen vanwege studieverlof lerarenbeurs, hiervan worden de 

vervangingen van de studerende leerkrachten vergoed.  

Er is tevens € 47.080,- meer ontvangen vanuit de Samenwerkingsverbanden (SWV). 

Dit zijn voornamelijk aanvullende budgetten voor begeleiding van individuele 

leerlingen, maar er is ook een schoolarrangement ontvangen voor de begeleiding van 

een groep leerlingen.   

-Overige overheidsbijdrage. Er is € 119.410,- meer ontvangen aan gemeentelijke 

bijdragen. De subsidie 1e inrichting en ingebruikname van vrijeschool Rotterdam West 

was nog niet volledig besteed, in 2016 is € 40.628,- verrekend. Voor de inrichting van 

het schoolplein van de vrijeschool Rotterdam West is € 27.500,- aanvullende subsidie 

ontvangen. De investering (OLP en meubilair) in de extra groep (10) van Wonnebald is 

afgerekend en ontvangen (€ 14.319,-). En ook de afrekening van de dakrenovatie in 

2014 van Prinsenland is eindelijk ontvangen (€ 29.947,-), deze vordering was 

abusievelijk niet opgenomen op de balans 2015 als te ontvangen.  

-Overige baten Er zijn in totaal € 42.850,- meer overige baten ontvangen: € 9.000,- 

aan meer huurontvangsten en € 23.000,- aan markt- en sponsorgelden waarvan 

diverse materialen, speelgoed of klimtoestel zijn aangeschaft.  
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LASTEN 

-de totale Personele lasten zijn wederom flink gestegen (€ 308.450,-).  

Er is 3,1 fte meer personeel aangesteld dan begroot (€ 194.961,- bezettingsverschil) 

en door de salarisverhoging en eenmalige uitkering is € 211.973,- (prijsverschil) meer 

aan loonkosten uitgegeven. In deze kosten zitten ook de kosten voor vervanging van 

Zwangerschaps- en bevallingsverlof waarvoor aanvullende subsidies van het UWV ad 

€ 51.772,- zijn ontvangen.  

De inzet van extern personeel (diensten derden) is flink gestegen (€ 139.300,-). 

€ 51.424,- is besteed aan de interim directeur op de Leeuwenhartschool ten behoeve 

van de verbetering van de onderwijskwaliteit. Ook is er in verband met het niet direct 

kunnen invullen van de vacatures Schoolleider op de Rudolf Steiner School en de 

Dordtse Vrijeschool € 56.991,- uitgegeven aan interim schoolleiders. Door de Wet 

Werk en Zekerheid wordt steeds meer gebruik gemaakt van ZZP- contracten of 

detacheringen, ongeveer € 11.250,- is gedeclareerd (en ontvangen) van het 

Vervangingsfonds omdat dit ziektevervangingen betrof.  

-de Afschrijvingslasten zijn lager dan begroot. In deze lasten was de reservering voor 

het grote buitenonderhoud ad € 112.567,- opgenomen. Deze lasten zijn niet 

gerealiseerd, het bedrag zal toegevoegd worden aan de reservering 

buitenonderhoud.  

Zoveel mogelijk investeringen in onderhoud, meubilair en onderwijsleerpakket 

worden ten laste van aanvullende subsidies gebracht (1e inrichting en ingebruikname, 

uitbreiding groepen, ‘leren loont’).  

De overige afschrijvingslasten zijn regulier.  

-de Huisvestingslasten zijn hoger dan begroot. Er zijn meer kosten gemaakt voor 

regulier onderhoud ivm calamiteiten en wet- en regelgeving (verstopte riolering, 

kapotte zonwering, aanpassingen aan noodverlichting en alarm- en 

brandmeldinstallaties).  

Een oudergroep van de vrijeschool Rotterdam West heeft een plan voor een nieuw 

schoolplein aan de Velsenluststraat opgesteld, de extra kosten hiervoor € 27.500,- 

worden volledig gedekt door aanvullende subsidies. Het ziet er super uit, de kinderen 

hebben nu een fijne speelplek.  

Door de energiemaatregelen (zonnepanelen en dubbel glas) is er ook € 29.397,- 

minder aan energiekosten betaald. De schoonmaakkosten zijn echter weer iets hoger 

dan begroot.  

-de Overige instellingslasten zijn € 62.540,- lager dan begroot.   

Eenmalig zijn er kosten voor werving, selectie en scholing van de Raad van Toezicht 

gemaakt (€ 25.704,-), en ook de vergadervergoeding was niet begroot (€ 12.500,-). 

Ten behoeve van de werving van schoolleiders en (inval) leerkrachten zijn diverse 

advertenties uitgezet in de kranten (€ 14.020,-). Omdat de kwaliteit en het aantal 

sollicitanten niet optimaal was is besloten om voor de komende rondes voor 

leerkrachten op social media te adverteren ipv in de krant, voor andere vacatures 

wordt apart besloten welk medium het meest nuttig is.  

Voor PR/Schoolkrant is € 61.200,- minder uitgegeven. Er is besloten om schoolgidsen 

niet meer te drukken, maar alleen op de websites te publiceren. De seizoener is pas in 

december door alle scholen uitgegeven. Gezien de druk op de redacties is ook 

besloten om deze twee keer per jaar uit te geven in plaats van 4 keer per jaar 

(besparing van ongeveer € 23.000,-). Nog niet bij alle scholen is een nieuwe huisstijl 

en daaraan gekoppelde website ontwikkeld. 

Strategisch beleidsplan. 2015-2019 

Van de gereserveerde kosten voor de actiepunten van het strategisch beleidsplan 

(€ 150.000,-) is € 28.426,- uitgegeven aan facilitering d.m.v. scholing, studiedagen en 

de ontwikkeling van de digitale leeromgeving van het pedagogisch kompas.  

De medewerkers die meegedaan hebben in de ontwikkelgroep zijn vrijgesteld van 

lestaken (dus vervangen) of hebben 40 extra uren per persoon uitbetaald gekregen, 

deze kosten zijn opgenomen bij de reguliere salariskosten.  

 

Onderdeel van het strategisch beleidsplan is ook het oplossen van knelpunten ivm 

groei en werkdrukverlaging. Voor de vrijeschool Rotterdam west is voor het oplossen 

van het knelpunt mbt de wettelijk verplichte pauzes gekozen voor de inhuur van 

pedagogisch medewerkers voor Tussen schoolse opvang (TSO), de kosten bedroegen 

in 2016 € 7.268,-. De inzet was effectief en wordt in 2017 voortgezet maar door de 
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groei van de school wel geleidelijk weer afgebouwd, er zijn immers meer 

personeelsleden waardoor een goed pauzewacht rooster mogelijk is. 

 

Binnen deze kosten was € 70.000,- begroot voor verbetering van de 

onderwijskwaliteit op de Leeuwenhartschool. Deze verbetering is gerealiseerd door 

inzet van de interim directeur (loonkosten bij diensten derden € 51.424,-) en extra 

inzet Intern Begeleider en nieuwe schoolleider (reguliere loonkosten) en extra 

studiedagen. De verwachting is dat medio 2017 de Leeuwenhartschool weer het 

basisarrangement van de Inspectie zal ontvangen.  

 

- Financiële baten en lasten, bestaande uit rentebaten en –lasten zijn in 2016 

negatief. De rentestand is laag, de saldi op de spaarrekeningen leveren niet veel op, 

de lasten zijn gelijk aan voorgaande jaren.  

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. 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. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere 

dan bovenstaande financiële instrumenten.   

In 2017 zal het treasurystatuut geëvalueerd worden en aangepast aan de nieuwe 

regeling beleggen, belenen en derivaten 2016 van het ministerie van O,C en W.  

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 2016 is het vermogen 

26,9%, dit is een stijging tov vorig jaar van 0,9%. 

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 6.7.1 ev ). 

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

De volgende risico’s zien wij voor de komende jaren, een uitgebreide toelichting en 

maatregelen treft u ook al in voorgaande hoofdstukken: 

- Leeftijdsopbouw personeel en groei: komende jaren 10-12 fte per jaar aan nieuw 

personeel nodig. Er is beleid opgesteld voor werving/selectie, binding en 

scholing. 
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- Eigen Risico Dragerschap: Met ingang van 1 januari 2017 is de SVZH eigenrisico- 

drager voor de ziektevervangingen. Er is vervangingsbeleid opgesteld en het 

ziekteverzuimbeleid is bijgesteld. Om de financiële risico’s van een ziekteverzuim 

boven de 5% af te dekken is een verzekering afgesloten die de loonkosten van de 

zieken boven de 5% vergoed.  

- Onderwijshuisvesting: de groei van onze scholen is niet altijd meer op te vangen 

binnen de huidige locaties. Om de (financiële) consequenties van diverse 

scenario’s goed in beeld te krijgen en beleid te formuleren wordt in 2017 een 

Integraal Huisvestingsplan SVZH opgesteld.  

- Voor de vaststelling van de begroting 2018 zal wederom een uitgebreide risico-

analyse opgesteld worden.  

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 2016 naar behoren heeft gewerkt. De uit de verschillende rapportages 

voortgekomen bevindingen, aanbevelingen en maatregelen zijn besproken in het 

bestuur, met de schoolleiders en noodzakelijkerwijs met andere geledingen binnen 

de school. 

 

6.5 Bezoldiging bestuurders 

 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een kleine vergoeding binnen de 

normen van de Wet Normering Topinkomens.  

De bestuurder is in dienst en ontvangt conform de CAO-PO een salaris in schaal OOP 

15. De bezoldiging van de bestuurder valt binnen de normen van de Wet Normering 

Topinkomens (WNT), zie jaarrekening.  

 

6.6 Beleid beheersing uitkeringen 
 

In 2016 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. We bevorderen mobiliteit binnen de SVZH 

of anders begeleiden we medewerkers naar een plek buiten de organisatie.  
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6.7 Toekomstparagraaf  

De continuïteitsparagraaf geeft inzicht in de meerjaren financiële positie van de SVZH. De continuïteitsparagraaf wordt gekenmerkt door de verdere groei van het aantal leerlingen 

en het besluit om vanaf het schooljaar 2015/2016 een nieuwe school te starten in Rotterdam West. Groei levert op termijn meer inkomsten op en zal uiteraard ook om extra 

uitgaven vragen. Zeker voor de nieuwe school geldt dat de eerste jaren de kosten hoger zullen zijn dan de extra inkomsten. De financiële consequenties van groei en de nieuwe 

locatie zijn uiteraard verwerkt in deze paragraaf. 

6.7.1 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 
Don 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.Don 

Liquiditeit 2016 2,3  
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.  

Vanwege de voorfinanciering van de groei, groeibekostiging wordt immers 3 

maanden na de gerealiseerde groei uitbetaald, is monitoring van de liquiditeit 

blijvend belangrijk.  

Maandelijks wordt de liquiditeitspositie dan ook door de stafmedewerker financiën 

onderzocht. In 2016 is er geen liquiditeitstekort opgetreden.  

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2017-2020 is geconstateerd dat de 

liquiditeit mogelijk de komende jaren onder de 1,7 zou kunnen zakken. Er is een 

maandelijks kasstroomoverzicht opgesteld om te beoordelen of investeringen 

gespreid moeten worden.  

Maandelijkse monitoring blijft gehandhaafd.  
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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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                

Aanwezige bufferliquiditeit        

Totaal aanwezig kapitaal (gecorrigeerd)       2.025.337        2.224.363        2.374.820        2.492.761        2.740.283        3.116.071        3.612.020  

Minus: kapitaal voor instandhouding materiële vaste activa          650.120           682.069           695.710           709.624           723.817           738.293           753.059  

Minus: transactiefunctie          939.273           771.366           836.560           888.670           921.260           955.160           983.170  

Totaal          435.944           770.928           842.550           894.467        1.095.206        1.422.618        1.875.791  

Als percentage van de totale baten. 7% 10% 10% 10% 12% 15% 19% 

        

Benodigde bufferlocatie               

Opvangen van tegenvallers in de exploitatie          531.676           592.043           643.981           683.869           722.331           757.654           789.520  

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

        

Verschil aanwezige buffer en benodigde buffer (financiële 
ruimte) 

          -95.732           178.885           198.569           210.598           372.875           664.963        1.086.271  
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6.7.2. Personele bezetting  

 

 

De groei van de scholen binnen de SVZH zet stevig door. In 2016 is het aantal fte ook 

meer gegroeid dan verwacht. In bovenstaande tabel vindt u een inventarisatie voor 

de komende jaren van de groei, het verloop en pensionering van onderwijzend 

personeel. Meer dan verwacht zijn er jonge leerkrachten vrijwillig uitgestroomd om 

een tussenjaar te nemen. Om dit verloop op te vangen en de werkdruk door de volle 

klassen te verlagen is extra personeel nodig. Er zijn extra klassen bemenst en er is 

extra inzet van IB/RT gerealiseerd. Ook zijn er een aantal talentenpoolers geworven, 

eind 2016 waren er 6 poolers. De werving zetten we door, deze medewerkers 

ondersteunen de medewerkers op de scholen intensief zodat werkdruk verlichting 

optreedt en zijn inzetbaar voor de eerste 3 weken ziektevervanging.  

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

middels een adjunct functie. In het formatiebeleid is de inzet van adjunct functie 

geëvalueerd en definitief gemaakt.  

Jaarlijks worden de maatregelen van het bestuursformatieplan geëvalueerd en 

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

onderzocht en bestuurder heeft besluiten genomen voor (tijdelijke) aanpassingen 

met als doel de werkdruk van leerkrachten, staf en directie te verminderen.  

 

Schooljaar 2015/2016
gepland

 2016/2017

gerealiseerd 

2016/2017
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Aantal klassen/ 63,5/ 67/ 66,5/ 72/ 75/ 79,5/ 82,5/

leerlingen (1 okt t-1) 1364 1465 1521 1652 1756 1852 1924

Management/ directie 5,1 5,8 5,3 5,8 5,8 5,8 5,8

stafbureau 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Onderwijzend Personeel -73 (76,5) (-84) (89,9) (93,9) (96,8) (100)

Nieuwe fte +2 fte +3,5 fte +3,5 fte +5,5 fte +3 fte +4,5 fte +3 fte

Verloop fte -2,5 fte -3 fte -5,83 fte -4 fte -4 fte - 4 fte -4 fte

Pensioen fte -1,90 fte  -1,45 fte -1,81 fte -1,82 fte -2,9 fte -0,46 fte -1,03 fte

TOTAAL extra behoefte aan leerkrachten 6,4 fte 6,95 fte 10,64 fte 11,32 fte 9,9 fte 8,96 fte 8,03 fte

Overige medewerkers (OOP) 7,33 7,88 11,7 11,34 10,51 10,35 10,35

Totale Personele bezetting 88,78 93,69 103,89 108,75 111,88 114,58 117,58
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6.7.3. Meerjarenbalans 

 
Er is solidariteit tussen de scholen om de groei met elkaar te faciliteren. Er zijn in 

2016/2017 7 klassen gestart. Besluit tot (tijdelijk) openen van een klas wordt door de 

bestuurder steeds op basis van de werkelijke aantal leerlingen genomen. Bij de 

evaluatie en opstelling van het Bestuursformatieplan 2017-2021 bleek dat er op basis 

van de nieuwe leerlingaanmeldingen aanpassingen nodig waren en heeft de 

bestuurder nieuwe besluiten genomen voor opening van een 2e kleuterklas in de 

Leeuwenhartschool per augustus 2017 en om opening van de 5e en 6e kleuterklas in 

Rotterdam- West te vervroegen. Dit heeft geleid tot een aangepaste 

Meerjarenbegroting 2017-2021. Hierin zijn direct de aanpassingen van de 

Lumpsumbekostiging van het ministerie voor de schooljaren 2017/2018 en verder 

meegenomen. De Meerjarenbegroting blijft dekkend.  

Uit de meerjarenbalans komt een evenwichtig beeld naar voren. De meerjarenbalans 

laat de positieve ontwikkeling zien. Het balanstotaal neemt toe.  

 

2016 2017 2018 2019 2020

Activa
materiele vaste activa 1.159.740   €                1.455.810   €                1.645.560   €                1.702.590   €                1.724.260   €                
financiele vaste activa 1.640   €                        1.640   €                        1.640   €                        1.640   €                        1.640   €                        
Totaal vaste activa 1.161.380   €                1.457.450   €                1.647.200   €                1.704.230   €                1.725.900   €                
vorderingen overig 147.310   €                   143.000   €                   146.430   €                   149.850   €                   153.270   €                   
vorderingen OCW 400.060   €                   382.932   €                   413.333   €                   439.481   €                   461.919   €                   
liquide middelen 1.379.250   €                1.234.518   €                1.270.657   €                1.572.289   €                2.033.401   €                

-   €                                 -   €                                 -   €                                 -   €                                 -   €                                 
Totaal vlottende activa 1.926.620   €                1.760.450   €                1.830.420   €                2.161.620   €                2.648.590   €                

Totaal Activa 3.088.000   €                3.217.900   €                3.477.620   €                3.865.850   €                4.374.490   €                
Passiva

algemene reserve 1.655.463   €                1.664.583   €                1.806.563   €                2.056.373   €                2.421.293   €                
bestemmingsreserve publiek 342.337   €                   342.337   €                   342.337   €                   342.337   €                   342.337   €                   
bestemmingsreserve privaat 115.230   €                   115.230   €                   115.230   €                   115.230   €                   115.230   €                   
Totaal eigen vermogen 2.113.030   €                2.122.150   €                2.264.130   €                2.513.940   €                2.878.860   €                
personeelvoorziening 71.070   €                      77.710   €                      81.210   €                      84.320   €                      87.030   €                      
onderhoudsvoorziening -   €                                 75.120   €                      158.320   €                   261.280   €                   375.830   €                   
langlopende schulden 67.340   €                      54.250   €                      52.700   €                      51.150   €                      49.600   €                      
belastingen en  socialepremies 286.950   €                   313.740   €                   327.860   €                   340.430   €                   351.380   €                   
pensioen 63.370   €                      69.290   €                      72.410   €                      75.190   €                      77.610   €                      
vakantiegeld 177.630   €                   194.220   €                   202.960   €                   210.740   €                   217.520   €                   
overig kortlopend 308.610   €                   311.420   €                   318.030   €                   328.800   €                   336.660   €                   
Totaal overige passiva 974.970   €                   1.095.750   €                1.213.490   €                1.351.910   €                1.495.630   €                

Totaal Passiva 3.088.000   €                3.217.900   €                3.477.620   €                3.865.850   €                4.374.490   €                

Balansprognose



 

Jaarverslag 2016 SVZH        pagina 50 

 

6.8.4. Meerjaren Staat/ raming van baten en lasten. 

 
De aanpassing van het Bestuursformatieplan en het overzicht van de verwachtte 

opening van klassen geeft ook voor de jaren na 2017 een ander beeld van de staat 

van baten en lasten. Hierbij hebben we de groeibekostiging van de leerlinggroei 

gedurende het jaar voor 2017 begroot op € 300.000,-, in 2018 op € 200.000,- en in 

2019 op € 100.000,- De personele lasten zullen jaarlijks met ongeveer € 300.000,- 

stijgen.  

Ook meerjarig zien we voldoende financiële ruimte om te investeren in groei, 

werkdrukvermindering en opleiding en ontwikkeling van medewerkers.  

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Baten
Rijksbijdrage 7.267.370   €                7.778.560   €                8.241.390   €                8.676.850   €                9.049.170   €                
Overige overheidsbijdragen en subsidies 166.010   €                   143.200   €                   146.150   €                   137.230   €                   148.230   €                   
Overige baten 616.380   €                   626.600   €                   641.600   €                   656.600   €                   671.600   €                   
Totaal Baten 8.049.760   €                8.548.360   €                9.029.140   €                9.470.680   €                9.869.000   €                

Lasten
Personeelslasten 6.421.170   €                7.010.630   €                7.326.120   €                7.606.960   €                7.851.610   €                
Afschrijvingen 137.310   €                   139.790   €                   154.370   €                   172.890   €                   180.480   €                   
Huisvestingslasten 553.060   €                   607.230   €                   620.930   €                   657.680   €                   683.050   €                   
Overige lasten 772.710   €                   781.490   €                   785.640   €                   783.240   €                   788.840   €                   

Totaal Lasten 7.884.250   €                8.539.140   €                8.887.060   €                9.220.770   €                9.503.980   €                

Saldo  Baten en lasten gewone bedrijfsvoering 165.510   €                   9.220   €                        142.080   €                   249.910   €                   365.020   €                   

Saldo Financiele bedrijfsvoering 1.520-   €                        100-   €                           100-   €                           100-   €                           100-   €                           

Totaal resultaat 163.990   €                   9.120   €                        141.980   €                   249.810   €                   364.920   €                   

Staat van Baten en Lasten
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Ook doorrekening van de kasstroom geeft voor de komende jaren een positief beeld. Voorfinanciering van de groei is op deze manier op te vangen.  

 

 

  

2017 2018 2019 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Resultaat voor financiële baten en lasten 9.220   €                        142.080   €                   249.910   €                   365.020   €                   
Aanpassingen voor

afschrijvingen 139.790   €                   154.370   €                   172.890   €                   180.480   €                   
mutaties voorzieningen 81.760   €                      86.700   €                      106.070   €                   117.260   €                   

Veranderingen in vlottende middelen
vorderingen 14.798   €                      33.831-   €                      29.567-   €                      25.858-   €                      
kortlopende schulden 70.140   €                      32.590   €                      33.900   €                      28.010   €                      

Ontvangen interest 2.000   €                        2.000   €                        2.000   €                        2.000   €                        
Betaalde interest 2.100-   €                        2.100-   €                        2.100-   €                        2.100-   €                        
Totaal Kasstroom uit operationele activiteiten 315.608   €                   381.809   €                   533.103   €                   664.812   €                   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa 399.970-   €                   344.120-   €                   229.920-   €                   202.160-   €                   
Totaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten 399.970-   €                   344.120-   €                   229.920-   €                   202.160-   €                   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie langlopende schulden 1.550-   €                        1.550-   €                        1.550-   €                        1.550-   €                        
Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten 1.550-   €                        1.550-   €                        1.550-   €                        1.550-   €                        

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen 1.379.250   €                1.293.338   €                1.329.477   €                1.631.109   €                

Mutaties liquide middelen 85.912-   €                      36.139   €                      301.633   €                   461.102   €                   

Eindstand liquide middelen 1.293.338   €                1.329.477   €                1.631.109   €                2.092.211   €                

Kasstroom
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6.7.5 Leerlingaantallen bijgestelde prognoses 

 
Grondslag van de financiering van het onderwijs zijn de leerlingaantallen. De 

leerlingprognoses in de Meerjarenbegroting worden opgesteld aan de hand van 

werkelijke aanmeldingen en verwachtingen. De aannames van de leerlingaantallen 

voor de toekomst zullen we daarom blijvend monitoren, zodat op elk moment 

duidelijk is waar er ruimte is om te groeien (in welke klassen) en waar acties nodig zijn 

om de begrootte groei ook te realiseren. Bij een aantal scholen  zien we dat leerlingen 

al vroeg voordat ze 4 jaar worden zijn aangemeld, op andere scholen komen de 

aanmeldingen pas later. Leerlingen die niet direct geplaatst kunnen worden, worden 

op een wachtlijst geplaatst. De schoolleiders nemen direct contact op wanneer er een 

plaatsingsmogelijkheid is.  

In onderstaande tabel vindt u in geel de feitelijk ingeschreven leerlingen en in blauw 

de leerlingaantallen op basis van feitelijke aanmeldingen. De pijlen geven de 

verschillen tussen de feitelijke aantallen en de begrootte aantallen weer (groen is 

boven begroting, rood nog onder begroting). Direct wordt duidelijk dat op de Rudolf 

Steiner School Prinsenland en op de Vrijeschool Vredehof actie nodig is om de 

begrootte aantallen van 1 oktober aanstaande te realiseren.  

 

 

  

Scholen

1 okt. 1 okt. 1 jan. 1 okt. 1 okt. 1 okt. 1 okt.

2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020

Leeuwenhartschool 113 100 101 117 18 109 3 98 -9 87 -25

Dordtse Vrije School 224 222 227 233 -1 256 6 253 -7 263 0

Rudolf Steiner School 

Prinsenland
335 218 221 213 -8 220 -5 214 -14 232 -7

Rudolf Steiner School 

Krimpen
112 115 123 0 127 -6 124 -25 117 -39

Vrije School Vredehof 241 240 244 239 -10 246 -10 248 -11 254 -6

Vrijeschool Rotterdam-West 58 124 138 191 9 228 -12 284 -14 340 -16

Vrije School Widar 230 245 256 262 -1 262 -2 258 -7 262 2

Basisschool Wonnebald 264 260 266 274 -2 280 -2 286 0 278 0

Totaal 1465 1521 1568 1652 5 1728 -28 1765 -87 1833 -91

FEITELIJKE LEERLINGEN BEGROTING OBV FEITELIJKE AANMELDINGEN
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6.7.6. 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. We blijven 

investeren in opleiding en ontwikkeling van personeel , evenals in investeringen in 

groei, werkdrukvermindering en ontwikkeling van het pedagogisch kompas.  

 

6.8 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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WIDAR LHS DVS RSSR VSV WEST WONN totaal

Begroot 100.000   30.000   63.000   75.000     75.000     30.000     65.000   438.000           

Realisatie inkomsten 95.974     24.605   49.234   79.535     81.416     50.600     65.121   446.485           

-                   

Personele kosten 36.000     11.000   17.000   20.500     18.750     7.500       13.611   124.361           

Personele kosten projectmatig 14.055     4.000     17.300   21.131     15.808     10.208     10.689   93.191             

Schoolmaatschappelijk werk -           -         -         -          4.840       -          -         4.840               

Antroposofische scholing medewerkers 14.000     -         -         -          5.000       1.500       -         20.500             

School jaarfeesten, excursies, kamp, culturele vorming 6.337       2.363     5.867     10.491     6.009       3.273       7.924     42.263             

Leermiddelen, verbruiksmaterialen 13.712     2.500     9.625     10.000     16.088     12.155     10.709   74.789             

Klassenbudgetten -           -         -         2.500       -          -          -         2.500               

Investering fluiten -           -         -         2.684       -          -          -         2.684               

Investering kinderbibliotheek -           -         -         -          1.300       2.793       -         4.093               

Voeding kleuterklassen -           39          -         -          -          -          3.750     3.789               

Toetsen en testen -           -         -         -          3.750       -          6.000     9.750               

Kleine inventaris/ schoolfoto's -           -         1.500     -          -          1.081     2.581               

Groene schoolplein/ gebouw 4.360       -         -         1.585       650          1.500       6.500     14.595             

Bijdrage Vereniging v vrijescholen 3.236       1.519     3.053     4.407       2.990       767          3.185     19.157             

Tijdschriften/ abonnementen -           -         375        -          -          -          -         375                  

Seizoener, bibliotheek, oudercafé 714          2.763     2.877     4.237       2.586       1.331       1.673     16.180             

Huisstijl en pr 500          1.972     -         2.000       -          -          -         4.472               

Muziekimpuls 3.373       -         -         -          -          -          -         3.373               

Reproductie -           -         3.500     -          -          -          -         3.500               

onvoorzien -           -         -         -          3.644       9.574       -         13.218             

96.286     26.155   61.097   79.535     81.416     50.600     65.121   460.210           
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svzh.nl/
mailto:info@svzh.nl
mailto:info@vswidar.nl
http://www.vswidar.nl/
mailto:administratie@leeuwenhartschool.nl
http://www.leeuwenhartschool.nl/
mailto:administratie@dordtsevrijeschool.nl
http://www.dordtsevrijeschool.nl/
mailto:administratie@rudoflsteinerschool.nl
http://www.rudolfsteinerschool.nl/
mailto:administratie@rudolfsteinerschool.nl
http://www.rudolfsteinerschool.nl/
mailto:administratie@vsvredehof.nl
http://www.vsvredehof.nl/
mailto:administratie@vsrotterdamwest.nl
http://www.vsrotterdamwest.nl/
mailto:admin@wonnebald.nl
http://www.wonnebald.nl/
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Bijlagen: de schooljaarverslagen 
 

Vrijeschool Widar   

De school 

Vrijeschool Widar ligt in een rustige omgeving met voldoende eigen grond, een sportzaal, een grote speelplaats en 

mooie groene speeldernis. Het schoolgebouw bestaat uit twee vleugels. De kleuters en de leerlingen van klas 4 t/m 6 

zitten samen in één gebouw, klas 1 t/m 3 zitten in een andere vleugel, samen met kindercentrum Hansje Stoffel. De 

school telt zo’n 245 leerlingen. Centraal in dit grote, karakteristieke gebouw ligt de aula, waar veel 

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

basisschoolleeftijd belangrijk is. Betrokkenheid van de ouders is voor vrijeschool Widar een belangrijke voorwaarde 

voor goed onderwijs. Zowel kinderen als ouders nemen daarom binnen Widar een belangrijke plek in. 

Enkele kerngetallen. 

Op de teldatum van 1 oktober 2016 telde de school 244 leerlingen. De school kent 9 groepen; 3 kleuterklassen (groep 

1 en 2) en klas 1 t/m 6. (groep 3 t/m 8). Gemiddeld is de groepsgrootte 27 leerlingen. Het team bestaat uit 28 

personeelsleden onder wie 1 onderwijsondersteunend personeelslid, een conciërge en administratief ondersteuner. 

Naast de schoolleider zijn er 2 IB-ers en is er 1 RT-er werkzaam in de school. Naast de reguliere onderwijstaken zijn 

een aantal leerkrachten gespecialiseerd in de volgende vaklessen: Gym, euritmie, euritmie-ondersteuning, 

handwerken, muziek en Frans. Er is een taalcoördinator, een rekencoördinator en een hoogbegaafdheid specialist. Er 

zijn 2 personeelsleden met een fulltime dienstverband.  

 

Plannen voor 2016 en de realisatie daarvan doorwerkend in 2017 

Plannen Realisatie 

De leerling  

Blijvende focus op handelingsgericht 

werken; 

Optimalisatie en continuering integratie 

in de dagelijkse praktijk. (zowel van 

HGW, ZIEN! en Parnassys) 

 

 

 

 
Onderzoeken of Widar met BVS 

Volglijnen wil werken en deze wil 

koppelen aan Parnassys 

 

 
ZIEN! 

 

 
Mee ontwikkelen aan het Pedagogisch 

Kompas (PK) 

 

 

Blijvende focus op handelingsgericht werken; 

Volgen leerproces en adequaat aanbod leerstof alle leerlingen. Exact beeld 

hebben waar kinderen (individueel en op groepsniveau) staan in hun 

leerproces de leerlijnen van de vrijeschool. 

Bovenstaande doelen zijn de praktijk van alle dag. Een helpende hand 

hierbij zijn de resultaten van de Cito-toetsen en bijbehorende  

foutenanalyses. Onder andere deze leiden tot nieuwe inzichten en 

aanpassingen waar nodig.  

 
Besloten is niet in Parnassys te gaan werken met BVS volglijn. Wel worden 

de volglijn leerdoelen begin  2017 op het Widar werkplan gelegd wat tot 

een hernieuwd, hedendaags werkplan zal leiden.  

 

 
ZIEN! is geïmplementeerd en vertaald naar bruikbare taal die wordt 

toegepast in o.a. de getuigschriften en 10 minutengesprekken met ouders. 

 
Twee leerkrachten werkten in 2016 actief mee aan het PK. Widar heeft het 

kompas als team omarmt om sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen 

in heldere (vrijeschool) taal te kunnen bespreken en beoordelen.  
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Ontwikkeling verrijkingsonderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbeteren ondersteuningsstructuur 

en communicatie hieromtrent 

Het verrijkingsonderwijs is niet meer exclusief 1 uur in de week in een apart 

groepje, maar is ook beter verankerd in de klassen.  De 3 aparte “klasjes” 

hebben een duidelijk karakter en meerwaarde  naast het extra aanbod in de 

klas. Leerkrachten weten de nieuwe HB coördinator in te schakelen bij 

vraagstukken in de klas. In 2017 wordt dit verder uitgewerkt en 

geconcretiseerd d.m.v.  “levelboxen” teneinde de leerling die meer aan kan, 

eenvoudiger, sneller en vaker te kunnen voorzien van extra uitdaging.  

Er zijn nieuwe ideeën opgedaan en in de praktijk gebracht t.a.v. 

ontwerpend- en ontdekkend leren. Met de komst van een nieuwe HB 

coördinator worden in 2017 nieuwe contacten gelegd met regionale 

netwerken.  

 (zie ook hieronder bij Samenwerkingsverband PPO Delftlanden) 

 

De ondersteuningsstructuur is zo goed als klaar: opgefrist en in kaart 

gebracht en zal in 2017 gepubliceerd worden op de website. De route naar 

de juiste zorg op maat moet zo voor iedere  ouder inzichtelijk zijn.  

 

Het Personeel 

Individuele ontwikkeling van 

leerkrachten (inzet duurzame 

inzetbaarheid)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nuttig en zinvol vergaderen rondom 

onderwijskwaliteit, beleid&Organisatie 

en vrijeschoolpedagogiek 

 

 

 
Professionaliteit; leren van en met  

elkaar met het kind centraal.  

 

 

 

 

Er is tijd, budget en ruimte geweest voor het ontwikkelen 

interessegebieden n.a.v. POP gesprekken met de vraag “waar krijg jij 

energie van als je kijkt naar het meerjarenplan van Widar. Wat wil jij 

oppakken?”.  Dit heeft onder andere geresulteerd in onderstaande 

resultaten voor Widar: 

- SPA-Klas (speciale aandacht klas met kinderen en hun ouders)  

- in verdere ontwikkeling: hoe communiceren met kinderen die 

“lastig” gedrag vertonen. 

- ICT visie 

- Concept protocol social media gebruik op school en integriteitsbe-

leid (grenzen, hoe gaan we er mee om)  

- Meer zinvol bewegingsonderwijs 

- Meer- en creatiever zinvol buiten/natuur onderwijs  

- Bewustzijn aangaande het spanningsveld tussen het leerproces 

van de leerling en product wat ouders verwachten te zien (althans, 

wat leerkrachten dénken dat ouders verwachten)  

- leiderschapskwaliteiten ontwikkeling van de vergader- voorzitters 

- muziekonderwijs leerlijn (nog in ontwikkeling) 

- schoolkoor 

- meer bekwame leerkrachten op gebied van fluitles en zang… 

 
Er is een nieuwe vergaderstructuur en - frequentie die positief bijdraagt aan 

de betrokkenheid, besluitvorming en persoonlijke ontwikkeling (studie) van 

alle teamleden. En past binnen gezonde  werktijden en het jaarrooster. Eind 

schooljaar 2016-2017 wordt dit geëvalueerd. 

 

 
Met het ingaan van de nieuwe vergaderstructuur bleek dat  het 

OnderBouwOverleg (OBO) een geschikt/veilig platform was om intervisie te 

laten plaatsvinden. Intervisie vindt sinds tweede helft 2016 plaats in deze 

setting en wordt als zeer zinvol ervaren. De opfrismiddag Insights heeft 

drempelverlagend gewerkt. (zie hieronder)  
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Vergroten kwaliteit leerkrachten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bevorderen teamsamenwerking  

 
Op basis van het schoolwerkplan 2015-2019  zijn door het team en 

schoolleider nieuwe expertisegebieden bepaalt  teneinde alle doelen te 

kunnen behalen in 2019:  

Er zijn sollicitatierondes geweest én er hebben benoemingen 

plaatsgevonden voor:  

- ICT & media wijsheid (per 1 januari 2017) 

- Taal (vervanging) (per 1 januari 2017 benoeming) 

- Verrijkingsonderwijs (benoeming per 1 augustus 2017) 

- Het jonge kind  (benoeming per 1 augustus 2017) 

Voor alle benoemingen geldt dat er voldoende opleiding  is of wordt 

geboden.   

 

 
Begin januari 2017 hebben alle teamleden (weer) een beter  inzicht in 

zichzelf en de collega’s gekregen. Betekenissen van voorkeuren en gedrag 

zijn ontdekt. Teamleden hebben (weer) beter geleerd af te stemmen op en 

verbinding te maken met anderen om zo sterke en effectieve relaties te 

ontwikkelen met elkaar en/of ouders. 

 

 

Het Onderwijs 

Beweging in het onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muziekonderwijs (Muziekimpuls)  

 

 

 

 

ICT onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is door een van de werkgroepen uitgebreid onderzoek gedaan naar de 

bewegende vrijeschoolklas. Er is besloten dat Widar géén bewegende klas 

wil. Wel wordt bewegen als essentieel onderdeel van ons onderwijs gezien. 

Teamleden bekwamen zich in zinvolle 

bewegingsonderdelen/mogelijkheden die praktisch toe te passen zijn in de 

les. Door het volgen van o.a. een opleiding (vanuit de SVZH academy) en/of 

het bijwonen van het  OBO die standaard sinds 2016 aanvangt met een 

bewegingsonderdeel ofwel “energizer”. Leerkrachten kunnen deze oefening 

de volgende dag al toepassen in de les. Op deze manier inspireren de 

leerkrachten elkaar en houden zij elkaar scherp in het  toepassen van het 

zinvol bewegen. (naast gym, euritmie en buitenspelen) 

 

 

In 2016 hebben diverse leerkrachten fluit en/of zangles gevolgd t.b.v. de 

muzieklessen en zangbegeleiding in de klas. In 2017 gaan we hier mee door 

en voegen we ook lier lessen er aan toe.  

 

Tijdens de algemene ouderavond in september 2016 hebben we ons laten 

informeren over ICT in brede zin en de vrijeschoolpedagogiek. Vervolgens 

heeft het team een visie geformuleerd op ICT onderwijs op Widar. Het 

pedagogisch kompas heeft hiervoor als onderlegger gediend. In maart 2017 

gaan we met ouders in overleg over de invulling van ICT in het onderwijs. 

Hierbij zal ruimte zijn voor het delen van de voors- en tegens. Hiermee zijn 

de bouwstenen gemaakt voor het ontwikkelen van een concrete ICT leerlijn. 

Kennisnet heeft de Versnellingsvraag subsidie toegekend waarmee extra 

middelen en uren ingezet kunnen worden ten behoeve van het ontwikkelen 

van de leerlijn. Alle leerkrachten werken daarnaast steeds beter met goed 

ICT materiaal. Er zijn 6 nieuwe chromebooks overgenomen van een andere 
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Rekenonderwijs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taalonderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderbieb 

 

 

 

 

 

 

 

vrijeschool en er is onderzoek gedaan (o.a. via de NOT) naar goede nieuwe 

chromebooks die in 2017 worden aangeschaft. Het wifinetwerk is nog niet 

optimaal en nog niet iedereen heeft een device.  

 

Aanvullende digitale ondersteunende middelen (waaronder een interactief 

schoolbord of beamers...)  zijn nog niet aangeschaft aangezien de wijze 

waarop het gebruikt gaat worden afhankelijk is van de behoeften n.a.v. de 

ICT leerlijn,  

 

 

Het rekenonderwijs heeft blijvende focus behouden o.l.v. de 

rekencoördinator.  Toetsresultaten worden in het team besproken en 

onderlinge adviezen gedeeld.  rekenperiodes worden centraal 

georganiseerd zodat de school collectief rekent en werk tentoonstelt.  Er is 

succesvol gezocht naar een passende nieuwe rekenmethode. De school 

heeft gekozen voor de nieuwe versie Rekenrijk. ( had al de oudere variant). 

Deze methode is volgens het team en de rekencoördinator het beste te 

combineren met het  vrijeschool periodeonderwijs en heeft een mooie  

uitstraling en werkt prettig voor kinderen. De rekencoördinator is 

aangesloten bij een landelijk rekennetwerk om up-to-date en geïnspireerd  

te blijven.  

Naar aanleiding van de foutenanalyse analyse + IEP analyse begin 

september 2016 zijn er accenten gelegd in de  rekenboeken van Rekenrijk 

én in ons periode onderwijs. Waar komt het hiaat aan bod; wat behoeft 

meer uitleg, verdieping, herhaling etc.  

 

 

De nieuwe taalcoördinator is aangesloten bij het landelijke taalnetwerk van 

de BVS. Nieuwe, praktisch inzetbare leesbundels (bladen) zijn aangeschaft 

en door hem geïntroduceerd. Zowel kinderen als leerkrachten zijn 

enthousiast over de lay-out, de werkbaarheid en de integratie met de 

vrijeschool ontwikkelstof. In de praktijk scheelt het leerkrachten veel  tijd in 

het bedenken, het volgen van de juiste toepassing  en voorbereiden. 

Kinderen werken nu met een mooi boekje ipv een losse kopie  

 

Naar aanleiding van de foutenanalyse analyse + IEP is er aandacht voor de 

werkwoordspelling. Er heeft analyse plaatsgevonden van hoe dit werd 

aangeboden en waar verbeterpunten liggen.  Er zal in voorjaar 2017 nader 

onderzoek gedaan worden door de nieuwe taalcoördinator naar de wensen 

van leerkrachten ten behoeve van het ontwikkelen en verbeteren van het 

taalonderwijs. 

 

 

Binnen een groeiende school wordt een goede ruimte schaars goed. Elke 

ruimte werd in 2016 optimaal benut voor extra gesprekken, SPA-klas, RT 

ondersteuning en vergaderingen. We pakken de bieb weer op  wordt  zodra 

alle nieuwe lokalen zijn ingericht en alle functionaliteiten weer zijn 

herverdeeld.  

Tegen die tijd heeft de nieuwe taalcoördinator zich ook ingewerkt in alle 

voorbereidingen en wensen rondom de nieuwe kinder bieb.  
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Kleuters 

 

 

Het reken- en taalonderwijs in de kleuterklassen wordt in het dagelijkse 

spel van de kleuter(klas) toegepast en gevolgd.  

 

De organisatie 

creëren van voldoende  ruimten en 

leerplekken voor alle (extra) kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudste kleutertraject 

 

 

 

 

 

 
Medezeggenschap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samenwerking PPO Delflanden 

Inzet van de middelen voor 

basisondersteuning vanuit het PPO 

Delflanden is gedaan voor 

onderstaande inzet/middelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het voormalig houtbewerking lokaal is verbouwd tot volwaardig leslokaal.  

Alle voorbereidingen zijn in 2016 afgerond zodat na de voorjaarsvakantie 

2017 met de bouw begonnen kan worden. Doel is om na de meivakantie 

een nieuw, extra lokaal  te hebben dat past bij de school en geschikt voor 

houtbewerking, naschoolse opvang activiteiten en vergaderingen.  

2 grote toiletruimtes zijn verbouwd tot 1 kleinere toiletruimte en 1 af te 

sluiten repro-ruimte. Het kopieerapparaat staat nu niet meer (te storen)  in 

een gespreksruimte.  

Het nieuwe hek is gekozen en de voorbereidende werkzaamheden zijn in 

kaart gebracht. Voorjaar 2017 wordt het hek geplaatst.  

 

 

Na goed onderzoek, creëren van brede betrokkenheid/draagvlak  van 

leerkrachten en ouders (en de MR) is in 2016 besloten de schooltijden van 

het oudste kleutertraject in  voorjaar 2017 te  verlengen. Er is  financieel en 

onderwijskundig ruimte voor. Er ligt een draaiboek klaar om in 2017 (na de 

voorjaarsvakantie) mee te starten.  

 

 
Met ingang van januari 2016  hebben de oude MR leden het stokje 

overgedragen aan 3 nieuwe leden. De MR bestaat uit 1 leerkracht en 2 

ouders die actief hebben meegedacht met actuele onderwerpen en de 

realisatie van  ondermeer het nieuwe buitenlokaal, een dubbele eerste klas 

en  computergebruik in klas 6. Het adviesrecht hebben zij actief ingezet t.a.v 

potentiële aanpassingen in het schoolreglement betreffende het 

integriteitsbeleid en het oprichten van een ANBI-status. Op initiatief van de 

nieuwe MR is de uiterlijke vormgeving van de financiële verantwoording 

van de ouderbijdrage verbeterd. De MR heeft ingestemd met o.m. 

uitbreiding van de lestijden van de oudste kleuters én de begroting van de 

ouderbijdrage en de financiële verantwoording van 2015. 

 

Wekelijkse Inzet interne remedial teaching:  

- dyslectie ondersteuning 

- begrijpend lezen 

- spelling 

- extra ondersteuning spelling en rekenen groep 6 

 

wekelijkse HB-groepen: 

- voor leerlingen gr. 4 5   

- voor leerlingen gr. 6 7 8 

 

Aanvullende HB ondersteuning: 

- groep 7 (hoog % HB) 

- Versnellingstraject HB leerling van groep 7 naar VO  

dyscalculie onderzoek 1x 
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2. Wat heeft de leerkracht in de groep 

hiervan gemerkt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Duurzaamheid in en om de school” 

 

Ondersteuning ontwikkeling SOVA groep 3 en kleuterklas (incidenteel 

budget)  

 

Periodieke gesprekken met schoolleider, IB-ers en schoolmaatschappelijk 

werk (het School ondersteuningsteam -SOT) zijn structureel doorgezet en 

werpen hun vruchten af; kinderen zijn in beeld en er wordt direct 

geschakeld en onderling afgestemd in geval van zorgen vanuit school. Er is 

één Veilig Thuis meldingen geplaatst. Er is één melding van Veilig Thuis 

ontvangen. 

 

Er is gebruik gemaakt van preventieve ondersteuning ten behoeve van één 

kleuter en twee leerlingen.  

 

Dankzij een inhouse RT-er missen kinderen weinig van de klassikale lesstof 

en worden zij op een “school eigen-wijze”  ondersteund.  De leerkracht en 

RT-er schakelen snel, signaleren over en weer verbetering of juist 

achteruitgang. De leerkracht wordt tevens gevoed met nieuwe materialen 

en inzichten van de RT-er. Deze kunnen ook door de leerkracht in de klas 

voor dit kind óf  klassikaal worden ingezet.  

 

Per week komen de zeer slimme en Hoogbegaafde kinderen in twee 

groepen bij elkaar voor extra verbreding en psychosociale ondersteuning. 

De voeding die zij dan krijgen geeft rust en extra uitdaging waardoor zij in 

de klas altijd een extra opdracht hebben waaraan zij kunnen werken.  Dit 

ontlast de leerkracht én hij/zij wordt geïnspireerd door wat aan werk de 

klas in komt.  

Groep 7 heeft een hoog percentage HB leerlingen.  Door deze 1 x per week 

in twee groepen te splitsen heeft de klassenleerkracht extra tijd en 

aandacht voor de leerlingen die dit hoge niveau niet hebben. Het tempo 

mag dan even “gewoon”zijn. In deze zelfde groep wordt een leerling van 9 

jaar door de RT-er begeleid naar het VO zodat de leerkracht zijn aandacht 

en energie kan richten op de groep.  

 

incidentele budget:  

Een onderwijsassistent  werkt drie dagen per week met een leerling uit 

groep 1/2 . Individueel  of in kleine groepjes ter bevordering van de sociale 

vaardigheden. In de grote groep ontstaat op dat moment rust en in de 

kleinere “oefengroep” is voldoende aandacht en ruimte voor extra 

positieve feedback en het oefenen van positief gedrag.  

 

 

“Springzaad” en IVN  heeft voor Widar en Hansje Stoffel een cursus 

gefaciliteerd.  Dit heeft nieuwe inspiratie opgeleverd voor leerkrachten én 

geleid tot een pedagogische beheerkalender. Deze kalender behoeft nog 

meer aandacht in ons dagelijks onderwijs.  

Een tuinbord met pleinregels staan nog op de wensenlijst voor 2017 
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De Leeuwenhartschool 

De school 

De Leeuwenhartschool is opgericht in 1982. Zij ontleent haar naam aan de uitdrukking ‘een mens met een 

leeuwenhart’. Het betekent: moedig mens. 

De Leeuwenhartschool is gevestigd in een nieuw organisch gebouw in Oud Beijerland. Het schoolgebouw is met zorg 

en aandacht ingericht: natuurlijke materialen, houten meubilair, sfeervolle verlichting. Doel is het creëren van een 

warme huiselijke sfeer, een omgeving waar kinderen veilig en vrij zijn om zich te ontwikkelen. Op de 

Leeuwenhartschool komen leerlingen uit de hele Hoeksche Waard. De school is kleinschalig, heeft ongeveer 110 

leerlingen en werkt met combinatieklassen. 

Enkele kerngetallen. 

Het aantal leerlingen is in 2016 stabiel gebleven op 100 leerlingen. Er zijn tot de zomervakantie 12 parttime 

leerkrachten, er is een Intern Begeleider en er is een schoolleider voor 3 dagen per week. Na de zomervakantie zijn 

er 2 kleuterklassen en 3 combinatieklassen (1-2, 3-4 en 5-6).  

Plannen voor 2016 en de realisatie daarvan 

De doelstellingen voor 2016 waren: 

Na het bezoek van de inspectie eind 2015 zijn op de school ernstige tekortkomingen geconstateerd. De plannen die 

we opgesteld hadden voor 2015/2016 zijn daardoor drastisch gewijzigd.  

Er is een strak verbeterplan opgesteld door de interim schoolleider, de intern begeleider en het team dat is 

goedgekeurd door Inspectie, bestuur en medezeggenschapsraad. Het bestuur heeft budget vrijgemaakt om het 

verbeterplan te kunnen realiseren.  

Sinds het begin van 2016 wordt gestructureerd gewerkt aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit op de 

Leeuwenhartschool op de volgende punten: 

Verbetering van het leerstofaanbod door schoolbreed afspraken te maken met betrekking tot het leerstofaanbod en deze 

vast te leggen in het proceshandboek. 

Verbetering van schoolbreed afgestemd gebruik van het leerlingvolgsysteem “Parnassys” door de volgende stappen te 

zetten: De school hanteert het leerlingvolgsysteem “Parnassys” zo, dat resultaten en analyses gebruikt kunnen worden om 

leerlingen individueel te kunnen volgen en schoolbreed analyses te kunnen maken. Het systeem wordt per Oktober van 

schooljaar 2016-2017 consequent door het team gebruikt. Groepsplannen worden met expert besproken, worden 

maandelijks in de pedagogische vergadering geëvalueerd. Doelen in Parnassys specifieker geformuleerd – analoog ZLKLS. 

Verbetering van de zorgstructuur door: Eerste fase: Het systeem van zorg wordt zo herzien dat de eerste stappen 

naar een planmatig uitvoeren van de zorg gezet kunnen worden. Per ingang van schooljaar 2016-2017 wordt het 

systeem gehanteerd en daar waar nodig bijgesteld. De specialist Hoogbegaafdheid heeft aanbod ontwikkeld voor 

deze doelgroep. Dit aanbod is geïmplementeerd. Beleid t.a.v. regelmaat van evalueren is aangescherpt en up tot 

date. 

Verbetering van het didactisch handelen en afstemming op onderwijsbehoeften door: middels studiebijeenkomsten, 

klassenconsultaties, videao interactie en individuele feedback wordt gewerkt aan de actieve een zelfstandige rol van 

de leerlingen in het leerproces en de afstemming op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Middels 

klassenconsultatie en intervisie wordt gecontroleerd of genoemde onderdelen gehanteerd worden. Coaching en 

feedback is georganiseerd voor de leerkrachten die dat nodig hebben. Implementatie geborgd; evaluatie van de 

Inspectie verwerken. 
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Verbetering van de opbrengsten door: Tijdens de toetsrondes wordt steeds gemonitord of de trajecten mbt aanbod, 

leerlingvolgsysteem, zorgstructuur en didactisch handelen lijden tot zoveel resultaat dat de opbrengsten verbeteren 

De afspraken worden vastgelegd in het Proceshandboek. En de halfjaarlijkse evaluaties van de opbrengsten worden 

voortgezet. 

Verbetering van de kwaliteitszorg en de voorwaarden voor kwaliteitszorg door: Tijdens studiebijeenkomsten wordt 

specifiek gewerkt aan de professionele cultuur. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Proceshandboek. Eerste 

week schooljaar 16-17 tussenevaluatie. Borging implementatie. Update analyse leerlingenpopulatie. 

Het (eerste) Verbeterplan is op 12 mei 2016 geëvalueerd. Gekeken is naar de stappen die tot dan toe gemaakt waren 

en wat volgende stappen zouden moeten zijn. Op basis van deze tussentijdse evaluatie is het plan voor schooljaar 

2016-2017 gemaakt. De tweede termijn van het totale traject, van augustus tot en met december 2016, stond in het 

teken van borging, hetgeen in juni 2017 zal leiden tot realisatie van de geformuleerde prestatieafspraken. 

Voor de zomervakantie 2016 zijn vooral afspraken gemaakt over alle te verbeteren onderdelen. Ook is al begonnen 

met het inoefenen en het borgen. Het verder borgen, tot gewoonte maken en “on the go” bijstellen vindt plaats in 

het eerste halfjaar van schooljaar 2016-2017, gevolgd door een traject tot de prestatieafspraken in juni 2017. 

De leerkrachten hebben de scholing ‘zo leren kinderen lezen en spellen’ gevolgd met als doel de opbrengsten van het 

technisch lezen bij de leerlingen te verhogen. De intern begeleider heeft de scholing Hoogbegaafdheid en de 

netwerkbijeenkomsten Hoogbegaafdheid via de SVZH academie gevolgd.  Het gehele team heeft onder leiding van 

Albert de Vries gewerkt aan hun leiderschap, inlevend vermogen en het kunstzinnig onderwijs zodat er een goed 

onderwijsklimaat voor de leerlingen kan ontstaan. Schoolbreed is middels studiedagen het gehele jaar gewerkt aan 

de zorg, het aanbod, implementatie en afstemming conform het verbeterplan.  

De acties zijn in verder dagelijks in uitvoering en 2 keer tussentijds door de inspectie beoordeeld. De school is op de 

goede weg, er zijn alleen nog onvoldoende scores op het vlak van differentiatie in de klas (afstemming lesaanbod op 

de leerlingen) en het bepalen van de zorg aan de zorgleerlingen op basis van analyse van de verzamelde gegevens. 

In augustus 2016 is de Intern Begeleider na een sollicitatieprocedure benoemd tot Schoolleider en is een nieuwe 

Intern Begeleider aangesteld die het verbetertraject nauwgezet volgen.  

Samenwerking 

Met de ouders werkten we verder aan het uitbouwen van een goede vertrouwensbasis door transparant te blijven in 

de communicatie. Uiteraard houden we daarbij ook het evenwicht in de gaten tussen openheid en gezonde 

geheimhouding (of terughouding) in wat er verteld wordt, met name waar het informatie betreft die personen 

betreft. De vinger aan de pols te houden via overleg en vergadering met MR. 

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

werkmiddagen, nauwer overleg, gezamenlijke bijeenkomsten, regelmatige uitwisseling. Met als doel om nog meer te 

profiteren van onze gezamenlijke gedachtengoed en zorg voor het jonge kind.  

Overige zaken 

De Medezeggenschapsraad 

De MR bestond in 2016 uit: 
Oudergeleding:  Patricia Kalkhoven 
  Jeremy van Putten 

Reinier Mouthaan (voorzitter) 

 Patrick de Waard 

Docentengeleding: Ria Buscop , de schoolleider is wel bij elke vergadering aanwezig, maar formeel geen lid  
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In de vergaderingen zijn o.a. aan de orde geweest:  

Verbeterplan inspectie. 

Ouderbijdrage 

Bestuursbegroting, Schoolbegroting 

Formatieplan 

Schoolrooster / Schoolgids 

Financieel jaarverslag SVZH 

Onderwijskundig jaarverslag 

 

Samenwerkingsverband PPO Hoeksche Waard: 

De inzet van de middelen voor basisondersteuning is gedaan voor extra inzet van de IB’er,  inhuur externe 

begeleiding, aanschaf materialen, professionalisering van IB en team en het bijwonen van de OPR vergaderingen.  

Het budget voor basisondersteuning zal de komende jaren verhoogd worden. Er zijn helaas weinig mogelijkheden om 

met onze visie begeleiding en ondersteuning van het SWV te verkrijgen.  

Hierbij hebben we vooral ingezet op ondersteuning aan hoog- en meerbegaafde leerlingen, zoals 

verrijkingsonderwijs, een aanpak op het gebied van sociale vaardigheidstraining en een aanpak ta.v. ernstige 

leesproblemen. Voor het team heeft de nadruk gelegen op teamleren.  

De bereikte resultaten staan goed in verhouding tot de ontvangen middelen. Er zijn door de school nog extra 

financiële middelen vrijgemaakt om bij te plussen, met name op het gebied van leerlingbegeleiding. Teamleren was 

een belangrijk item. 
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Dordtse Vrije School 

De school 

De Dordtse Vrije School (DVS) is een vrijeschool waar deels zeer ervaren mensen werken, maar dat sinds een jaar 

sterk aan het verjongen is.  De oudere medewerkers en leerkrachten werken sterk vanuit verworven kennis en 

inzichten van de antroposofie. De jongere leerkrachten willen daar graag in mee, maar hebben ook hun eigen, 

vernieuwde inzichten. Onderwijskundige ontwikkelingen worden door een deel van het team kritisch tegen het licht 

gehouden en pas ingebed als dit gerelateerd kan worden aan de pedagogische uitgangspunten. Een ander deel van 

het team ervaart de onderwijskundige ontwikkelingen (handelingsgericht werken, omgaan met hoogbegaafdheid) 

niet als ontwikkeling, maar als eigentijds onderwijs.  

Enkele kerngetallen. 

Het onderwijs wordt aangeboden in drie heterogene kleuterklassen (groepen 1-2) en een enkelvoudige stroom van 

klas 1 t/m klas 6 (groep 3 t/m 8).  

Doordat de leerkrachten bijna allemaal fulltime werken, is er in iedere klas stabiliteit. Het pedagogisch klimaat is over 

het algemeen goed. Onderwijskundig heeft de school een duidelijk en goed in de school verankerd leerplan.  

De betrokken ouders kiezen bewust voor dit onderwijs en deze school. Dit is een tendens die (even als de landelijke 

tendens) de laatste paar jaar sterk toeneemt. Dat betreft zowel zij-instroom als onder-instroom. 

Ook dit schooljaar is weer sprake van een zodanige stijging van het leerlingenaantal dat er wachtlijsten zijn ingevoerd  

voor enkele klassen. In januari 2017 wordt er een vierde kleuterklas geopend. Gezien het aantal aanmeldingen zal er 

naar alle waarschijnlijkheid in schooljaar 2019/2020  het openen van een vijfde kleuterklas noodzakelijk zijn als ook 

het openen van een tweede klas 1.  

Op 1 oktober 2013 was het leerlingenaantal 208 leerlingen. Op 1 oktober 2014 telde de school 220 leerlingen en in 

2014 226 leerlingen. Op 1 oktober 2015 werd de school bezocht door 224 leerlingen en op 1 oktober 2016  waren dit 

222 leerlingen. 

Plannen voor 2016 en de realisatie daarvan 

Het verder voortzetten van het ingezette beleid mbt:  

Plannen Realisatie 

Onderwijskundig (incl. kwaliteit) 

 Klas 1-6 Verder ontwikkelen van de vaardighe-
den m.b.t. gelaagde instructie (HGW) 

 Kleuters: vaststellen en implementeren van het 
verrijkt aanbod in het 3e kleuterjaar. 

 Uitwerken en realiseren van het genomen be-
sluit tot het starten van een vierde kleuterklas 
in schooljaar 16/17  

 Alle leerkrachten zijn in staat om instructie op 
het gebied van taal/rekenen op drie niveaus te 
geven.  

 Dit proces  loopt onder begeleiding van kleuter 
IB. 

 In januari 2017 is de vierde kleuterklas geo-
pend.  

Personeel 

 Intern verder ontwikkelen van aanspreken, het 
geven en ontvangen van feedback en het pe-
dagogisch aandacht geven en grenzen stellen 
aan/corrigeren van leerlingen. 

 Doordat het schooljaar 2016/2017 gestart is 
met een interim directeur is dit punt dit jaar 
niet aan de orde gekomen.  

Zorg 

 Keuze voor LVS-instrument voor het volgen en 
registreren van de sociaal emotionele ontwik-
keling van leerlingen 
 

 De werkgroep LVS heeft de keuze gemaakt 
voor het LVS uit de methode SCOL. Het team is 
unaniem akkoord en gaat hiermee aan de slag.  
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Plannen Realisatie 

 

 Borgen van de procedure leerrijpheid bij kleu-
ters. 

 
 

 Vaststellen en implementeren aanbod aan 
hoogbegaafde leerlingen en kleuters met een 
ontwikkelingsvoorsprong. 

 
 

 Procedure leerrijpheid is vastgesteld in januari 
2016 en wordt nu onder begeleiding van de 
kleuter IB gevolgd. 
 

 In schooljaar 2016/17 volgt het team een 3 tal 
studiedagen op het gebied van hoogbegaafd-
heid bij Fritzen. Er is materiaal aangeschaft dat 
nu in de verschillende groepen wordt ingezet.  

Opbrengstem 

 Volgen, analyseren en bespreken van acties 
m.b.t. de tussenopbrengsten en de eindop-
brengsten en werksessies olv IB voor het ma-
ken van het nieuwe groepsplan. 

 
 

 Evalueren van de schooladviezen in relatie tot 
de IEP. 

 Op basis van de toetskalender zijn er het afge-
lopen jaar groepsplannen en groepsoverzich-
ten gemaakt en zijn de CITO toetsen afgeno-
men. De (tussen)opbrengsten zijn door de IBer 
besproken met de leerkrachten en op basis 
daarvan zijn nieuwe groepsplannen opgesteld.  

 Moet nog gebeuren in mei 2017 

 

De Medezeggenschapsraad 

De MR bestond in 2016 uit: 

Oudergeleding:  2 ouders (voorzitter en secretaris) en 1 ondersteunende ouder. 

Docentengeleding: 2 leraren. 

In de vergaderingen zijn o.a. aan de orde geweest: jaarplanning MR, begroting DVS, jaarverslag MR, algemene 

ouderavond, bijstellen begroting, innen van de ouderbijdrage via  WIScollect en de besteding ouderbijdragen, groei, 

schoolontwikkeling, formatie, data schoolvakanties en de schoolgids. 

Overige zaken 

PR:  

De 5 informatieochtend worden zeer druk bezocht. Er is een goede samenwerking met de ouders van Vereniging 

vrije opvoedkunst. Er is een grote toename van de onder-instroom (4 jarigen), binnenkort  is er ook bijna geen plaats 

meer voor broer/zus van huidige leerlingen.  

 

Groei:  

Er is een aanname coördinator aangesteld en de werkgroep Groei onderzoekt de mogelijkheden, kansen en 

bedreigingen m.b.t. groei en uitbreiding. Toewerken naar draagvlak in het team. Werkgroep en SL heeft regelmatig 

afstemming met bestuurder en staflid SVZH. Besluitvorming in 2017. 

 

Huisvesting:  

externe coördinatie van het contractbeheer en klachtenonderhoud verloopt goed. Risico zit in beheer van instelling 

CV installatie door gemeentelijk Ingenieursbureau Drechtsteden: ondoorzichtige coördinatie en vertraging in de 

juiste temperatuurinstelling. Overnemen systematiek is kostbaar, maar lijkt uiteindelijk rendabeler. Besluit hierover 

nemen in 2017. 

 

Ouderbetrokkenheid:  

er is altijd een grote opkomst en inzet van ouders, zeker bij jaarfeesten, culturele evenementen en 

klassenouderavonden. Er is een minder grote opkomst bij ouderavonden van school over beleid en ontwikkeling, of 
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themaouderavonden (door school of VOK) over opvoeding. Samen met de medezeggenschapsraad wordt bekeken of 

er verbetering mogelijk is en hoe die dan vorm te geven.  

 

Samenwerkingsverband PPO Dordrecht:  

Er is een goede samenwerking en afstemming met SWV en IB m.b.t. leerlingenzorg. Vanuit het 

Samenwerkingsverband neemt de Begeleider Passend Onderwijs deel aan het Ondersteuningsteam van de school en 

de IB’er heeft regelmatig overleg met haar over  (zorg)leerlingen.  

Vanuit het SWV zijn middelen beschikbaar gesteld voor basisondersteuning.   

Het beschikbare budget basisondersteuning in schooljaar 2016 – 2017  op basis van 240 leerlingen was € 13.440,- 
 
De activiteiten die daarvan zijn ingezet betroffen: 

- Cursus Regenboogtraining IB i.v.m. toewerken naar sociaal emotionele methodiek; 
- Uitbreiding IB met 0,2 wtf; 
- Cursus leraar tot Rekenspecialist; 
- Uitvoering onderzoeken schoolpsycholoog; 
- Inzet Remedial Teacher  

 

 inzet intern begeleider     20% 

 inhuur externe begeleiding    20% 

 aanschaf materiaal     20 % 

 uitvoering  onderzoek     20 % 

 professionalisering     20 % 
             _________ 

Totaal      100 % 
 
Onderstaande tabel geeft de globale inzet van middelen weer op de verschillende aspecten van de 
basisondersteuning. De beschikbare middelen zijn op basis van doelen uit het jaarplan ingezet.  
 

Aspect basisondersteuning 1 t/m 
5 

Voor de leerlingen  

een aanpak op het gebied van sociale vaardigheidstraining, zoals sova-training 1 

een aanpak ten aanzien van ernstige leesproblemen / dyslexie, zoals kwartetlezen, leeskliniek, leestraining 2 

een aanpak bij dyscalculie 1 

ondersteuning aan hoog- en meer begaafde leerlingen, zoals verrijkingsonderwijs 3 

onderzoek op diverse gebieden: psychologisch, motorisch, logopedisch, psychodiagnostisch, 
orthopedagogisch, cognitief, gedragsmatig 

4 

preventieve ambulante begeleiding en ondersteuning op diverse gebieden: motorisch, cognitief, 
gedragsmatig, bij langdurige ziekte 

3 

Voor de leerkrachten  

Ondersteuning in de klas en inzet preventieve ambulante begeleiding 1 

specifieke scholing, bijv. op het gebied hoogbegaafden, begrijpend lezen, rekenspecialist, Regenboog 1 

leren van elkaar middels intervisie, co-teaching, stagelopen, beeldcoaching, synchrooncoaching 1 

 
Naast middelen uit de basisondersteuning waren er ook middelen beschikbaar uit de schoolarrangementen van het 

SWV. Deze middelen zijn deels ingezet voor de projectaanstelling van een extra Intern Begeleider voor de 

kleuterbouw en deels voor de aanschaf van leermiddelen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en 

de scholing van personeel op dit gebied.  
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Rudolf Steiner School  

De school 

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

nevenvestiging in Krimpen aan den IJssel. De school vormt formeel een eenheid met de locatie in Krimpen a/d IJssel. 

Er is een gezamenlijke begroting en sommige personeelsleden zijn actief voor beide locaties.  

Van de ontwikkelingen op beide scholen wordt afzonderlijk verslag gedaan. Dit geeft meteen een van de 

ontwikkelingen weer, die zich heeft voorgedaan. Door het aanstellen van een adjunct-directeur op de locatie 

Krimpen, is er sprake van meer autonome ontwikkeling van beide locaties. 

Locatie Rotterdam 

De Rudolf Steinerschool in Rotterdam-Alexander/Prinsenland is een school met gemiddeld 225 leerlingen. De school 

is gehuisvest in een organisch gebouw, met een prachtige aula waar bijvoorbeeld toneelopvoeringen van klassen 

plaatsvinden. De lokalen zijn om de aula heen gesitueerd. Om de school is veel buitenruimte om te spelen. Naast een 

grote speeltuin is een prachtige schooltuin aangelegd. Kortom een rustige, veilige en mooie omgeving voor je kind in 

Rotterdam-Alexander/Prinsenland. 

Enkele kerngetallen. 

Het aantal leerlingen op de locatie Prinsenland is in 2016 iets gedaald naar 217 leerlingen (teldatum 1-10). Dit komt 

door het moment van instromen van 4-jarigen.  

Er zijn ongeveer 20 medewerkers: (vak)leerkrachten, een intern begeleider, een remedial teacher, een adminstratief 

medewerker en een conciërge.  

Plannen voor 2016 en de realisatie daarvan 

In 2016 heeft de overgang van een interim-schoolleider naar een reguliere schoolleider plaatsgevonden. In het 

verleden was er een schoolleider die volledig de leiding had over de beide locaties. In 2016 is de keuze gemaakt voor 

een tweehoofdige leiding, t.w. een schoolleider voor beide scholen die de focus legt op de locatie Prinsenland en een 

adjunct directeur met lesgevende taken voor de locatie Krimpen. Per 1 maart is de schoolleider aangesteld en per 1 

mei de adjunct-directeur. 

Het feit dat de leiding wisselde heeft invloed gehad op de realisatie van de doelstellingen in 2016. Een nieuwe 

schoolleiding gaat vanzelfsprekend verder met het jaarplan, maar gaat ook waarnemen wat er in zijn ogen voor 

verbetering vatbaar is. 

De doelstellingen van 2016  

In 2015 is een nieuw schoolplan opgesteld binnen de kaders van een strategische beleidsplan van de Stichting 

Vrijescholen Zuid Holland (SVZH). Het jaarplan 2016-2017 is opgesteld binnen de kaders hiervan. In onderstaand 

overzicht zijn de belangrijkste voornemens en de stand van zaken daarvan opgenomen. 

 

Voornemens Resultaten  

Onderwijskundig 

Kanjertraining 
-Integreren in pestprotocol 
-Maken schoolafspraken 
-Sociaal emotioneel volgsysteem wordt optimaal 
benut 
-Verbanden pedagogisch kompas onderzoeken 

Alle leerkrachten zijn voldoende geschoold  

Het pestprotocol is herschreven, waarbij het een eenheid 

is geworden met de Kanjertraining. 

Voor een klas waar de sociale ontwikkeling om 

verbetering vroeg, is een training dag vanuit de 
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Voornemens Resultaten  

Kanjertraining georganiseerd. Deze interventie heeft 

duidelijk verbetering gebracht 

 

Visie op toetsen en HWG; groepsplannen en HWG-
leerlijnmodule 
-Opstellen visie op toetsen en  HWG 
(handelingsgericht werken) 
-Alternatief zoeken voor Cito rekentoets en 
begrijpend lezentoets. 
-Implementeren vrijeschool  leerlijnen (Parnassys) 
-Goede groepsplannen in zo weinig mogelijk tijd. 
-Eenheid wat betreft de te volgen leerlijnen voor 
rekenen en taal 
-Eenduidig format voor het voorbereiden en 
evalueren van het periode-onderwijs. 

Voor verbetering van de groepsplannen en uitwerken van 
HWG is een planning gemaakt, waarbij ondersteuning 
wordt geboden door BVS-schooladvies. 
Het selecteren van toetsen is verplaatst naar 2017. 
De implementatie van de leerlijnen is grotendeels 
gedaan. 

Dyslexieprotocol en dyscalculieprotocol 
-Een schooleigen dyscalculieprotocol die gebruikt 
wordt door de leerkrachten, r.t.-er  en de ib-ers. 
-Een schooleigen dyslexieprotocol die door gebruikt 
wordt door de leerkrachten, r.t.-er  en de ib-ers. 
 

Het dyscalculieprotocol is vastgesteld. 

De herziening van het dyslexieprotocol is in wording. 

Cognitieve opbrengsten 

-Voor cognitieve leerresultaten toewerken naar 

behalen gemiddelde op eindtoets en minimaal boven 

de ondergrens. 

De cognitieve resultaten bij de middentoetsen 16-17 zijn 

duidelijk verbeterd. We werken toe naar goede 

opbrengsten van klas 6 bij de eindtoets. 

Bewegende klas 
-Pilot om de meerwaarde te kunnen beoordelen. 
-Deze meerwaarde toetsen we middels een 
tevredenheidsonderzoek. 
-Aansluiten bij landelijk onderzoek. 

Het evaluatietraject is doorlopen. De meerwaarde van de 
bewegende klas is duidelijk gebleken. Er wordt nog 
onderzocht of dit ook geldt voor klas 2. 

Aanbod voor leerlingen die op cognitief gebied meer 

aankunnen 

-Aanbod op school verzorgen middels verrijken voor 
leerlingen die 
meer aankunnen op cognitief gebied. 

De pilot met verdiepingsgroepen en ‘compacten’ in de 

klassen is succesvol doorlopen en geëvalueerd. De 

ervaringen zijn overwegend positief, waardoor we met 

wat bijstellingen hiermee doorgaan tot aan 

zomervakantie 2017. 

Kunstzinnig onderwijs 
- Per vak, per jaar duidelijk maken wat we aanbieden, 
doen, willen verbeteren. 

Uitwisseling hierover is opgestart en wordt voortgezet. 
 

Communicatie naar ouders over ontwikkelingen 
onderwijs & zorg 
-Ouders zijn overwegend tevreden over informatie 
over pedagogische en didactische ontwikkelingen en 
zorg 

Middels de schoolkrant, die in 2016 twee maal is 
verschenen, en soms ook in het weekbericht is dit 
gedaan. Dit wordt voortgezet.  

Personeel 

Leren van elkaar, goede communicatie 
-Feed back geven als middel tot professionalisering is 
gebruikelijk.  

Dit wordt in 2017 georganiseerd. 

Professionaliseren middels functiemix 
-Verhogen van kwaliteit vakken/deelgebieden d.m.v. 
creëren LB functies 
-Vergadering ontlasten door delegeren taken 
(eigenaarschap) 
-Leerkrachten in LB functie zijn ontwikkel bekwaam, 
d.w.z. kunnen een proces sturen dat leidt tot 
kwaliteitsverbetering. 

Geïnventariseerd is voor welke gebieden dit gewenst is. 

Daarnaast zijn er enkele rechtspositionele hobbels 

gesignaleerd en besproken met bestuurder. Deze worden 

weggenomen. We werken er naar toe om in augustus 

2017 te starten met 1 of 2 nieuwe LB functies. 
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Doelstellingen 2017 

De doelstellingen lopen per schooljaar. De nieuwe schoolleiding start in het voorjaar van 2016. De schoolleiding zal 

met het team binnen de kaders van het schoolplan een jaarplan opstellen voor het schooljaar 2017-2018. 

 

De Medezeggenschapsraad 

Aan het begin van het schooljaar 2016-2017 bestond de MR uit twee ouders uit Krimpen, een ouder uit Rotterdam, 

twee leerkrachten uit Rotterdam en  een uit Krimpen.   

Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden bezocht door leden van de KOR (Prinsenland) en de 

schoolkring (Krimpen).  

Punten die op de agenda van de MR stonden zijn (naast de officiële punten zoals onderwijskundig plan en 

goedkeuring ouderbijdragen):  

- Algemene ouderavond (deze is aan het begin van het cursusjaar georganiseerd in zowel Rotterdam als Krimpen). 

- Jaarplan met regelmatig verslag van de ontwikkelingen. 

- Beleid inning ouderbijdrage. 

- Besteding ouderbijdrage 

- Pestprotocol 

Als gevolg van de aangestelde tweehoofdige schoolleiding is de ervaring dat beide scholen steeds meer hun eigen 

keuzes maken en daarmee ook hun eigen beleid ontwikkelen en voorleggen aan de MR. Daarom wordt voorjaar 2017 

onderzocht of splitsing van de MR in deelraden wenselijk is. 

PR 

De impuls voor de PR uit 2013 heeft in de afgelopen jaren bijzonder veel vruchten afgeworpen, zoveel dat er 

wachtlijsten zijn ontstaan. De PR-groep heeft hierop haar activiteiten verminderd. Wegens het vrijkomen van enkele 

plekken in de kleuterklas worden de PR activiteiten in 2017 geïntensiveerd. 

 

Huisvesting 

In Prinsenland zijn in 2016 geen ingrijpende renovaties en/of verbouwingen uitgevoerd.  

 

Samenwerkingsverband PPO Rotterdam 

In Prinsenland is het frequent overleg voortgezet en zijn adviezen op diverse wijze aangevraagd en opgevolgd. 
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De school loc. Krimpen aan den IJssel 

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

nevenvestiging in Krimpen aan den IJssel. 

De Rudolf Steinerschool in Krimpen aan den IJssel is een school die groeit en leerlingen trekt uit Krimpen en 

omliggende gebieden.  

De school is gevestigd in een oud schoolgebouw, dat twee jaar geleden flink is gerenoveerd en is daarom in prima 

staat. Er is een grote tuin waar een betrokken oudergroep zich over ontfermt. In 2016 heeft de oudergroep in de 

kleutertuin een waterloop gerealiseerd m.b.v. de Rabobank (sponsor). De tuin voor de onderbouw wordt 

onderhouden door ouders waarbij de kinderen op een educatieve Vrijeschool wijze worden betrokken. 

 

Enkele kerngetallen. 

Het aantal leerlingen in Krimpen is eind 2016 ongeveer 110 en de school is groeiende. Door de groei kan de school in 

de toekomst toe werken van combinatieklassen naar enkel stroom klassen.  

Er zijn 12 medewerkers: (vak)leerkrachten, klassenassistente, een intern begeleider en een remedial teacher en een 

conciërge. In 2016 is er op de locatie een adjunct schoolleider aangenomen met lesgevende taken. 

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

 

Pedagogisch & didactisch. 

In 2016 zijn in een combinatieklas 9 leerlingen vertrokken naar een andere school. Aanleiding hiervoor was een 

ontspoorde klas. Een leerkracht is daardoor ook vertrokken. In de klas is veel inval geweest en in augustus 2016 is de 

klas gesplitst doordat de combinatieklassen anders zijn samengesteld en de rust teruggekeerd. Deze geschiedenis 

neemt de school mee. Het vertrouwen van ouders is wel terug gewonnen. 

Didactisch heeft de school ingezet op het directe instructiemodel om de leerresultaten te verhogen. Het team is ook 

meegenomen in de voorbereiding naar een vanuit de stichting georganiseerde audit. De audit vindt plaats in februari 

2017. 

 

Schooljaarplan 2016-2017. 

In 2015 is een nieuw schoolplan opgesteld binnen de kaders van het strategische beleidsplan van de Stichting 

Samenwerkende Vrijescholen Zuid Holland (SVZH). Het jaarplan van Krimpen is opgesteld aan de hand van een 

evaluatie van het jaarplan 2015-2016 en de wensen voor verdere ontwikkeling. Het jaarplan past binnen de kaders 

die in het schoolplan zijn aangegeven. Het team heeft ook speerpunten ingebracht tijdens de evaluatie van het plan. 

Het schooljaarplan heeft ook een logboek. Daarin wordt bijgehouden wat er gedaan is en eventuele nieuwe doelen 

geïnventariseerd. 

 

Didactische doelen. 

Voor 2016 heeft de school verschillende didactische uitgangspunten opgesteld met als doel de leeropbrengsten te 

verbeteren. De invoering van de ZLKLS in klas ½ werpt vruchten af in ons leesonderwijs. De ZLKLS methodiek wordt 
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verder geïmplementeerd. Eind 2016 is klas 5/6 als laatste gestart met de implementatie van ZLKLS. Ter 

ondersteuning van de methodiek worden werkboekjes van STAAL ingezet. 

De school is verder ontwikkeld met HGW. De leerkrachten hebben het directe instructiemodel ingezet in cognitieve 

lessen en de schoolbegeleidingsdienst heeft hierin ondersteuning gegeven. Gekoppeld aan deze ontwikkeling is het 

gebruik van onze digitale LVS. Sinds augustus 2016 maken wij gebruik van de leerlijnen van de 

schoolbegeleidingsdienst in Parnassys. De leerlijnen komen terug in de groepsplannen. Zo wordt Parnassys niet 

alleen meer voor administratieve doeleinden ingezet maar ook onderwijsinhoudelijk. Eind 2016 is de IB-er gestart 

met het ontwikkelen van een nieuw overzichtelijk format waarin ook het stuk begaafdheid zichtbaar is. Het team 

heeft scholing gehad over (hoog)begaafdheid. 

De laatste 3 jaar heeft de school net onder of net boven de inspectienorm van eindtoets gezeten. Bij aanvang van het 

schooljaar is er samen met de kwaliteitsmanager een analyse gemaakt van de opbrengsten van juni 2016 en de IEP 

eindtoets van 2016. Aan de hand hiervan is een plan opgesteld dat de leerkracht uitvoert. De eerste signalen zijn 

positief.  

 

Communicatie. 

In mei 2016 heeft er met ouders overleg plaatsgevonden over schoolverwachtingen. Het belangrijkste item wat daar 

naar voren is gekomen is communicatie. Bij aanvang van het schooljaar 16-17 is ingezet op: 

● mail en app alleen voor praktische zaken. 

● we zoeken de juiste mensen op voor het gesprek.  

● de adjunct schoolleider vergadert met de Schoolkring. 

 

Functiemix LB. 

Eind 2016 is er behoefte onderzoek gedaan in het team. In het team is vastgelegd dat er een taalcoördinator moet 

komen. In 2017 moet deze functie in werking treden.  

 

Tot slot. 

Voor een gedetailleerd overzicht van het schooljaarplan 16-17 verwijs ik u naar de volgende link: dit document. 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1b5Cr3tG5eGq866W7i7pb7XD0m6VUlNBu1QpafgUmI5s/edit
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Vrijeschool Vredehof 

De school 

De Vrijeschool Vredehof is gevestigd in een oud schoolgebouw midden in de wijk Kralingen. Omgeven door groen 

kunnen de kinderen heerlijk buiten spelen op een groot schoolplein. Het gebouw heeft kleine hoge lichte lokalen, 

een grote aula waar velerlei activiteiten plaatsvinden, en drie kleuterlokalen die volgens organische architectuur zijn 

aangebouwd. De school is een kleinschalige school met zo’n 240 leerlingen. In 2014 is ervoor gekozen de school 

vanwege de vele aanmeldingen uit te breiden met een extra kleuterklas. De Vrijeschool Vredehof is een school 

midden in het drukke Rotterdam, waar een kind rust, veiligheid en een goede leeromgeving ervaart. 

Enkele kerngetallen 

Aantal leerlingen: per 1 oktober 2016: 242 leerlingen 

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

Aantal klassenleerkrachten: 17 (allen parttime) 

Aantal vakleerkrachten: 3 

Aantal leerkrachtondersteuners: 1 

Aantal onderwijsassistenten: 1 (uit PPO gelden) 

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

Plannen voor 2016 en de realisatie daarvan 

Plannen Realisatie 

Onderwijskundig (incl. kwaliteit) 

- Handelingsgericht werken invoeren (in de klassen 
tijdens de oefenuren rekenen en taal werken op 3 
niveaus, vervolg) 

 
 
 
- Oriëntatie op digitale hulpmiddelen in de hoogste 

klassen 
 
- Implementeren methode Wizwijs en de methodiek 

‘Hiermee leren kinderen rekenen’ 
 
 
 
 
 
- Techniekonderwijs voor de klassen 3 t/m 6 
 
 
 
 
 
 
- Invoeren Boom-testen 
 
 
- Leesverbeterplan opstellen en uitvoeren 

 
 
 
 

- Op dit moment wordt er in de klassen 1 t/m 6 tij-
dens de oefenuren op drie niveaus gedifferentieerd 
gewerkt. De IB-er heeft klassenbezoeken afgelegd 
en gecontroleerd of de gemaakte afspraken wat dit 
betreft worden nageleefd. 

- Voor de hoogste drie klassen is een groot Touch 
screen aangeschaft. Er zijn laptops waarmee de 
kinderen ook in de klassen kunnen werken. 

- O.l.v. onze reken coördinator is de methode Wizwijs 
ingevoerd voor de oefenuren. Tevens zijn er drie 
studiemomenten geweest rondom de invoering van 
de methodiek ‘Hiermee leren kinderen rekenen’. 
Dit laatste om het automatiseren van rekenvaar-
digheden te ondersteunen. 

- In samenwerking met de Kralingsche School en de 
Montessorischool Kralingen worden er door een 
vakleerkracht (van de Maakotheek) technieklessen 
gegeven in het ‘Koetshuis’ op het plein van de Mon-
tessorischool aan de kinderen van klas 3, 4, 5 en 6. 
Deze lessen zijn een groot succes! 

- De toetsen van Boom-test uitgevers zijn met    suc-
ces ingevoerd en vervangen sinds schooljaar 2016-
2017 de Cito toetsen. 

- Door de taal coördinator is een leesverbeterplan 
opgesteld wat in de verschillende klassen tot zicht-
baar hogere resultaten heeft geleid. 
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Plannen Realisatie 

Personeel 

- Benoemen en aanstellen van coördinatoren (LB-
functies) op de volgende gebieden: rekenen, taal, 
jonge kind (kleuters), SoVa en 
onderwijsontwikkeling 

- Per april 2016 zijn de hiernaast beschreven coördi-
natoren benoemd. Zij vormen samen met de 
schoolleider en de IB-er het coördinatieteam van de 
school en zijn verantwoordelijk voor het schrijven 
(en uitvoeren) van de jaarplannen die horen bij hun 
vakgebied. 

Zorg 

- Invoering passend onderwijs (vervolg, herschrijven 
SOP) 

 
 
- Herschrijven van ons zorgplan ihkv passend 

onderwijs en HGW 

- Het SOP is herschreven. Er is veel contact met PPO 
Rotterdam over onze ‘zorgleerlingen’ en het bieden 
van extra ondersteuning op verschillende gebieden 
(gedragsvragen, leerproblematiek ed). 

- Het zorgplan is herschreven ihkv passend onderwijs 
en HGW 

Overig 

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

-   
 

- Het tweede jaar van de bewegende klas was een 
groot succes voor zowel kinderen, ouders als leer-
krachten. Besloten is (met instemming van het hele 
college) ook de derde klas een bewegende klas te 
laten zijn (evaluatie in mei 2017). 

 

De doelstellingen voor 2017 

De doelstellingen voor 2017 zijn: 
-   Verder implementeren van HGW (kleuterklassen) 
- Borgen van de procedure leerrijpheid bij kleuters 
- Implementeren en werken met Leermodules in ParnasSys 
-  Aanstellen van tenminste 2 nieuwe collega’s voor de onderbouw 
- Groei naar 2 eerste klassen per augustus 2017 
-  Verder implementeren van methode Wizwijs en methodiek Hiermee leren kinderen rekenen 
-  Leesverbeterplan (deel II) 
- Kiezen van en werken met één instructiemodel 
- Volgen, analyseren en bespreken van acties m.b.t. de tussenopbrengsten o.l.v. IB voor het maken van 
 het nieuwe didactische groepsoverzicht en het periodeplan. 
- Evalueren van de ‘bewegende’ derde klas 
- Schrijven en invoeren van het dyscalculieprotocol 
- Verdere oriëntatie op digitale hulpmiddelen (methodes) in de klas 
- Het laten groeien van de dislocatie in Rotterdam-West naar negen klassen (zes kleuterklassen en klas 1 
 t/m 3) in de zomer van 2017 

 

De Medezeggenschapsraad 

De MR bestond in 2016 uit: 

Oudergeleding: Eric van Bekkum (secretaris) en Mirjam Hegger 

Docentengeleding: Jose Housmans/Aster Boekhout (vanaf aug 2016) en Nelleke Vantilborgh (voorzitter) 

 

In de vergaderingen zijn o.a. aan de orde geweest: uitbreiding/nieuwe locatie in Rotterdam-West, school- en 

zorgplan, schoolgids, schooltijden, ouderbijdragen, passend onderwijs incl. schoolondersteuningsprofiel, 

vakantieschema en de begroting. 
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Overige zaken 

PR: 

De informatie bijeenkomsten werden dit jaar druk bezocht. In 9 bijeenkomsten is bij elkaar aan meer dan 700 nieuwe 

ouders over het vrijeschoolonderwijs verteld. 

 

Groei: 

De aanmeldingen blijven binnen stromen. Vooral bij de kleuters maar ook evt. tussentijdse instromers. De wachtlijst 

groeit. Er is gekeken naar hoe er (naast het openen van een extra kleuterklas in mei 2014) uitgebreid kan worden. 

Per 24 augustus 2015 is (mede door de inzet van een enthousiaste oudergroep)  een dislocatie van de Vrijeschool 

Vredehof aan de Velsenluststraat 7-9 in Rotterdam-West gestart. Deze dislocatie groeit met 60 leerlingen per jaar en 

heeft de potentie een dubbelstroomsschool te worden. 

Huisvesting: 

in 2013 is een aanvraag gedaan bij de gemeente voor subsidie i.v.m. nieuwe kozijnen voor het hoofdgebouw. Deze 

subsidie is toegekend. De werkzaamheden hebben in 2015 plaatsgevonden en tussen april en augustus heeft het 

hele gebouw nieuwe kozijnen en dubbele beglazing gekregen. Het opnieuw inregelen van de cv installatie is lastig 

gebleken, het bleef echt te warm en benauwd in school. Daarom zijn er andere ketels geplaatst in 2016. De school 

staat op de lijst van scholen die vanuit de gemeente in aanmerking komt voor een grondige renovatie. 

Ouderbetrokkenheid: 

Op de Vrijeschool Vredehof is veel betrokkenheid van ouders op (algemene) ouderavonden, bij het spelen van 

toneelstukken (Kerstspel en Peronnikspel), tijdens het wekelijkse ouder café en de ouderbibliotheek, in gesprekken 

over de ontwikkeling van hun kind(eren) en tijdens het vieren van de jaarfeesten. 

Samenwerkingsverband PPO Rotterdam: 

De volgende diensten zijn bij het SWV afgelopen jaar afgenomen: 

Voor verschillende kinderen in verschillende klassen is ambulante begeleiding aangevraagd. 

Voor twee leerlingen zijn maatwerkbudgetten ontvangen. Deze gelden worden conform de gemaakte afspraken 

ingezet voor een onderwijsassistente. Deze inzet wordt aan het einde van schooljaar 2016-2017 geëvalueerd. 
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Vrijeschool Rotterdam West 

De school 

De Vrijeschool Rotterdam-West is opgericht vanuit een ouderinitiatief in 2015, als dislocatie van de Vrijeschool 

Vredehof. 

Vrijeschool Rotterdam-West heeft als doel vrijeschoolonderwijs aan te bieden aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en 

met 12/13 jaar. Kinderen leren niet alleen alle basisvaardigheden zoals lezen, spellen, rekenen, geschiedenis en 

aardrijkskunde. Maar we leren de kinderen ook vreemde talen spreken, bewegen, toneelspelen, schilderen, tekenen 

en zingen. De kinderen komen vaak buiten en leren van de natuur. In onze opvatting van onderwijs gaat het dan ook 

om drie aspecten:  

- het denken: cognitieve vaardigheden (kennis) 

- het gevoel: sociaal-emotionele vaardigheden 

- de wil: motorische- en praktische vaardigheden 

 

De Vrijeschool Rotterdam-West heeft samen met ouders een aantal eigen thema’s geformuleerd die terugkomen in 

het lesprogramma en de school een eigen kleur geeft. De thema’s zijn: culturele diversiteit, natuurbeleving, 

beweging en aandacht voor leerlingen op verschillende niveaus.  

In de schoolgids kunt u meer informatie vinden over deze thema’s en de uitwerking hiervan in het lesprogramma. 

Enkele kerngetallen 

Aantal leerlingen: per 1 oktober 2016: 124 leerlingen 

Aantal groepen: 6 (4 x groep 1/2 (kleuterklassen) en groep 3 en 4 (klas 1 en 2)) 

Aantal klassenleerkrachten: 10 

Aantal vakleerkrachten: 1 

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

Plannen voor 2016 en de realisatie daarvan 

Plannen Realisatie 

Onderwijskundig (incl. kwaliteit) 

1. Betekenisvol vrij spel in de kleuterklassen 

 

 

 

2. Leerlingvolgsysteem in kleuterklassen 

 

3. Planmatig werken in de klas 

 

 

4. Visievorming 

5. Basis op orde 

 

6. Implementeren Handelingsgericht Werken (HGW) in 

klas 1 en 2 

7. Implementeren ZIEN! bij onderbouwleerkrachten 

8. SoVa methode/methodiek kiezen 

 

 

 

1.  Vijf kleuterleerkrachten zijn begonnen aan een cursus 

vrij spel o.l.v. Lois Eigenraam. 

In de praktijk worden keuzes gemaakt n.a.v. wat deze 

cursus heeft geboden.  

2. In samenwerking met Driestar Educatief is gewerkt 

aan de start van het ontwikkelen van kleuterleerlijnen. 

3. Schoolbreed zijn jaarplanningen, periodeplanningen, 

weekroosters en dagroosters ingevoerd. Bijna iedereen 

werkt hier nu mee. 

4. De schoolvisie is geschreven met het hele team. 

5. Diverse gidsen, protocollen en procedures zijn 

opgesteld en goedgekeurd. 

6. O.l.v. de intern begeleider werken alle leerkrachten 

op drie niveaus in de onderbouw. 

7. ZIEN is geïmplementeerd en wordt afgenomen. 

8. Er is met het hele team gekozen voor de SoVa 

methodiek : De Vreedzame School. Alle klassen werken 

hier nu mee. 
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9. Klas in de natuur en natuur in de klas 

 

 

 

 

10. Eigentijdse vrijeschool in een multiculturele 

stadswijk 

9. Alle kleuterklassen gaan sinds begin van het 

schooljaar 2016-2017 wekelijks 1 dag naar het Kralingse 

Bos. Klas 1 bezoekt het bos 4x gedurende het jaar, 

gerelateerd aan de seizoenen en klas 2 verzorgd de 

Spoortuin m.b.t. het natuuronderwijs. 

10. Het samenwerken met de Denktank heeft een breed 

overleg opgeleverd waarbij diverse ‘bekende’ 

buurtgenoten zich hebben voorgesteld t.b.v. de 

samenwerking tussen de school en de wijk. 

Bij diverse jaarfeesten zijn danseressen en muzikanten 

uitgenodigd van andere culturen.  

Personeel 

1. Aanstellen nieuwe leerkrachten onderbouw en 

kleuterafdeling 

 

 

2. Teamvorming 

 

3. Professionalisering schoolteam 

 

1. In de onderbouw zijn 4 nieuwe leerkrachten 

begonnen, 2 in klas 1 en 2 in klas 2. 

In de kleuterbouw is 1 nieuwe leerkracht aangesteld 

voor kleuterklas 4.  

2. Het hele team heeft het programma Profile Dynamics 

gevolgd, o.l.v. de BVS, op 3 studie (mid)dagen. 

3. Alle leerkrachten hebben zich opgegeven voor een 

scholing/cursus ten behoeve van hun eigen ontwikkeling 

en de schoolontwikkeling.  

Er is een taakbeleid ingevoerd en tijdens vergaderingen 

zijn leerkrachten eigenaar van agendapunten die door 

hen zijn ingebracht.  

Zorg 

1. Visie op zorg formulieren  

 

1. De intern begeleider werkt momenteel nog aan het 

SOP.  

Overig 

1. Ouders meenemen in de ontwikkelingen en 

veranderingen van de schoolorganisatie 

 

1. De adjunct schoolleider verstuurd wekelijks een 

nieuwsbrief om ouders op de hoogte te brengen van 

schoolgerelateerde ontwikkelingen. In november is een 

algemene ouderavond georganiseerd waarbij de 

schoolleiding ouders heeft geïnformeerd over huidige 

projecten en trajecten, o.a. met betrekking tot de groei. 

Er worden klassenouder-overleggen gehouden, onder 

leiding van de adjunct-schoolleider. 
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De doelstellingen voor 2017 

De doelstellingen voor 2017 zijn: 
-   Verder implementeren van HGW 
-  Verder implementeren van leerlijnen in de kleuterklas 
-  Verder implementeren en werken met Leermodules in Parnassys 
-  Verder ontwikkelen ‘visie op zorg’, waaronder het schrijven van een SOP 
-  Verder werken aan ‘de basis op orde’, d.w.z. beleidsstukken, protocollen en procedures schrijven en 
  invoeren 
-  Taalmethode kiezen voor in de onderbouwklassen 
-  Verder implementeren De Vreedzame School 
-  Verder ontwikkelen/oriënteren op het zijn van een school in een multiculturele stadswijk 
-  Evalueren van natuuronderwijs in de kleuterklassen en oriëntatie natuuronderwijs in onderbouw 
-  Schoolorganisatie professionaliseren (vacatures coördinatoren gekoppeld aan LB functies) 
-  Blijven werken aan teamvorming i.c.m. aanstellen nieuwe leerkrachten  
- Evalueren van de ‘bewegende’ tweede klas en het evt. continueren daarvan in de derde klas 
- Schrijven en invoeren van diverse protocollen, waaronder het dyscalculieprotocol 
- het aanstellen van tenminste 2 nieuwe onderbouwleerkrachten en 2 nieuwe kleuterleerkrachten 
-  het reorganiseren van het takenpakket van de schoolleiding (adjunct-schoolleider versus schoolleider) 

 

De Medezeggenschapsraad 

De MR bestond in 2016 uit: 

Oudergeleding: Wolfgang Sakulin (voorzitter), Naomi Schillevoort (secretaris) en Davidson Rodriques (lid) 

Docentengeleding: Manon Hebing (voorzitter) 

 

In de vergaderingen zijn o.a. aan de orde geweest: uitbreiding/nieuwe locatie in Rotterdam-West, school- en 

zorgplan, schoolgids, schooltijden, ouderbijdragen, passend onderwijs incl. schoolondersteuningsprofiel, 

vakantieschema en de begroting. 

Overige zaken 

PR: 

De informatie bijeenkomsten werden dit jaar druk bezocht. In 6 bijeenkomsten is bij elkaar aan meer dan 750 nieuwe 

ouders over het vrijeschoolonderwijs verteld.  

In de krant heeft een artikel gestaan van ons ouderinitiatief.  

 

Groei: 

De aanmeldingen blijven binnen stromen, vooral bij de kleuters. Ook klas 1 en 2 zijn gegroeid naar 18 en 24 

leerlingen. Er is per begin van het schooljaar 2016-2017 een vierde kleuterklas geopend.  

Huisvesting: 

Er is een nieuw onderbouw lokaal en een nieuw kleuterlokaal ingericht.  

De BSO ‘Speelwijs’ heeft het voormalig speellokaal in gebruik voor de naschoolse opvang.  

Onderhandelingen met de gemeente lopen, m.b.t. de overname van het gehele pand.  

Ouderbetrokkenheid: 

Op de Vrijeschool Rotterdam-West is veel betrokkenheid van ouders op (algemene) ouderavonden, bij het spelen 

van toneelstukken (Kerstspel en Peronnikspel), tijdens het maandelijkse oudercafé en in gesprekken over de 

ontwikkeling van hun kind(eren) en tijdens het vieren van de jaarfeesten. 
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Samenwerkingsverband PPO Rotterdam: 

 

De volgende diensten zijn bij het SWV afgelopen jaar afgenomen: 

- groepsobservaties 

- individuele observaties 

- leerkracht observaties 

- ambulante begeleiding voor zowel maatwerkbudget als bij korte ondersteuningsvraag 

- psycho diagnostisch onderzoek 

- schoolcontactpersoon ter ondersteuning van intern begeleider 

- bijwonen OnderwijsZorgoverleg (OZO) 

- bijwonen oudergesprekken 
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Basisschool Wonnebald  
 
De school 

Wonnebald is een school waar kinderen en ouders zich thuis voelen. Het onderwijs wordt gegeven in een licht en 
speels schoolgebouw. De school is aangenaam compact en wordt omringd door veel groen. De zee en het bos zijn 
het decor voor de jaarlijks terugkerende seizoensfeesten. De school is in het gelukkige bezit van een ‘groen’ school-
plein aan de voorzijde en een echte ‘speeldernis’ aan de achterzijde. Deze natuurspeeltuin vormt een onderdeel van 
het lesaanbod en wordt natuurlijk volop benut om in de pauze even lekker te ravotten.  
 
Kortom, kinderen leren op Wonnebald in een omgeving die aansluit bij hun belevingswereld, begeleidingsvraag en 
ontwikkelingsfasen.  
 
Enkele kerngetallen 

Op 1 oktober 2016 telde de school 264 leerlingen en op dit moment 280.  
Vanaf 1 augustus 2015 hebben we 11 klassen: vier kleuterklassen, twee 1e klassen en een verdere enkelstroom klas 
2-6. Ons team bestaat uit: 16 klassenleraren, 6 vakleraren, 4 vervangleraren en 8 Onderwijs Ondersteunend 
Personeel (SL/IB/RT/huismeester en administratie). 
 
Plannen voor 2016 en de realisatie daarvan 

Het jaarplan voor 2015-2016 is onderdeel van het nieuwe 4 jaren beleidsplan dat met het hele stichting is 
vastgesteld. In het Beleidsplan van basisschool Wonnebald wordt zichtbaar dat wij samen bouwen aan een gedeelde 
visie die ons verbindt in onze gezamenlijke doelen. 
 
Strategisch Doel 2016: 

Wij willen de kwaliteit van ons onderwijs en onze organisaties voortdurend verbeteren, door: 

 Bij ieder kind gericht te onderzoeken wat in aanleg aanwezig is en in hem/haar nog ontwikkeld kan en moet 
worden (gebaseerd op de gestelde einddoelen van ieder leerjaar)  

 De ontwikkeling van vrije geesten aan te moedigen, zowel in cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en 
creativiteit (het ‘vrije’ in vrijeschoolonderwijs) 

 Er voor te waken dat, onder druk van toetsen en toezicht, de eigenwaarde van kinderen in het gedrang 
komt 

 Te vertrouwen op onze onderwijsvisie (het Pedagogisch (vrijeschoolse) Kompas zoals dit wordt ontwikkeld 
door de SVZH) en deze verder uit te bouwen 

 Leraren meer ruimte te bieden voor onderwijsontwikkeling, praktisch onderzoek en persoonlijke 
ontwikkeling 

 Te werken aan de tevredenheid van ouders, leraren en leerlingen 
 

Plannen uit t jaarplan 2015-2016 Realisatie ervan Evaluatie  

Beleidsterrein: onderwijskwaliteit  

1.1. Adequaat betrekken van de 
leerling (en ouders) bij 
ontwikkelingsproces 

Er zijn informatief heldere klassenbrieven , 10 
minutengesprekken /extra oudergesprekken 
met aantoonbare (op schrift gestelde) 
vorderingen en opbrengsten (CITO) van kleuters 
t/m klas 6, gesprekken in de 
SchoolOndersteuningsCommissie, Algemene 
informatie momenten en artikelen in t 
schoolkatern Seizoener & speciale 
ouderavonden.  

Dit is gerealiseerd. 

1.2 Ieder half jaar (en zo nodig 
tussentijds) diagnosticeren de 
leraren de ontwikkelperspectieven 
van leerlingen en benoemen 
concrete nieuwe doelen (HGW) 

2x per jaar (en zo nodig tussentijds) zijn er 
klassenbesprekingen (september/februari/juni) 
waarbij de Leraren hun analyses aanbieden aan 
de IB-er om te bespreken. 

Dit is gerealiseerd en in 
overleg voor aankomend 
jaar aangepast en 
beschreven in 
ondersteuningsplan 2017-
2018 
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Plannen uit t jaarplan 2015-2016 Realisatie ervan Evaluatie  

1.3. Het opnemen van een 
toetsbaar kader op het gebied van 
socialisatie vanuit het 
vrijeschoolcurriculum 

Er zijn mandaathouder(s) aangesteld op dit 
onderwerp. 

De werkgroep sociaal 
emotionele ontwikkeling 
heeft een eerste opzet 
ontwikkeld voor de 
leerlijnen sociaal 
emotionele ontwikkeling en 
de wijze waarop deze 
geregistreerd kunnen 
worden. 

2.1. Afstemmen van de 
groepshandelingsplannen van 
kleuters t/m klas 6 

Er wordt één format gehanteerd (voor alle 
klassen) in ParnaSsys. 
Op dit moment wordt onderzocht hoe er in 
2016 verder gewerkt kan worden aan een  
functionele verbetering van de 
handelingsplannen. 

Er is dit jaar kennis gemaakt 
met de applicatie leerlijnen 
Vrijescholen er is 
geconstateerd dat deze 
leerlijnen school specifiek 
moeten worden aangepast, 
dit is opgepakt door de 
reken en taal coördinator 
en de IB.   

2.2. Eenduidig hanteren en het 
schoolbreed eigen maken van de 
ingezette didactische 
methodieken 

De leerlijnen ‘begrijpend lezen’ , ‘schilderen’  en 
‘toneel’  zijn tijdens studiedagen door het 
gehele team besproken en geactualiseerd.  
De evaluatie van de gehanteerde methodieken 
voor ‘technisch lezen en spellen’  en ‘rekenen 
en wiskunde’  zijn voorbereid en komen in t 
voorjaar van 2016 aan bod. 
De leerling bibliotheek is gesaneerd en 
afgestemd op de gehanteerde methodiek(en) 

Alle leerkrachten van de 1 
en 2e klas zijn dit jaar 
geschoold in “Zo leren 
kinderen Lezen en Spellen”.  
Deze methodiek is 
geëvalueerd einde van het 
schooljaar. 

2.3 Elke overdracht naar een 
volgend handelingsplan en klas is 
goed gedocumenteerd (voor zowel 
interne als externen (indien van 
toepassing) 
 

Leerling dossiers in parnaSsys zijn actueel op 
orde, geëvalueerd,  bijgesteld en inzichtelijk.   

Gerealiseerd 

3.1. Het consequent hanteren van 
de PDCA cyclus.  

Is onderwerp geweest bij de gevoerde POP 
gesprekken (Zie personeel) 

Gerealiseerd 

3.2. Het lesaanbod-instructie 
bedient zich-zichtbaar in het 
lesaanbod- van 3 niveaus  

De klassenleraren bereiden hun instructie-
lesaanbod voor op 3 niveaus en voeren dit uit 
(HGW) 

Gerealiseerd en altijd in 
ontwikkeling 

3.3. De cyclus van analyseren, 
doelen stellen, planmatige actie en 
evalueren verder ontwikkelen in 
de afstemming tussen de 
verschillende rollen 
(IB/RT/LK/OA/ED).  Zodat de 
herkomst/oorzaak van de 
achterstand/ hiaat bij de 
leerlingen achterhaald kan worden 
en hierop kan worden ingezet.  

Voorafgaande aan de halfjaarlijkse 
leerlingbespreking worden de individuele 
handelingsplannen (van RT, OA of leerkracht) 
geëvalueerd. Deze evaluaties worden, met de 
evaluaties van de groepshandelingsplannen, 
meegenomen in de leerlingbespreking tussen IB 
en LK. Hierna wordt een nieuw aanbod 
geformuleerd dat wordt vastgelegd in een 
groepshandelingsplan, eventueel aangevuld 
met een individueel hulpplan dat buiten de klas 
wordt uitgevoerd.  

Dit is uitgevoerd volgens 
plan en is nu onderdeel van 
de dagelijkse gang van 
zaken en wordt niet meer 
genoemd in aankomend 
jaarplan. 

3.4. Meetbare doelen vastleggen 
in beleids- en handelingsplannen 

4 jaren beleidsplan, jaarplan en 
handelingsplannen zijn omschreven aan de 
hand van meetbare doelen en planning.  

Gerealiseerd en altijd in 
ontwikkeling 
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Beleidsterrein: Personeel  

4.1. Eigenaarschap leraren in de 
cyclus van begeleiding t.a.v. 
leerlingen. De persoonlijke ambitie 
ten aanzien van de eigen 
professionele ontwikkeling met 
oog op die van de gehele 
schoolorganisatie. 

Is onderwerp geweest in de POP gesprekken.  De voortgangscyclus is 
aangepast door SL en op die 
wijze ingezet. Eerste POP 
gesprekken zullen plaats 
vinden in september 2017. 
Deze cyclus zal verder 
doorlopen en is zodoende 
onderdeel van de jaarlijkse 
gesprekkencyclus. Dit punt 
komt niet terug in het 
jaarplan van 2017-2018. 

4.2. Entameren van 
vakbekwaamheidsinhaalslag van 
leraren die langer dan 7 jaar voor 
de klas staan.  
 

Via de POP gesprekken en gesprekken cyclus. 
Verdere borging in gesprekkencyclus en 
scholingsbeleid.  

Nog in uitvoering 

4.3. Koppelen van de 40% LB 
functie van de leraren aan 
opleiding en taakuitoefening. 

1. Achtergrond, nut en noodzaak is gedeeld met 
het team in de beleidsvergadering.  
2. De  klasse overstijgende taken volgens de LB 
functieomschrijving en voorwaarden (HBO+ 
etc.)  zijn geïnventariseerd om als vacature 
uitgezet te kunnen worden in t voorjaar van 
2016.  

Niet gerealiseerd 

4.4. Medewerkers schrijven zelf 
hun POP en kennen de 
systematiek, het proces en de 
meerwaarde van de POP cyclus en 
“een leven lang leren”.  

Via de POP gesprekken en gesprekken cyclus. 
Verdere borging in gesprekkencyclus en 
scholingsbeleid.  
Omdat er de afgelopen jaren veel is ingezet op 
scholing door groepsprocessen blijkt er nu 
behoefte aan ‘fijntuning’ D.w.z. dat iedere 
medewerker een op zijn of haar afgestemde 
scholingswens heeft geformuleerd.   

De voortgangscyclus is 
aangepast door SL en op die 
wijze ingezet. Eerste POP 
gesprekken zullen plaats 
vinden in september 2017. 
Deze cyclus zal verder 
doorlopen en is zodoende 
onderdeel van de jaarlijkse 
gesprekkencyclus. Dit punt 
komt niet terug in het 
jaarplan van 2017-2018. 

4.5. Evalueren van de 
verschillende jaarfeesten op 
vrijeschool specifieke toegevoegde 
waarde én werkdrukvermindering.  

De jaarfeesten zijn besproken en worden in hun 
eventueel bijgestelde vorm het hele jaar door 
geëvalueerd door de stelselmatige inbreng in de 
pedagogische vergadering.  
De nieuwe vorm (met als blikrichting: 
werkdrukvermindering) wordt vastgelegd t/m 
schooljaar 2018-2019.  
De jaarfeesten worden uitgevoerd conform de 
nieuwe afspraken 

Gerealiseerd. 
Werkdrukvermindering 
blijft actueel thema 

4.6. Bewustzijn ophalen t.a.v. de 
vergader vorm zoals wij die 
hanteren: vergaderen aan de hand 
van vragen: aan de hand van de 
Dynamische Oordeelsvorming 

Is op de agenda geweest van de pedagogische 
vergadering voor inventarisatie (wensen) en 
evaluatie .  
 

Gerealiseerd 
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Beleidsterrein: Personeel  

4.7. Er is intervisie en collegiale 
consultatie, ondersteuning en 
feedback op het gebied van: 
vaardigheden van  
klassenmanagement en 
lesvoorbereiding ten aanzien van 
gedifferentieerd onderwijsaanbod 
(3 niveaus) in de klas 

Er zijn klassenbespreking & leerlingbespreking 
op het gebied van: vaardigheden van 
klassenmanagement en lesvoorbereiding ten 
aanzien van gedifferentieerd onderwijsaanbod 
in de klas HGW  
Er is intervisie in de bouw- & pedagogische 
vergadering ten aanzien van dit onderwerp (evt. 
met hulp van buitenaf).  
Er is persoonlijke ondersteuning: video 
interactief training 
Er zijn POP gesprekken t.a.v. dit onderwerp 
Er zijn loopbaanperspectief gesprekken. 
Er is andere (gewenste) ondersteuning of (exit) 
gesprekken  
 

Gerealiseerd en blijvend 
actief 

Beleidsterrein: onderwijs en inhoud  

5.1. Optimaliseren van de 
communicatie met ouders  
waardoor de meerwaarde van het 
vrijeschoolcurriculum beter 
herkenbaar wordt 

De leerlijnen ‘begrijpend lezen’ , ‘schilderen’  en 
‘toneel’  zijn tijdens studiedagen door het 
gehele team besproken en geactualiseerd. De 
opbrengst hiervan kan meegenomen worden als 
het ertoe doet in de communicatie met ouders 
tijdens alle informatiemogelijkheden.  

Of de 90% gehaald is is niet 
meetbaar. Uit de WMKPO 
komt het beeld naar voren 
dat ouders vooral 
communicatie die direct 
met hun eigen kind te 
maken heeft lezen en 
waarderen. Bij andere 
communicatie is het 
afhankelijk van het 
onderwerp of de manier 
waarop het aangeboden 
wordt.  
Muzieksubsidie is 
aangevraagd en afgewezen, 
hier is wel een muziekplan 
uit voort gekomen, bij de 
vaststelling van de 
begroting voor 2018 kan 
hier opnieuw naar gekeken 
worden. 

6.1. Er is meer ruimte voor 
bewegen en bewegingsonderwijs 
 

1. Er is een verlengde schooldag: de huidige 
gym leraar biedt de klassen 1/2 en 3/4 na 
schooltijd bewegingsonderwijs aan als aan-
vulling op het basisprogramma lichamelijke 
opvoeding van de school. 

2. Er  is een lessencyclus Motorische Remedial 
Teaching ontwikkeld (eveneens na school-
tijd) voor leerlingen die een gespecialiseerd 
aanbod op het gebied van bewegen nodig 
hebben. Deze Motorische Remedial Tea-
ching zal in het voorjaar 2016 van start 
gaan. 

Gerealiseerd en verdere 
uitrol speerpunt volgend 
schooljaar 

Beleidsterrein: onderwijs en organisatie  

7.1. Door binnen onze school en in 
onze klassen gericht aandacht te 
besteden aan de attentiepunten 
vanuit de laatste WMKPO 
enquête, laten wij zien dat wij 
Ouders, Leerlingen, Leerkrachten 
en Medewerkers serieus nemen. 

Zie voor realisatie bij punt MR hieronder Gerealiseerd en wederom 
uitgevoerd en mee 
genomen in het jaarplan 
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Beleidsterrein: Personeel  

8.1. De school is financieel gezond. 
Er is een dekkende 
meerjarenbegroting en er is 
financiële ruimte om te investeren 
in kwaliteit en groei van ons 
onderwijs. 

De MARAP, MJOP, MJIP en MO zijn ingevuld Gerealiseerd 

9.1. Scholen zijn schoon, fris, en 
bouwkundig op orde. Ze hebben 
een aantrekkelijke huisstijl.  
 

Er zijn opnieuw adequate afspraken gemaakt 
met Schoonmaakbedrijf met periodiek 
evalueren/monitoren/borgen 
 
De MJOP en MJIP zijn goed in kaart gebracht. 
Prioriteit komende 4 jaren:  
1. Opknappen en schilderen van de algemene 

verkeersruimtes. 
2. Opknappen en schilderen van de klaslo-

kalen.   
3. Onderhoud van gebouw, onderwijsmateri-

aal en meubilair, schoolplein, achtertuin 
etc. 

Gebouw technisch is er een 
achterstand vanwege 
verwachtte en uitgesteld 
verbouw of nieuwbouw. 
Focus hierop einde 
schooljaar 2016-2017 

 
 
Doelstellingen schooljaar 2017-2018 
 
Na evaluatie van het jaarplan 2016-2017, de WMKPO enquetes die afgenomen is bij medewerkers, ouders en 
leerlingen, overleg met het docententeam en de overkoepelende plannen op Stichtingsniveau zijn de speerpunten 
voor 2017-2018: 
 
Leerlingen: 

- De school is een (sociaal) veilige omgeving 
- Er is passend aanbod voor ieder kind op niveau 
- Het niveau en aanbod voor leerlingen is inzichtelijk door gebruik doorgaande leerlijnen 

 
Medewerkers: 

- Er zijn duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden  
- De ervaren werkdruk gaat naar beneden 
- Er is gepaste scholing en training 
- Er is ondersteuning dmv betere vervanging 
- Iedere leerkracht heeft inzicht in de zorgstructuur dmv het ondersteuningsplan 
- Er is sprake van verdere professionalisering in samenwerken  

 
Ouders: 

- Er is duidelijke informatie over de samenwerking tussen ouders en school 
- Ouders weten wat ze kunnen verwachten van de school doordat er communicatieverbetering plaat vind 
- De school maakt de zorgstructuur en kwaliteitszorg van het onderwijs inzichtelijk 

 
Omgeving: 

- Het schoolgebouw is veilig en goed onderhouden 
 

 


